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DECRET
AL CONSILIULUI

DE STAT
Prin Decret al Consiliului de Stal 

al Republicii Socialiste Romîlnla, to
varășul Alexandru Birlădcanu a fost

eliberat din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, la cerere, 
in vederea pensionării.

((nil\l(AT
cu privire la îndeplinirea planului de slat 

de dezvoltare a economici naționale 
a Republicii Socialiste România 

pe anul 1908
In anul 1968 — cel de-al treilea 

an al cincinalului — oamenii mun
cii, înfăptuind cu entuziasm progra
mul stabilit de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român și țio- 
tăririle Conferinței Naționale, au ob
ținui noi și importante realizări pe 
drumul desăvîrșirîi construcției so
cialiste. in patria noastră.

In toate domeniile vieții economi
ce și sociale au fost înregistrate rea
lizări de seamă. Sarcinile planului 
cincinal pentru perioada 1966—1968 
s-au înlănțuit cu succes. Au conti
nuat în "'.m susținui industrializarea 
socialistă modernizarea agriculturii, 
precum si dezvoltarea științei, cul
turii și artei.

A sporit venitul national și pe a- 
ceasta bază statul a investit însem
nate fonduri pentru dezvoltarea eco
nomiei. construcția de locuințe și sa
tisfacerea nevoilor populației. A cres
cut bunăstarea oamenilor muncii, 
ceea ce s-a oglindit în creșterea ve
niturilor bănești, a desfacerilor de 
mărfuri și a consumurilor populației, 
în numărul de case noi date în fo
losință, in dezvoltarea rețelei comer
ciale și de servicii, în perfectiona
rea învălămîntului și lărgirea asisten
tei- sanitare.

Tabloul dezvoltării de ansamblu al 
economiei naționale în anul 1968 este 
caracterizat de următoarele date:

și industria ușoară care, în aceeași 
perioadă, a crescut în medie anual 
cu 11,8 la sută, fată de 9,2 la sută, 
cît prevede planul cincinal.

Producția principalelor produse in
dustriale in anul 1968, în compara
ție cu planul și cu realizările din 
1965 și 1967, se prezintă astfel:
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• In Uricani, Petrila și Aninoasa s-a încheiat 
depunerea de candidaturi

Continuă întrunirile pentru propunerea 
de candidați în celelalte localități

Produsul social 
Venitul national 
Producția globală industrială 
Producția globală agricolă 
Volumul investițiilor din fondurile 

centralizate ale statului
Producția de conslructii-montaj 
Volumul comerțului exterior 
Numărul salarialilor
Productivitatea muncii în industrie 
Vînzările de mărfuri cu amănuntul 

prin comerțul socialist
Veniturile bănești ile populației

— veniturile bănești ale familiilor 
■» de salariali

— veniturile bănești ale familiilor 
de țărani

Cheltuielile pentru acțiuni social- 
culturale de la bugetul de stat

Au fost date în exploatare peste 
560 noi capacități de producție și 
obiect ve importante, precum și alte 
investi.ii care sporesc potențialul 
productiv în toate ramurile econo
miei. lărgesc baza materială a acti
vităților social-culturale și de servi
cii pentru populație.

Anul 1968 în % fată de:

1965 1967

130.2 107,5
126,2 107,0
141,8 111,6
112,2 96,4

144,4 111,1
153,9 113,2
139.8 103,5
111,0 102,1
126,6 106,8

128,8 108.8
131,1 108.0

133,3 108,0

125,2 107,9

137,3 111,0

In anul 1968 a continuat acțiunea 
de organizare rațională a producției 
și a muncii, care a creat condiții 
pentru folosirea mai bună a mijloa
celor materiale și a forței de mun
că, ridicarea nivelului tehnic a pro
ducției și creșterea eficientei eco
nomice. 0

1. Industrie
Planul producției globale — inclu

siv suplimentările de plan din cursul 
anului — a fost îndeplinit în pro
porție de 100.4 la sută, obținîndu- 
se astfel un plus de producție de 
peste un miliard lei.

La principalele ministere, organi
zații economice centrale și unitățile 
industriale ale consiliilor populare, 
planul producției globale industriale 

r*>st îndeplinit astfel:

procente

Ministerul Energiei Electrice 100,0
Ministerul Minelor 101,5
Ministerul Petrolului 101,4
Ministerul Industriei Metalurgice 101,2
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 100,7
Ministerul Industriei Chimice 101,1
Ministerul Industriei Construcțiilor 101,0
.Ministerul Economiei Forestiere 100,0
Ministerul Industriei Ușoare 101,4
Ministerul Industriei Alimentare 101,1
Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene 

mități industriale) 100,3
Ministerul Căilor Ferate (unități industriale) 102,0
Consiliile populare (unități industriale) 101.2

U. M. Producția

Procentul 
de înde
plinire a 
planului

Anul 1968 în % 
fată de :

1965 1967

Fontă mii tone 2992.0 93.5 148,2 121,8
Otel mii tone 4 751,0 96,3 138,7 116,2
din care:
Otel aliat mii tone 316,5 103,9 164,2 114,2
Laminate finite pline mii tone 3 393,4 100,2 144,6 116,7
Cărbune extras mii tone 17 020,2 100,8 140,7 113,3
Țiței extras mii tone 13 285,3 100,2 105,7 100,6
Gaze naturale mii. mc 21 934,5 100,2 125,7 106,0
Energie electrică mil. kWh 27 793,1 100,0 161,4 112,2
Aluminiu primar

și aliaje de aluminiu tone 76 274 100,4 889,2 144,5
Mașini-unelte pentru

așchierea metalelor buc. 11 693 106,8 163,2 120,7
Mijloace de automatizare mii. lei 511,9 100,4 352,1 175,5
Locomotive Diesel șl

electrice magistrale g bucăți 167 100,6 151,8 125,6
Autocamioane și

autotraotoare bucăți 25 407 103,9 177,6 123,5
Autoturisme de teren bucăți 5 643 102,0 154,5 100,6
Tractoare bucăți 21 200 100,5 133,9 120,7
Rulmenți mii buc. 20 105 100,3 148,1 115,3
Produse sodice tone 754 088 97,1 127,4 116,1
Acid sulfuric monohidrat tone 772 611 96,0 142,9 113,8
îngrășăminte chimice

(100% substanță activă) tone 602 548 84,8 205,8 112,2
Negru de fum tone 54 873 101.5 149,5 104,6
Cauciuc sintetic tone 53 962 IC 3,4 175,1 105,2
Materialo plastice și rășini

sintetice (100%) tone 129 531 100.4 17J.6 120,1
Fibre și fire chimice tone 53 491 97,4 255,8 113,1
Anvelope auto, tractor,

avion mii buc. 1 828,7 101,6 149,6 110,1
Hîrtie tone 380 472 97,7 155,9 113,1
Ciment mii tone 7 026 100.0 130,0 110,8
Geamuri trase (echivalent

2 mm grosime) mii mp 28 342 100,1 108,0 103,3
Cherestea mii mc 5 238 99,3 104,7 98,6
Mobilă mii. lei 4 404 102,3 158,4 114,2
Țesături mii mp 522 238 100,3 120,1 104,9
Tricotaje mii buc. 104 259 100,6 J33.9 108,2
Confecții textile mii. lei 10 205 104,8 144,5 105,6
încălțăminte mii per. 61 515 100,4 144,5 108,8
Televizoare mii buc. 160,5 100,3 159,5 113,3
Aparate de radio mii buc. 388,2 100,8 120,1 1 105,7
Frigidere bucăți 148 330 101,6 118,5 97,2
Carne tone 429 098 99,5 139,5 1 107,5
Preoarate și conserve

din carne tone 105 214 104,2 144,8 1 111,0
Bere mii hl. 3511 100.3 131.7 106,0
Lapte de consum (inclusiv

lapte praf) mii hl. 3 879 100,9 143,3 109,1
Brînzeturi tone 58 863 95,1 110,9 110,9
Unt tone 28 572 87,1 131,3 94,8
Zahăr tone 383 654 74,5 95,5 86,1
Ulei comestibil tone 267 840 103,0 155.7 ■ 104,6

Luni au continuat să se desfășoa
re adunări ale alegătorilor cu prilejul 
cărora au fost desemnați alli candi
dați ai Frontului Unității Socialiste. 
La PETROȘANI au fost desemnați 
drept candidați tovarășii Ștefan Eli- 
sabeta și Țurnă Dumitru, pentru cir
cumscripțiile electorale județene nr. 
66 și, 68, Samuel Andrei, Ștefan Eli- 
sabeta, Madear Veronica, Mitrea 
Gheorghe, Golgoțiu Adrian și Hog- 
man Cornel, pentru circumscripțiile 
electorale municipale nr. 34, 35, 36, 
40, 41 și 42. La întrunirile desfășu
rate în orașul PETRILA au fost de
semnați drept candidați tovarășii 
Bălănescu loan, pentru circumscrip
ția electorală județeană nr. 85, Sza- 
lay Iuliana, Iancu Eugenia și Mogoș 
Simion, pentru circumscripțiile elec
torale municipale nr. 89, 92 și 93, 
Szatmari Petru, Gubaș Iuliu, Marica 
Florea, Birău Nlcolae, Plav Ileana, 
Bunea Nlcolae și Mogoș Simion, 
pentru circumscripțiile electorale oră

șenești nr. 63, 64, 69, 70, 71, 72 și 73. 
Cu aceasta s-a încheiat depunerea de 
candidaturi în orașul Petrila. In cir
cumscripția electorală municipală nr. 
141 din VULCAN a fost desemnat 
candidat tovarășul Barbu Petru, iar in 
circumscripțiile electorale orășenești 
nr. 64, 65. 66 și 67 din Vulcan au fost 
desemnați tovarășii Fleider Alexan
dru, Mocuță Teodor, Barbu Petru și 
Stratina Jean. La BĂNIȚA au fost 
desemnați drept candidați tovarășii 
Rusu Gheorghe și Luncan loan, pen
tru circumscripțiile electorale comu
nale nr. 26 și 31.

Cu prilejul adunărilor electorale 
din LUPENI au fost desemnați drept 
candidați tovarășele Petrlc Reghina, 
pentru circumscripția electorală ju
dețeană nr. 101, Rusu Valentina, Po
lak Laura și Alicu Mircea, pentru 
circumscripțiile electorale municipale 
nr. 149, 168 și 185, tovarășul Petrlc 
Dionisie, tovarășele Crainic Irma, Po
lak Laura, Alicu Mircea șl Pavelo-

nesc Șt., pentru circumscripțiile e- 
lectorale orășenești nr. 7, 8, 46 80 
și 81.

★

Cu prilejul întîlnirilor desfășurate 
duminică au fost desemnați alți can
didați pentru circumscripțiile electo
rale județene, municipale, orășenești

(Continuare in pag. a 3-a)

Duminică, în sala mare a clubului 
G.C.V.J. din Petroșani au avut loc 
lucrările Conferinței organizației mu
nicipale a femeilor. Cele 251 delega
te, reprezentînd femei de toate vîrs- 
tele și profesiile din întreaga Vale a 
Jiului, numeroasele invitate și invi
tați la conferință au venit aici cu 
mulțumirea și satisfacția de a fi con
tribuit în mod substantial la dezvol
tarea și înflorirea multilaterală a mu-

cel de-al IX-lea Congres și Confe
rința Națională a partidului nostru.

Lugrările conferinței au fost deschi
se de tovarășa Brănișteariu Maria, 
președinta Comitetului municipal Pe
troșani al femeilor. In prezidiul con
ferinței au fost aleși tovarășii Borza 
Elena, membră a biroului Comitetu
lui județean de partid, președinta 
Comitetului județean al femeilor, 
Furdul Gheorghe, secretar al Gomi-

fel la înflorirea și prosperitatea Văii 
Jiului.

Tovarășul Furdui Gheorghe, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid, a adus conferinței salutul și 
aprecierea biroului Comitetului mu
nicipal de partid fată de munca des
fășurată de comitetele șl comisiile 
de femei, pentru aportul adus de fe
mei la rezolvarea multiplelor sar
cini ce stau în fața organelor și or-

Unitățile cooperației meșteșugărești 
a. îndeplinit planul producției marfă 
și al prestărilor de servicii în pro
porție de 104,8 la sută.

Planul producției marfă - și prestă
rilor de servicii al unităților coopera
ției de consum s-a realizat în pro
porție de 104,6 la sută.

Producția globală industrială obți
nută in anul 1968 depășește pe cea 
realizată în întreaga perioadă a pri
mii' ii cincinal (1951—1955).

Fată de anul 1967 producția glo
bală industrială a crescut în anul 
1968 cu 11.6 la sută, ceea ce cores
punde unui spor de producție în 
valoare de 24.9 miliarde lei.

In primii trei ani ni cincinalului,

producția globală industrială a cres
cut cu 41,8 la sută, intr-un ritm me
diu anual de 12,3 la sută, fată de 
10,7 la sută prevăzut prin planul cin
cinal pentru această perioadă. In a- 
celași interval de timp producția 
mijloacelor de producție a crescut 
în medie anual cu 13,5 la sută, depă
șind astfel prevederile de 11,0 la 
sută; producția bunurilor de consum 
a înregistrat un ritm mediu anual 
de creștere de 10,3 la sută, fată de 
10,1 Ia sută cît s-a stabilit în pla
nul cincinal.

Pe ramuri ale industriei, produc
ția globală în anul 1968 — compara
tiv cu anii 1965 și 1967 — a crescut 
astfel:

Energie electrică și termică 
Combustibil
h’ Irgia feroasă (inclusiv

'/acția minereurilor feroase)
M 'i'-qia neferoasă (inclusiv' eilrac-

minereurilor neferoase)
C iciii de mașini și prelucrarea 

ilelor
C ie. celuloză și hîrtie
Materiale de construcții 
Exploatarea și prelucrarea lemnului 
Industria ușoară
Industria alimentară

Gele mai înalte ritmuri au fost 
realizate de ramurile industriale ca
re asigură valorificarea superioară a 
materiilor prime și exercită o func
ție esențială In ridicarea nivelului 
tehnic al economiei — energia e-

Anul 1968 în % față de:
1965 1967

171,8 114.2
118.1 106,4

146.6 115.7

153,7 112.3

156,1 116,7
174.5 116.9
141,8 118,3
119,5 106,6
139.7 108.7
125,7 105.2

lectrică și termică, melaiurgi i. con
strucția de mașini și chimia ale 
căror sarcini stabilite prin olanul 
cincinal pentru perioada 1966—1068 
au fost Îndeplinite și depășite; a în
registrat un ritm înalt de dezvoltare

S-au realizat peste plan impor
tante canlităti de materii prime și 
materiale, mașini și utilaje, bunuri 
de consum, ceea ce a asigurat sa
tisfacerea- mai largă a nevoilor e- 
conomiei naționale și ale populației.

La unele produse ale industriei 
chimice și metalurgice prevederile 
nu au fost îndeplinite datorită in 
principal neintrării în funcțiune Ia 
termenul planificat a unor capacități 
de producție și a neatingerii para
metrilor tehnico-economici proiec
tați. Nerealizarea sarcinilor la unele 
produse alimentare s-a datorat în 
principal efectelor secetei din prima 
jumătate a anului 1968.

în anul 1968 a crescut potențialul 
industrial al tării prin intrarea în 
funcțiune a circa 200 capacități și 
obiective de producție importante.

în industria energiei electrice au 
fost racordate la sistenul energetic 
national grupuri electrogene cu o pu
tere instalată de peste 460 000 kW, 
peste 960 km linii electrice aeriene 
do 220 si HO kV.

în industria petiolului au fost pu
se în funcțiune noi instalații pentru 
fabricarea uleiurilor minerale cu o 
producție anuală de 40 000 tone.

în industria metalurgiei feroase 
la Combinatul siderurgic Galati s-au 
dat în funcțiune: Fabrica de aglo
merare a minoreurilor, un furnal de
1 700 rac, oțelăria cu convertlzoare 
cu oxigen, laminorul Sleibjng de
2 500.000 tone laminate. Do ase
menea. au fost date în exploa
tare laminorul Bluming de 3 000 000 
tone otel lingouri la Combinatul si
derurgic Hunedoara, laminorul de 
țevi, de la Uzina Republica, trăgă- 
toria de otel de la Uzina Cîmpia 
Turzii, Fabrica de electrozi de su
dură, precum și o instalație de sîr- 
mă trasă la Uzina din Buzău.

în industria construcțiilor de ma
șini au intrat în funcțiune noi ca
pacități de producție la Fabrica de 
elemente de automatizare București; 
au fost date în exploatare secția 
de tratamente termice la Uzina 
„Tractorul" Brașov și o hală cu o 
capacitate anuală de 250 000 moi'1-'

re electrice asincrone la Fabrica de 
motoare electrice din Piteștii

In industria chimică s-au dat în 
exploatare o instalație de 60 000 tone 
sodă caustică elect!olitică la Com
binatul chimic Rîmnicu Vilcea,- o 
secție cu o capacitate de 66 000 tone 
hîrtie la Combinatul do celuloză și 
hîrtie Suceava.

In industria mjLerialoJbr de con
strucții s-au dat în exploatarfe: cea 
dc-a șasea linie do ciment de 
320 000 tone la Fabrica de ciment 
Bîrsești — Tirgu Jiu; Fabrica de 
tuburi din gresie ceramică și seo- 
tia de pl-id de faianță și gresie ce
ramică de pardoseli cu o capacitate 
de 450 000 mp plăci faianț-. 300 000 
mp plăci gresie fină, 500 000' mp 

■ plăci gresie roșie la Intrenrindorea 
de produse din ceramică fină pen
tru construcții București—Militari

în industria prelucrării lemnului 
s-au dat' în exploatare Fabrica de 
tapițerie Mizil, o secție cu o capa
citate anuală de 6,4 milioane mp 
furnire la Fabrica de mobilă și fur
nire Constanta.

In industria ușoară au fost puse 
în funcțiune Fabrica de tricotaje din 
lină București, Țesătoria de mătaSe 
„Vicforia"-Iăși, Filatura pentru fire 
din fibre chimice și bumbac Olte
ni la; prin reutilări și modernizări 
s-a dezvoltat capacitatea de produc
ție la întreprinderea textilă Pitești 
cu 10 000 000 mp țesături de bum
bac,- la întreprinderea „Indepen
denta" Craiova cu 1 270 000 mp țe
sături bumbac; In întreprinderea 
„România muncitoare" Cluj cu 

.250 000 mp țesături de mătase•; la 
Uzina textilă Cișnădie eu 500 000 
mp covoare plușate.

în industria alimentară au înce
put să producă Fabrica de zahăr 
Buzău, Fabrica de conserve de legu
me și fructe Fetești, Complexul de 
morăiit și panificație Iași, Fabrica 
de paste făinoase și biscuiți Iași.

în cursul anului 1968 au fost ob
ținute noi rezultate pozitive in ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției prin dotarea cu utilaje de înal-

(Continuare in pag. a 4-a)

Aspecl din' sală, in timpul conferinței. Foto: A. Riegelhaupt

nicipiului, la desăvîrșirea construc
ției socialiste în scumpa noastră pa
trie. Delegatele, reprezentînd femeile 
ce formează circa jumătate din popu
lația adultă a Văii Jiului au venit 
la conferință purtând mesajul de pace 
al mamelor și soțiilor noastre, do
rința fierbinte ca acolo unde mun
cesc să contribuie din toate puie- 
rile la îndeplinirea obiectivelor mo
bilizatoare din acest an. la traduce
rea în viată a sarcinilor trasate de

telului municipal de partid, Blaj Tra
ian, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, Blaga loan, se
cretar al Consiliului municipal Pe
troșani al U.G.S.R., delegate ale fe
meilor din Valea Jiului.

Conferința a avut următoarea or
dine de zi:

1. Darea de seamă a Comitetului 
municipal al femeilor și prezentarea 
planului de măsuri.

2. Alegerea noului comitet munici
pal al femeilor și a delegatelor la 
Conferința județeană i femeilor

Delegatele, invitatele și invitații au 
ascultai cu interes darea de seamă 
prezentată de tovarășa Brăniștcanu 
Maria și planul de măsuri căreia i-a 
dat citire tovarășa Gașpar Ana. Pe 
marginea celor două materiale pre
zentate au fost purtate discuții vii 
in care participantele, avind impu- 
lernicirea celor pe care le-au repre
zentat la conferință, s-au angajat să 
contribuie acolo unde își desfășoară 
activitatea la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor spre a contribui in acest

ganizatiilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii din Valea Jiului. 
Subliniind sarcinile sporite ce stau 
în fala comitetelor și comisiilor de 
femei, tovarășul Furdui Gheorghe a 
subliniat necesitatea îmbunătățirii 
stilului si metodelor de muncă -ile 
acestora, sarcina organelor și orga
nizațiilor de partid de a le analiza și 
îndruma sistematic munca.

La punctul doi al ordinei de zi 
delegatele au ales noul comitet mu
nicipal al femeilor format din 47 
tovarășe și pe cele 37 delegate ce 
urmează să reprezinte organizația fe
meilor din municipiul Petroșani Ia 
Conferința județeană. In funcția de 
președintă a Comitetului municipal 
al femeilor a fost realeasa tovarășa 
Brănișteanu Maria.

In pagina a IlI-a

RELATĂRI DESPRE DEZBA
TERILE CARE AU AVUT LOC 
LA CONFERINȚA MUNICIPA
LA A FEMEILOR.
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PE MARGINEA PLENAREI C.M.E.F.S.
Au fost și lipsuri

I

!<

La sfirțitul sâptâminii trecute, sala mică a C.C.V.J. a 
găzduit plenara Consiliului municipal pentru educație fi
zică și sport. A fost analizată activitatea sportivă de 
masă și de performanță desfășurată de sportivii Văii 
Jiului in anul 1968, a fost prezentat planul de măsuri și 
calendarul sportiv pe anul 1969. Din darea de seamă 
prezentată de tovarășul ADRIAN GOLGOȚIU, președin
tele C.M.E.F.S. Petroșani, ca și din discuțiile purtate, a 
reieșit munca temeinică depusă de mulți sportivi și an
trenori, de unele consilii ale asociațiilor sportive, au re
ieșit rezultatele bune și foarte bune obținute in unele 
discipline sportive, dar și o serie de lipsuri față de care 
s-a luat atitudine critică.

In rindurile care urmează vom reda doar citeva sec
vențe din sportul Văii Jiului pe anul 1968, cu încrede
rea că ele vor fi amplificate in anul acesta.

Rezultate, performante, 
recorduri

• MOȚ FLORIAN. Jiul Petrila — 
campion republican la lupte libere 
juniori, categoria 60 kg, locul IV la 
aceeași categorie seniori și locul I 
Ia categoria 60 kg juniori în compe
tiția internațională a țărilor baltice 
orqanizată în R. P. Polonă. De altfel. 
Moț Florian este considerai cel mai 
bun sportiv al Văii Jiului pe anul 
1968.

• CARCULEA IO AN. Jiul Petiila 
— campion republican la lupte li
bere juniori, categoria 48 kg.

• CIORTAN LEONTIN, KISS TI- 
BFRIU, maeștri ai sportului. și 
MFSZAROS FRANCISC. Jiul Petro
șani — campioni republican: la na- 
vomodelism. Pe echipe. Jiul Petro
șani a ocupat locul II. după ce 5 
ani la rînd a fost campioană repu
blicană. De remarcai comnortarea 
bună a întregii echipe. Maestrul 
sportului Ciortan LeonLin a stabilit 
și un nou record republican la proba 
de 10 cmc viteză: de la 112 km/oră 
la 120 km/oră. Tot în 1968. petroșă- 
neanul POP ȘTEFAN a devenii cam
pion republican la aeroglisoare. sta
bilind și un nou record republican.

• HELEZ 4U PETRU, NEMEȘ MAR
GARETA. MACARIE AUREL. POME- 
TESCU MARIANA. GHEORGHIȚÂ 
MARIANA. IACOB MONICA, AN
DREI MARICICA, STOIAN GEOR- 
GETA. BUCUR ILEANA, toți din e

chipa de atletism Jiul Petroșani, au 
stabilit în anul trecut 15 recorduri 
județene și un record școlar.

• HELEZĂU PETRU a fost selec
ționai în reprezentativa de juniori 
a țării la greutate și disc.

• VÂGÂUN ANDRONIC, TURCU 
GHEORGHE, II.IEȘ IOAN, Minerul 
Lupeni au ajuns în finala pe țară 
la haltere juniori.

• Studentul de la I.M.P. BEG E- 
MIL a devenit campion universitar 
la gimnastică (bară fixă) și vicecam- 
pion la paralele, iar echipa I.M.P. a 
ocupat locul UI la finala pe țară a 
campionatului universitar ținută la 
Cluj.

• CRISTEA N1COLAE, Școala spor
tivă Petroșani — campion al tării la 
schi la cateqoria 10—11 ani.

Reprezentativele școlilor generale 
din Vaiea Jiului au devenit campioa
ne județene la următoarele discipli
ne : handbal fete, gimnastică fete și 
băieți, schi fote și băieți.

• ECHIPA DE FOTBAL A ȘCOLII 
PROFESIONALE LUPENI a ocupat 
locul I pe minister și locul TI la e- 
(apa interministere.

Q ȘTIINȚA PETROȘANI a ocupat 
primul Ioc la sfîrșitul campionatului 
județean și a promovai in divizia C, 
unde a încheiat turul pe primul loc. 

Cele citeva dale, cele citeva nume 
dovedesc munca asiduă depusă de 
unii sportivi, antrenori, profesori, in
structori sportivi care, laolaltă, au 
obținut rezultate valoroase, și-jiu tre
cut numele și recordurile dincolo de 
hotarele municipiului și ale județu
lui. Au existai însă și unele Unsuri 
care au frînal pe alocuri dezvoltarea 
mișcării noastre sportive.

Dacă toți profesorii...

Nu toți profesorii de educație fi
zică și sport din Valea Jiului au 
muncit cu pasiune, nu toți s-au stră
duit pentru ca elevii lor să obțină 
cele mai bune rezultate, nu toți au 
contribuit cu pregătirea și experiența 
lor la activitățile la care au fost an
grenați, solicitați. (E de prisos să 
mai spunem că multi dintre oi au 
lipsit și de la plenara C.M.E.F.S. la 
carb au (ost invitați). Nu vom da 
aici nume concrete. Vom arăta doar 
că aportul fiecăruia în viitor va în
semna mai mult și mai bine pentru 
sportul Văii Țiului.

Sportul de masă la I.M.P.
Un alt aspect ar fi anemia sportu

lui de masă la I.M.P. Diferite între
ceri s-au organizat aici doar cu pri
lejul unor evenimente. Comitetul 
U.T.C. și U.A.S. din I.M.P. au acordat 
o minimă atenție ’sportului de masă 
în rîndul celor peste I 000 de slu- 
denți. Și nu se poale spune Că nu 
sini iubitori ai sportului la I.M.P, Si 
chiar lalentați I S-a observai aceasta 
cu ocazia celor citeva comp >;iții fes
tive organizate. Este greșită concep
ția după care ..trebuie să facă totul 
A. S. Știința, să facă tovarășii de la 
catedra de educație fizică și sport a 
institutului''. Aceștia desfășoară o 
activitate intensă pe linia sportului 
de performanță. Activitatea SpOilivă 
de masă trebuie organizată de egrui-

Jiul Ia antrenament
După 12 zile petre

cute la Predeal, garni
tura Jiului a revenit 
la Petroșani, unde-și 
continuă cu intensitate 
antrenamentele. In ciu

(ețul U.T.C. și U.A.S. cu sprijinul 
tehnic al cadrelor do specialitate do 
la catedra ’de educație fizică și 
spori. Poale anul acesta...

Halterele — sport cu... 
greutăți

Tnlrucît secția de haltere a A. S. 
Minerul Lupeni este singura din ju
deț, ar fi trebuit să aibă greutate 
nu... greutăți. Deși C.J.E.F.S. și 
C.M.E.F.S. le-au asigurat o bază 
sportivă corespunzătoare, rezultatele 
obținute de halterofilii luponeni nu-s 
nici pe departe pe măsura posibili
tăților. Este adevărat că lipsește un 
cadru de specialitate care să pregă
tească echipai dar cu ma! multă 
preocupare se putea realiza totuși 
mal mult. ii

Turismul — copil vitreg 
al sportului

Puține regiuni din țară oferă con
diții atîl de favorabile pentru turism 
ca Valea Jiului. Sport frumos, acce
sibil pentru price vîrsvă; < are nu 
necesită mari; investiții, turismul so 
poate bucura de o soartă mai bună 
în Valea Jiului. Faptul că s-au făcui 
si se fac destule excursii în grupuri 
reslrînse, în fiecare anotimp nu în
seamnă turism organizat, îndrumat, 
controlat. O activitate izolată în a- 
ceaslă direcție a desfășurat A. S. 
Voința Petroșani. Dar in Valea Jiu
lui sînt multe asociații sportive. Să 
facem turism! — sport ușor accesi
bil deopotrivă bărbaților și femeilor, 
sport deosebit de util pentru sala- 
riații din întreprinderile și Instituțiile 
Văii Jiului.1

Mai multă atenție revine în aceas
tă direcție asociațiilor sportive din în
treprinderi și instituții, dar și tovară
șilor de la C.M.E.F.S. Petroșani.

da timpului geros de 
duminică dimineață, 
toți componenlii lotului 
s-au prezentat la an
trenament sub îndruma
rea antrenorului Titus

Ozon. Impărtifi in două 
echipe — roșii și ne
grii — simpatizat ii noș
tri au încins un joc la 
două porji pe terenul 
mic. După cum se poa

I
i

Baza sportivă 
nu-i destul de „solidă"

Prin trecerea sportului de masă și 
de performantă la sindicate, baza 
materială a asociațiilor sportive s-a 
îmbunătățit întrucîlva. Po ’inia con
struirii și amenajării do baze spor
tive, în 1968 s-au obținui realizări 
do seamă. Astfel, a fost amenajat 
prin muncă voluntară un frumos 
complex sportiv la Școala profesio
nală Lupeni; s-a terminal construi
rea unui teren de volei, unul da bas
chet și unul de handbal în apropie
rea Școlii generale nr. 1 Lupeni: s-an 
montat instalațiile auxiliare la ștran
dul și patinoarul Preparatorul Lu- 
peni; s-au amenajat un teren de hand
bal si unul de volei la clubul din 
Lonea. precum și un complex spor
tiv, format din terenuri de handbal, 
volei, baschet și tenis de cîmp, la 
Vulcan.

însă unele baze sportive au fost 
neglijate. Așa este poligonul de tir 
din Petroșani, așa sini terenurile de 
fotbal din Petrila șl Lonea, așa e 
cazul a două popicării în Petroșani, 
a vestiarelor de la stadionul Jiul din 
Petroșani. ^Foarte multe școli gene
rale nu și-au amenajat curțile cu 
sectoarele sportive respective, cu 
porticuri pentru gimnastică, au ne
glijat problema amenajării de pati
noare. De asemenea, lucrările înce
pute la stadionul din Vulcan au mers 
cu încetinitorul, nu s-au luat la timp 
măsuri pentru amenajarea unui ștrand 
în Petroșani. In aceste probleme cu- 
vinlul hotărîtor îl au Consiliul popu
lar municipal, asociațiile sportive mari 
din Valea Jiului, C.M.E.F.S.

Să fie 1969 anul acestor realizări 
sportive.

Așteptăm.
Materiale realizate de 
Dumitru GHEONEA

te constata din clișeii, 
intențiile lui Ozon sini 
dintre cele mai fru
moase pentru retur. Și 
e bine că „băieții" le> 
înțeleg și le susfin. Vor 
ii ele reconfirmate In 
campionat ?

Text și foto: 
Aurel DULA 

t

Nu mai sînt 
constructori ?

Grupul școlar minier din 
Lupeni școlarizează anual sule 
de elevi, pregălindu-l să devi
nă muncitori destoinici, cu o 
bană calificare. In acest scop, 
școala a lost dotată cu toi fe
lul de mașini-unelte pentru 
înzestrarea atelierelor în care 
se lacc pregătirea practică a 
elevilor.

Spațiul actual al școlii 'nu 
pe imite insă amenajarea aces
tor ateliere In mod corespun
zător. Pentru a putea construi 
ateliere spațioase, conducerea 
școlii a primii fondurile nece
sare supraetajării actualelor 
ateliere, incă de la începutul 
anului 1968. Totuși, supraeta
jarea nu s-a pulul lace nici 
pină în momentul de 'ala. Mo
tivări este simplu. Nu s-a găsit 
nici 0 întreprindere de con-
slrucfii care să se angajeze
pentru a se executa această
lucrate.

Toate rugămințile școlii a-
dresate T.C.MM-Ului, grupulul
de șantiere de construcții și 
chiar Combinatului carbonifer 
au rămas fărl nici un rezultat 
practic.

La inceputul anului 1969 
conducerea școlii a pornit din 
nou în căutarea unui construc
tor... Poale vor avea acum 
mai mult noroc, mai ales dacă

CARNET TURISTIC

©
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Sfudenfi sportivi 
în Paring

Un număr de 180 studenți 
de la Institutul de educație 
fizică și sport din București 
își vor petrece zilele vacanței 
de iarnă (pină în 15 februarie), 
efectuînd totodată antrenamen
te la schi, în Paring. Cabana 
va găzdui, de asemenea, și un 
alt grup de studenți sportivi 

Jjucureșteni, inlre 19 februarie 
și 15 martie.

Elevi pefroșăneni 
la Brașov

Și programul de activități 
al Școlii sportive din Petro
șani este bogat în această pe
rioadă. 15 elevi ai acestei școli 
vor participa, pină în 28 ianua
rie, la diferite concursuri de 
schi organizate la Brașov. O 
altă serie de elevi va participa, 
în a doua jumătale a lunii 
februarie, la un mare concurs 
de schi ce se va desfășura la 
Poiana Brașovului. 

ȘTIINȚĂ • TEHNICĂ

cel care sini direct inlercsoți 
In buna preqălire a viitorilor 
maiKllorl calibrați (G.G.V.J.) 
le vor sprijini doleanța.

Nu credem, >.n nu se găse , 
constructori In Valea Jiului 
care să exe? ile contra cost, 
atelierele Cir îpului școlar mi
nier din Lupeni

La brutărie, 
miroase a cramă

La brutăria din sir. Aurel 
Vlaicu Petroșani se coace 
pline. Afirmația că se coace 
pline e pusă, e drept, cam in 
genul ăleio cu „Oul lui Co- 
lumb". II clar că se coace 
piine doar n-o să se coacă... 
citrice. Atunci ci nd e rumenită 
frumos plinea emană o aromă 
plăcută. Brutarul 7.ame> :ăs- 
pindeșle In jur, In timpul lu
crului un miros de cramă. Și 
asta cam des. Cind acest mi
ros, specific mlcplilor zeului 
Bachus, este mai pregnant a- 
tunci piinea ori nu este coap
tă cum trebuie, ori e prea arsă 
.șl deci mai puțin aromată. 
Gospodinele ce coc piinea aici 
doresc ca în brutărie să fie 
doar miros de piine bună așa 
cum brutarul se pricepe de 
altfel să coacă.

D. CR1ȘAN

Vacanfa în 
stațiuni

20 de studenți de la Institu
tul de mine Petroșani își vor 
petrece frumoasele zile ale va
canței Ia Băile Herculane. Alte 
grupuri se vor recrea, în a- 
ceeași perioadă, în munții Se- 
menic lingă Reșița, Ia Sinaia, 
Bușteni și Predeal.

Filiala Petroșani 
a O.N.T. va avea 

un auforar
Tncepind din luna martie, la 

dispoziția filialei Petroșani a 
O.N.T. va sla permanent un 
autocar. Autocarul va ii pus, 
în special, la dispoziția școli
lor pentru organizarea unor 
excursii la Deva. Hunedoara, 
Sarmizegetusa. pentru cunoaș
terea locurilor istorice și a 
minunatelor priveliști naturale 
din județ.

Sportivi, echipe, instructori 
și antrenori fruntași

Automatica în ajutorul aviației 
de pasageri

Pe lingă sportivii amintiți și echi
pele din care fac parte, în anul tre
cut s-au remarcat și alți sportivi, și 
alte echipe, și alți antrenori. Cu toții 
au contribuit la dezvoltarea mișcării 
sportive din Valea Jiului, la alirma- 
rea pe- plan județean și republican 
a sportului minerilor.

Vom enumera doar citeva nume de 
jucători, de echipe, de instructori 
sportivi și antrenori, fără a avea pre
tenția că am epuizat lista.

JIUL PETROȘANI, fotbal: Pero- 
nescu, Talpai, Stoker, precum și an
trenorul principal Titus Ozon.

ȘTIINȚA PETROȘANI, fotbal: Păs- 
culescu, Munteanu, Marincan și an
trenorul lor, profesorul Gheorghe 
Irimie.

HANDBAL: Cosma, Sălăjan,- BAS
CHET : Rotaru, Bochîș, Weber; 
RUGB1 : Dinu Săbău: VOLEI: 
Muller.

MINERUL LUPENI, fotbal: Cotroa- 
ză, Lucuța.

ȘCOALA SPORTIVĂ, handbal : Mia 
Domșa, Lia Barabas și antrenorul lor 
Eugen Bartha.

Campionatul pe asociație 
la Voinfa Lupeni

In sala Cooperativei meșteșugă
rești „Deservirea* Lupeni, au avut 
Joc, duminică dimineața, întrecerile 
campionatului pe asociația Voința 
la tenis de masă, simplu și dublu 
bărbați. întrecerile au constituit un 
bun prilej de afirmare a unor tineri 
cu reale perspective, care au cîști- 
gal, de altfel, cele două titluri.

La proba de simplu, în semifinale 
s-au intilriil Savu Gheorghe — Ju- 

JIUL PETROȘANI, navomodelism: 
Strosz Ludovic, și. instructorul spor
tiv voluntar Ciortan Leontin.

JIUL PETR1LA, lupte libere: Grigo- 
re Gheorghe, Coroianu Constantin, 
Aionesei Vlad și Bereș Ștefan și an
trenorul lor, profesorul Pop Gheor
ghe de la Liceul Petroșani.

ENERGIA PAROȘENI, schi: Kelt 
Lidia, Imling Maria; TIR : Severinea
na Ileana, Reiff Adrian și instructo
rul voluntar, inginerul Racoveanu 
Constantin.

Rezultate bune au obținut in acti
vitatea lor și asociațiile sportive Mi
nerul Lupeni (schi). Spar tac Petro
șani (schi), Școala sportivă Petro
șani [schi și handbal). Minerul Vul
can (popice și fotbal), Jiul Pelrila 
(lupte și popice). De asemenea, me
rită subliniată activitatea profesori
lor de educație fizică Gurtavonco 
Teodorina — Liceul Vulcan. Milioq 
Vasile și Golubov Mihai — Școala 
profesională Lupeni, Pelerfi Virginia 
și Petorfi Eugen — Școala sportivă 
Petroșani, Dan Cocor — Școala ge
nerală nr. 1 Pelrila. instructorii spor
tivi voluntari Edelyn Frandsc (tir cu 
arcul și schi), Alexandru Constantin 
(fotbal — Lupeni).

rj Iosif 3—1 și Rotaru Vasile — 
Peteanu Gheorghe 3—1. In finală, 
Rotaru Vasile a dispus cu 3—2 de 
Savu Gheorghe. Pe locul trei s-a' 
clasat Peteanu Gheorghe care a dis
pus cu 3—0 de Jurj Iosîf.

La dublu, finala sa disputat inlre 
Rotaru — Savu și Jurj — Peleanu. 
Au învins primii cu 3-1, devenind 
campioni ai asociației sportive Voin
ța pe 1969.

întreceri consacrate aniversării 
Unirii Principatelor

Tn cinstea împlinirii a 110 ani de 
la Unirea Principatelor, la Casa de 
cultură din Petroșani și pe arena 
de popice din Petrila au avut loo 
duminică dimineața întreceri la mal 
multe discipline sportive. In general, 
jocurile s-au ridicat la o bună valoa
re tehnică, au scos in evidentă ca
litățile incontestabile ale unor jucă
tori.

Iată citeva rezultate:
ȘĂH. La întrecerile de șah dispu

tate la Casa do cultură s-au prezen
tat opt echipe, reprezentind asocia
țiile sportive Minerul Vulcan, Pre
parata și Jiul Petrila, Minerul 1 și 
Minerul II Lupeni, Paringul Petro
șani (fost Spavfnr). pr.-rnm și o fa

vorită — Constructorul minier Petro
șani. Concursul s-a deslășurat pe e- 
cliipe formale din cile 2 jucători, sis
tem eliminatoriu, în 2 etape, lată re
zultatele. ETAPA I : Minerul Vulcan 
—- Preparatorul 2—1; Jiul - Minerul 
I l’/2—2‘,'2; Paringul — Minerul II 
3—2. ETAPA a 11-a: Minerul Vul
can — Minerul 1 l'A—'/a; Construc
torul minier — Paringul 0—2. ET/\- 
PA a IlI-a, finală: Minerul Vulcan 
— Paringul 2—0. Deci, întrecerea a 
fost cîștlgală de echipa Minerul Vul
can prin jucătorii Arvlnte Teodor și 
Candere Emil. S-au evidențiat jucă
torii Sicht Eugen, Paringul, Botez 
loan, Minorul I și Brinzan Constan
tin, Jiul.

Ciștigătorilor li s-a acordat cîtc o 
garnitură de șah, iar color clasați 
pe locurile II și III li s-an Atribuit 
diplome.

TENIS DE MASĂ. întrecerile de 
tenis de masă au prilejuit dispute 
dîr-ze în care și-au înfruntat forțele 
6 jucători reprezentind asociațiile 
sportive: Preparatorul și Jiul ”clri- 
la, Constructorul minier, Forestierul 
și Liceul Petroșani. Paringul Lonea. 
Primii trei clasați sînt în ordine: 
Lăscăianu Petru — Preparatorul, 
Coslea Gheorghe — Jiul și Oprea 
Emil — Liceul Petroșani.

POPICE. Un interesant concurs n- 
mical de popice s-a disputa! pe are
na din Petrila. S-au întrecut popi
cari de la Minerul, Preparatorul șl 
Jiul din localitate. Echipele au fost 
formate din cile 4 jucători și au 
lansat cite 60 de bile mixte. In final 
a ciștigat Preparatorul Pelrila cu 
752 p.d.

Aerogara centrală din Moscova 
este una din cele mai moderne ins
tituții ale Aeroflotului. De trei ani, 
ea deservește pasagerii liniilor ae
riene contribuind astfel la sporirea 
capacității aeroporturilor Vnukovo, 
Domodedovo, Șeremetievo și Bîkovo, 
din jurul Moscovei.

Aerogara este înzestrată cu cele 
mai noi realizări ale tehnicii. Astfel, 
aparatul telefonic „Avtonabor-29" 
permite, de pildă, să se ia legătura 
imediată cu orice filială a aerogării. 
Pentru aceasta trebuie numai să a- 
peși pe o clapă, și instalația electro
nica formează imediat numărul abo
natului. Mașina electronică „Minsk- 
23" expediază in 24 ore pină la 
20 000 de telegrame, deservind pasa
gerii care se află în tranzit pe toa
te aeroporturile U.R.S.S. Mașina răs.- 
punde imediat dacă se poate zbura

încercări 
de transmitere 

a imaginilor radar
In cursul unor probe r*_euto s-a 

reușit cu succes transmiterea unor 
imagini do radar meteorologic la 
Pittsburgh la Biroul meteorologic •- 
la Silver Spring din Maryland tSUA). 
Transmiterea s-a efectuat pe circuite 
telefonice comerciale.

Aceste probe trebuiau să demon
streze că există posibil1'i ei do (0. 
losire a căilor telefonice obișmr'le 
pentru imagini de radar nu loorcto- 
gic. Institutul meteorologic din Sl’A 
apreciază că aceste probe vor cons
titui un prim pas pentru îriFintarea 
unui sistem național do tuinsmisii.

Imaginile furnizate prin binarele 
meteorologice, amplasate pe întregul 
teritoriu al Statelor Unite, con di inie 
un ajutor prețios pentru m< (••oro
logii care lucrează la Kansas C!ty și 
care prevăd perlurbațiile m< tcorolo- 
gice. 

cu cursa uecesară. Dacă o aseme
nea posibilitate nu există, ea gă
sește imediat cursa cea mai apro
piată. Toate cererile nerezolvate se 
păstrează în dispozitivul de memora
re al mașinii pentru a ajuta apoi 
la întocmirea mai rațională a itine- 
rariului.

La aerogara centrală funcționează 
și un sistem de intormare cu privire 
la locurile disponibile din avioane. 
Apăsînd pe un buton,de pe un ta
blou de comandă, pasagerul poate 
primi răspuns la multe probleme 
care îl interesează.

Acum se află în curs de monta
re un sistem automat, pentru vin
derea biletelor, denumit „Sirena-1". 
Prin intermediul lui, pasagerii vor 
putea primi informații, indiferent pe 
ce aeroport din U.R.S.S. s-ar afla, 
despre diverse curse în orice direc
ție și chiar cumpăra bilete. Pe a- 
ceste bilete, mașina va imprima 
toate dalele necesare. în prezent, un 
casier vinde înlr-o lură 100—200 de 
bilete. Cu ajutorul mașinii, ol va 
putea deservi 700 de pasageri.

Pozarea unui cablu 
subteran 

fără excavare
„Beli Telephone Laboratories" 

(S.U.A.) a elaborat pentru pozai ea 
cablurilor telefonice un .plug" cu 
acțiune hidraulică. Acest vehicul a- 
semănător tractorului, are dedesubtul 
săn un lei de ferăstrău pentru găuri, 
care vibrează 1 cm în sus $i I > in 
in jos. In timpul (ursei, această pin- 
zâ de ferăstrău taie în sol un canal 
loarle îngust cu o adîncisne <1 50
cm. In «(< lași timp, de la un tambur 
pe vehicul la spatele pinzei de feră- 
stiău. se derulează cablul care este 
pozat in mod automat in tăietura din 
sol.
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Conleriiilei organizației municipale
Lucrările Conferinței orgoniiciției municipale o fe

meilor au scos in mod pregnant Io iveală dorințe unani
ma o tuturor femeilor din Valea Jiului de a munci cu 
perseverență, de a-și pune Io contribuție intreaga cncr- 
g.e și putere de munco pentru îndeplinirea sarcinilor pro
fesionale. de a contribui prin participarea la acțiunile 
obștești Io înfrumusețarea urbanistică si estetico a loca
lităților în care trăiesc.

Conferința a dezbătut cu un înalt simț de răspunde
re și a trasat liniile directoare de viitor ale organizațiilor 
de lemei privind activitatea de producție, gospodoresc- 
edilitară, acțiunilor cultural-educative ce trebuie între
prinse, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de 
partid, pentru ca femeile sâ se lidice la înalta menire pe 
care o au in societatea noastră socialistă, orînduire care 
le-a deschis femeilor calea egalității in drepturi și afir
mării.

înaltă răspundere 
în procesul de producție

Bilanțul îndeplinirii sarcinilor de 
plan In marea majoritate a unităților 
economice din Valea Jiului pe 1968 
a lost bogat în rezultate bune. La 
realizarea lor au adus o contribu
ție însemnată și femeile angrenate 
in procesul de producție. Colectivul 
F.F.A. „Viscoza* Lupeni, unde lu
crează peste 500 femei, și-a depășit 
sarcinile anuale de plan cu 8.1 tone 
fire de mătase artificială obtinînd o 
producție suplimentară in valoare de 
900000 lei și rcducînd dotalia de 
slat cu 1 000 000 lei. Un număr mare 
de lemei lucrează și la exploatările 
miniere, preparații, U.R.U.M.P., în co
merțul de stat, unitățile cooperatiste, 
Fabrica de produse lactate Livezcnt, 
I.GJL. l.G.C. și alte unități. Este, 
deci, firesc ca darea de seamă și dis
cuțiile să dezbată și aspecte legale 
de activitatea femeilor în procesul 
«le producție.

Fără îndoială că marea majoritate 
a femeilor se achită cu simț do răs
pundere de sarcinile ce le revin. 
De7.voltarea succeselor este însă stin- 
jenită de unele abateri de la disci
plină mai pregnante cum sînt absen
tele nemotivate, folosirea incompletă 
a celor 8 ore de muncă, manifestate 
îndeosebi la Fabrica de produse lac
tate din Livezeni, I.G.L., l.G.C și 
alte unități. Deficiente au existai și 
în îndrumarea femeilor muncitoare 
spre cursurile de calificare ori de 
ridicare a pregătirii profesionale.

Preocuparea pentru calificare și or
ganizarea unor forme de edu a-e a 
salariatelor in spiritul respectului 
fală de cumpărător, privind păstra
rea, prezentarea mărfurilor, deservi
rea prompta și civilizată a oame iilor 
muncii s-a manifestat la organiza
țiile comerciale O.C.L Alimentara, 
O.C.l Industrial, T.A.P.L. Numai in 
anul trecut, prin unitățile comerciale 
an lost calificate 118 femei.

Organizațiile comerciale se min
eresc cu lucrătoare harnice, conști
incioase ca Andreica Elena. Griin-

vald Angela. Ilieș Florica, Biro Maria. 
Croitoru Maria și multe altele. Mal 
sini însă multe de făcut privind la
tura educativă a lucrătoarelor din co
merț.

Înfăptuirea mărețului program de 
înflorire și dezvoltare a patriei ela
borat do Congresul al IX-loa al 
P.C.R. a angrenat întregul popor. 
Sarcini sporite revin din acest pro
gram și unităților economice din Va
lea Jiului. Colectivele minelor Văii 
Jiului vor trebui să extragă in . a- 
cest an 7 600 000 tone cărbune, F F.A. 
„Viscoza" Lupeni să producă 1 800 
lone fire de mătase artificială și ceea 
ce este mai important să devină u- 
nilate rentabilă. Obiective noi. mobi
lizatoare stau în fala tuturor unită
ților economice și comerciale din 
bazinul nostru carbonifer. Femeile 
muncitoare, tehnicicnele. inginerele, 
lucratoarele din comerțul socialist, 
vor trebui să-și aducă contribuția la 
îndeplinirea acestor sarcini, a anga
jamentelor de întrecere.

Despre aceste sarcini au vorbit în 
fala conferinței delegatele ZEȚA E- 
LENA, MARTINA FLOAREA, ClTA 
MINERVA, tovarășul BLAGA IOAN. 
secretarul Consiliului sindical muni
cipal și alții.

In vederea mobilizării femeilor Ia 
îndeplinirea planului se va analiza, 
încă din acest trimestru, modul în 
care salariatele de la „Viscoza" Ln- 
peni. industria locală și alimentară, 
unitățile comerciale și cooperatiste 
își aduc contribuția la realizarea sar
cinilor de plan. Tinîndu-se seamă de 
specificul fiecărei unități în parte, 
do situația existentă se vor stabili 
măsuri pe sectoare, secții și locuri 
de muncă. Atenția va fi îndreptată 
si "Spre atragerea femeilor la cursu
rile de calificare, de ridicare a nive
lului profesional, expuneri privind 
deservirea civilizată, păstrarea măr
furilor. îngrijirea utilajelor, discuții 
pe teme de protecția muncii, calita
tea produselor și altele.

niverMtro a eliberării patriei cu noi 
realizări ediHțar-qospod.utstl. In do- 
rinia do a păstra ceea ce s-a croat, 
a spus V' bil.idi.'.i am preconizat să 
țlnom periodic consfătuiri cu loca
tarii. Tenvțv privind păstrarea fon
dului do locuit, îngrijirea zonelor 
verzi, vor fl împletite cu expuneri 
privind educația patriotică șl sanita
ră a femeilor.

COSTE A ELENA. pie>.rdinta comi
tetului de lemei din Urioanl a voi hit 
despre trecutul, prezentul șl viitorul 
Uricanlnhri. Dinlr-nn sătuleț cu cîleva 
rase, locali lalea a devenii un oraș 
în adevăratul înțeles al cuvîntuhil. 
Parcuri. zone verzi, sruarurl, fîntînt 
arteziene întregesc aspectul irhltac- 
lonic al orașului. Tn acest an el va 
fi și mai frumos și la aceasta vor 
aduce o contribuite substanțială fe
meile.

PETRESCU FLOAREA. d>n Vulcan 
a venit cu propunerea : Flecare fe
ntele să planteze șl să îngrijească 
2—3 trandafiri.

Propuneri menite să ducă la gos
podărirea șl înfrumusețarea loca’ilă- 
tilor Văii Jiului au fost făcute multe 
șl valoroase. Ele au fost do nkfcl 
cuprinse în planul de măsuri al co
mitetului municipal al femeilor care 
a fost adoptat în unanimitate de 
conferință. Spre a contribui la în-

fiipluirea angajamentelor luate în se
siunea consiliului popular municipal, 
m răspuns la ’chemarea la întrecere 
a Consiliului popular județean Ga
lați cu privire la gospodărirea și in- 
frimuselorra localităților, com b trio 
șl comisiile de romei din Valea Jiu
lui vor mobiliza femeile la reali ■a- 
rca următoarelor obiective!

dl amenajarea și întreținerea zo
nelor verzi ;

• plantarea de flori, arbori sl ar
buști ornamentali ;

0 amenajarea locurilor de joacă 
pcnlru copii ;

• curățirea si amenajarea parcu

rilor sl participarea la alte acțiuni 
gospodărești.

Prin realizarea acestor ob.lecllve, 
valoarea muncilor patriotice ciochia- 
te dc femei in anul I960 se va ridi
ca la 3 000 000 lei.

Paralel cu aceasta se vor organiza, 
cu sprijinul asociațiilor de locatari, 
acțiuni educative, consfătuiri, convor
biri cu cetățenii din blocuri cu pri
vire la păstrarea fondului de locuit, 
a zonelor verzi, achitarea la timp a 
obligațiilor față de stat.

Forme vii, atractive 
în educarea femeilor

VALEA JIULUI 
ÎNTÎMPINÂ ALEGERILE

Continuă întrunirile
pentru propunerea 

de candidați
în celelalte localități

(Urmare din pag. 1)

Contribuție mai substanțială 
in activitatea de gospodărire 
și înfrumusețare a localităților

Creșterea unui tineret cu un fizic 
armonios'și viguros, cu o educație 
multilaterală constituie o preocupare 
perm'anentă a partidului și statului 
în orinduirea noastră socialistă. Co
mitetul municipal, organizațiile de 
femei din Valea Jiului, cadrele di
dactice, îndrumate de organele și or
ganizațiile do partid, au desfășurat o 
intensă muncă educativă în rîndurile 
tinerelului. In scopuri educative au 
fost organizate la cluburi, cămine 
culturale și în cartiere expuneri, sim
pozioane. seri de întrebări și răs- 
punsiiri^lczbaleri pe temele: „Con
ferința Națională a P.C.R. — eveni
ment do importanță istorică în viața 
poporului nostru"; „Perspectiva dez
voltării României socialiste" etc.» Co
mitetele de femei, în colaborare cu 
Comitetul pentru cultură și artă. A- 
sociația juriștilor, cu sprijinul medi
cilor și a cadrelor didactice au făcut, 
de asemenea, expuneri pe teme ca: 
„Întemeierea și consolidarea famili
ilor", „Sporirea natalității". „Crește
rea răspunderii femeilor pentru e- 
ducarea copiilor și tineretului". Pe 
aceste teme au fost organizate 52 
expuneri, dezbateri și mese rotunde.

Cu toată diversitatea formelor de 
educare multilaterală folosite mai e- 
xistă multe lacune în această direc
ție.

In cuvîntul său, tovarășa SURCEL 
ANA, președinta Comitetului do fe
mei din orașul Lupeni a propus să se 
tină expuneri cu leme educaliv-ce- 
tățenești, despre modul în care tre
buie să se comporte tinerii în socie
tate. Prin asemenea expuneri, tine
relor fele să li se arate răspunderea 
în întreținerea familiei, să primească 
staluri gospodărești și îndrumări pri
vind educația sanitară.

Obligația fiecărei mame, i subli
niat tovarășa BUTESCU.MARJA, este 
de a educa copiii în spiritul dragos
tei față de partid, de patria socia
listă, de a le cultiva pasiunea pen
tru învățătură și munca.

Căminul cultural din Cimpa are 
deja o tradiție în munca de educare 
cetățenească și culturală a mamelor, 
relata educatoarea PĂTRÂȘCOIU 
MARIA. Cadrele didactice au dato
ria de onoare de a răspîndl făclia 
culturii in localilateb unde muncesc. 
La Cimpa sînt multe cadre didactice 
tinere, capabile dar prea puține des
fășoară activitate culturală după ter
minarea orelor de clasă. Stalul nos
tru ne-a creat condiții optime de 
muncă și de viață. Pe această linie 
se înscrie și recenta mărire a sala
riilor cadrelor didactice.

Numărul uteciștilor din Valea Jiu
lui, a arătat tovarășul ȘÂCĂLUȘ 
GHEORGHE. secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al U.T.C., depă
șește 15 000. A treia parte din ute- 
cișțî sînt fete. E deci firesc să ne 
unim, eforturile și împreună cu co
mitetele și Comisiile de femei să or
ganizăm acțiuni comune de educare 
a tinerelor, acțiuni interesante, pe 
teme variate, bogate în conținut.

îndrumat de comitetul municipal 
de partid, comitetul femeilor, în co
laborare cu consiliul sindical, orga
nizația U.T.C., comitetul de cultură 
și artă va organiza pe baza unui 
program comun expuneri, simpozioa- 
ne pe teme politice, întîlniri la clu
buri, cămine și cartiere cu activiști 
de partid și de stat. Se vor organiza 
expuneri de ponularizare a legilor 
țării, a realizărilor regimului nostru, 
pe teme științifice, de sănătate, psiho- 
oedagogice, de educare a copiilor și 
■•’■’Ifn altele.

și comunale. Astfel, în adunările des
fășurate la LUPENI au fost desem
nați tovarășii "Blriș Mircea, pcnlru cir
cumscripția electorală județeană nr. 
111, Păunescu Maria, Naprudean Iri
na și Boțol Mariana, pentru circum
scripțiile electorale municipale nr. 
168, 174 și 179, Farcaș Ema, Nicoară 
Luiza, Cimpean Irimlc, Meszaroș 
Ioana, Rușitoru Vaslle și Tolh Ele- 
mer, în circumscripțiile electorale o- 
rășeneșli nr. 47, 
La PETRILA au 
didați tovarășii 
lănescu loan și
Im circumscripțiile electorale muni
cipale nr. 91, 94 și 95, Matei loan, 
Munleanu loan, Răscoleau Ilie, Tiric 
Petru și Costinaș Andrei, pentru cir
cumscripțiile electorale orășenești nr. 
67, 68, 76, 77 și 74. Tovarășele Dra
gan Gherghina și Solari Marla, au 
fost propuse candidate în circum
scripțiile electorale comunale nr. 26 
și 25 din BÂNIȚA.

In orașul URICANI și în comuna 
ANINOASA, prin candidații desem
nați duminică, s-a încheiat acțiunea 
de depunere a candidaturilor. La A- 
NINOASA au fost desemnați tovară
șii Costinaș Ladislau, Bărăiac Ale
xandru, Balas Ludovic, Miciăuș Ioan, 
Copil Olga, Nicoară Maria și Burlec 
loan lui Gheorghe, pentru circum
scripțiile electorale comunale nr. 48, 
49, 50, 51, 52, 55 și 56. Insjjfcnarea 
care a avut loc duminică la URI
CANI a fost desemnat drept candi
dat, în circumscripția electorală o- 
rășenească nr. 51, tovarășul Mano- 
lescu loan.

48, 57, 58, 67 și 68. 
fost desemnați can- 
Fondrea Virqil, Bă- 
Răscolean Ilie, pen-
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Muncă politică 
și culturală eficientă 

in sprijinul campaniei electorale
Ga in întreaga tară, campania elec

torală este în toi și în 
nostru. O vie activitate 
culturală, bogată în 
și acțiuni, se alătură 
drului general al desfășurării a- 
dunărilor cetățenești de desemnare a 
candidalilor Frontului Unității Socia
liste, pentru alegerile de la 2 martie.

O dală cu începerea campaniei e- 
leclorale au fost prezentate In fala 
membrilor de partid, a celorlalți oa
meni ai muncii, expuneri pe diferite 
teme ale documentelor de partid, ale 
evenimentelor internaționale, urmînd 
ca, în perioada care urmează, să fie 
prezentate alte materiale cu privire 
la politica externă a P.C.R. sau de
mocratismul profund al orinduirii 
noastre de stal, precum- și o seric de 
teme în legătură cu realizările regi
mului nostru.

In această etapă a campaniei elec
torale, la Casa de cultură din Petro
șani, Ia cluburile sindicatelor și că
minele culturale, au fost organizate 
concursuri pe diferite teme, simpo
zioane, întilniri ale tineretului cu 
activiști de partid și de stal; au con
tinuat pregătirile formațiilor artistice 
de amatori, conlurîndu-se astfel pro
gramele artistice ce vor fi prezen
tate cu prilejul înlilnirilor între can
didați și alegători, îndeosebi la sec
țiile de votare în ziua alegerilor din 
2 martie. S-a întețit, de asemenea, 
activitatea și în cadrul bibliotecilor, 
prin organizarea de acțiuni intere
sante ca recenzii, seri și dimineți de 
poezie, prezentări de cărți. Nu 
lipsit nici audițiile muzicale, cu te
matică, privind alegerile, iar pe 
altă parte la vizionarea filmelor a 
crescut simțitor numărul spectatori
lor. Un colectiv al Teatrului do stal 
a prezentat, in cîleva localități din 
Valea Jiului, piesa „Omul care a vă
zul moartea" de Victor Eftimiu.

Paralel cu desfășurarea acestor ac
țiuni, o atenție deosebită s-a acordat 
muncii de popularizare a tuturor ma
nifestărilor organizate, alit prin emi
siunile stațiilor de radioamplificare, 
cit și prin discuții și convorbiri indi
viduale și colective, în cadrul clu
burilor și căminelor culturale.

Aceeași atenlie a fost acordată a- 
gilației vizuale — latură importantă 
a muncii politice de masă. In pre
zent, în unitățile economice se des
fășoară acțiunea de reînnoire a în
tregii agitații, a axării conținutului

se

m uni ci pi ui 
politică și 
manifestări 
icum ca-

au

de

ei spre îndeplinirea și depășirea in
dicatorilor planului de stal pe anul 
1969. Tematica gazetelor de perele 
cunoaște, in această etapă, o îmbu
nătățire substanțială, sub aspectul 
calității edițiilor, a articolelor publi
cate (in mod deosebit la E.M. lupeni 
și E.M. Petrila).

In toate localitățile, afișarea pu
blicațiilor s-a făcut corespunzător, 
urmînd ca acest cadru elementar să 
fie mult îmbunătățit, prin repartiza
rea celor 1000 de lozinci cu tematică 
și grafică specială, care vor fi afișate 
in locurile cele mai vizibile. cele 
mai populate,

Mililind pentru o muncă politică 
și culturală susținută, dar in același 
timp operativă, la Casa de cultură, 
cluburile sindicatelor și căminele 
culturale, au fost organizate. în aces
te zile, săli de documentare — im
portante centre de informare, accesi
bile tuturor cetățenilor, fiind dotate 
cu un material documentar corespun
zător, printre care amintim colecțiile 
cu ziarele centrale și locale, broșuri 
cu documentele de partid și de stat; 
legea de organizare și funcționare a 
consiliilor populare, tezele orientati
ve pentru candidați! Frontului Uni
tății Socialiste, monografia munici
piului și a fiecărei' localități. Toate 
acestea oferă suficiente izvoare ce
tățenilor care doresc să se informe
ze asupra diferitelor realizări poli
tice și sociale clin tara noastră >n 
municipiul Pelroșani.

Toate acestea intreges< ambianta 
entuziastă în care se desfășoară, in 
întregul municipiu, adunările de pro
puneri de candidați pentru ap-,i^iite 
din 2 martie.

Ceea ce se cere de acum 
severența pentru ca toate 
prevăzute în programele
campaniei electoralo, pregătirea, ale
gerilor de la 2 martie, să se reali
zeze, să se amplifice chiar. In arest 
scop, cadrul organizatoric a [< -t 
creat. Au fost stabilite responsabili
tățile pentru diferite acțiuni. Aceas- , 
ta însă nu e totul. Cetățenii trebuie 
îndrumați iar realizarea programelor 
trebuie urmărită îndeaproape. Un 
deosebit accent se cere pus acti
vitatea sălilor de docum uitare unde 
trebuie repartizați oameni u ade\ă- 
rat competenta capabili să dea lă
muririle necesare cetățenilor care li 
se adresează, precum și pe intensifi
carea activităților cultural-arf'stice 
dedicate campaniei electorale.

Pentru a desfășura <s i tivitate 
politică și cultural-educativă susținu
tă, organele și organizațiile de partid 
trebuie să impulsioneze activitatea 
tuturor organizațiilor de masă, insti
tuțiilor de cultură, să s' mnl.ve 
inițiativa acestora spre a da un con
ținut cit mai bogat și a qj-i fP> -.ie 
cele măi interesante muncii politico- 
educative din această perioadă.

este p. r- 
acliunile 
închinate

In centrul atenției organizațiilor 
de femei din raza municipiului a 
stat mobilizarea permanentă a fe
meilor la toate acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare a localități
lor. initiate de consiliile populare. 
Femeile au adus în anul trecut o 
contribuție substanțială la amenaja
rea celor 22 hectare de noi zone 
verzi, la întreținerea altor. 58 hecta
re spații verzi, plantarea a 18 000 
flori, arbori și arbuști ornamentali 
și a altor lucrări care au valoare 
totală de 3 000 000 lei. Pentru aportul 
adus la gospodărirea și înfrumuseța
rea localităților merită a fi eviden
țiate comisiile de femei din Petro
șani. Petrila, Urlcam, Aninoasa și alte 
localități. Sînt fără îndoială realizări 
ce constituie prilej de îndreptățită 
mi’vlrie pentru organizațiile de fe
mei din Valea Jiului. Analizind. însă, 
mai profund situația din fiecare lo
calitate în parte ne putem da seama

că mai sini încă multe de făcut, că 
contribuția femeilor la crearea fru
mosului, la munca educativă pentru 
întărirea răspunderii tuturor cetățe
nilor față de păstrarea lui poate și 
trebuie să fie mai substanțială. Acest 
lucru a fost subliniat de altfel de 
mai multe participante la discuții.

In cuvîntul său, tovarășa COSMA 
FLORICA. președinta comitetului de 
femei din comuna Aninoasa a relie
fat cu legitimă mîndrie bilanțul bo
gat în succese cu care femeile din 
această localitate se prezintă la con
ferință. Femeile din comună au c- 
fecluat în anul trecut 5 000 ore de 
muncă patriotică pentru înfrumuse
țarea localității» amenajarea de 
zone verzi. Comitetul de femei din 
Aninoasa își va intensifica activita
tea de mobilizare a tuturor femeilor 
la acțiunile de înfrumusețare a loca
lității spre a înlimpina alegerile de 
deputați de la 2 martie și a 25-a a-

In încheierea lucrărilor conierinței a luai cuvîniul tovarășa 
BORZA ELENA, președinta Comitetului județean al femeilor. Apre
ciind activitatea desfășurată de comitetul municipal Petroșani al 
femeilor, rezultatele obținute in toate domeniile, vorbitoarea a ți
nut să sublinieze în mod deosebit sarcinile de viitor ce-i revin 
acestei organizații de masă, cum trebuie organizată munca pentru 
înfăptuirea lor. Redăm cîleva spicuiri din aceste indicații.

Mobilizarea femeilor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plair? a angajamentelor de». întrecere, a spus tovarășa Borza Elena, 
trebuie slrîns împletită cu o muncă politică și cultural-educativă 
intensă, cu cultivarea unei concepții noi despre muncă, viață și 
familie. Mamele, cadrele dida1 lice au misiunea nobilă de a educa 
tinerele vlăstare in spiritul draqoslei si respectului față de muncă, 
a Ie călăuzi pașii spre profesiile spre care au înclinații. Sugestii 
au fost dale și privind munca în rîndurile salariatelor din comerț, 
cooperative meșteșugărești, din domeniul sanitar, cadre didactice ele.

Conferința a constituit un rodnic "schimb de experiență între 
delegatele femeilor din toată Valea Jiului, un prilej de împărtășire 
a stilurilor și metodelor de mJncă cele mai adecvate și eficiente, 
a constituit totodată un prilej de analiză în spirit critic și autocri
tic a lipsurilor ce mai persistă în munca ce se desfășoară în rîn- 
durile femeilor.

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi: ■ Consul- 

tații la limba română 
(cls. XII-a).

18,05 Limba engleză.
18.30 Pentru copii: „Roloiei și 

uscălica".
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 2 martie 1969 din car

netul scriitorului.
19,45 Actualitatea economică. 
20,05 Film serial pentru tine

ri ret: „Culreierind pă- 
minlul" (VI).

20.30 Seară de teatru: „Doam
na Zorilor" de Alejean- 
dro Qăssona.
In pauză: filmele do

cumentare „Găteala ca
pului" si „1.urnea lor"
produejii „Al. Sabia". 

22,55 Telejurnalul de noapte
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Ultimul voievod ■ Republica : 
Noaptea,- PETRILA: Piramida 
Zeului Soare; LONEA — Mi
nerul : Obsesia ,- VULCAN : 
Dosarul XII, PAROȘENI: Tar
zan, omul maimuță; LUPENI 
— Cultural: Cu toată viteza. 
înainte; Muncitoresc: Sindbad 
marinarul; URICANI : Maica 
Ioana a îngerilor.

Exploatarea minieră
VULCAN

ANGAJEAZĂ URGENT
• INGINER PRINCIPAL NORMATOR ÎN SERVICIUL 

ORGANIZĂRII MUNCII
Condiții : inginer în specialitate și stagiu de 5 ani 

în funcții tehnice superioare ;
Salarizarea : 2 550-2 750 lei/lună.

• ȘEF BIROU DEPOZITE
Condiții : Studii medii și nouă ani stagiu in funcții 

economice ;
Salarizarea : intre 1 725-2 050 lei/lună.

• CONTABIL I ÎN SERVICIUL CONTABIL-FINAN- 
CIAR

Condiții : Studii medii și șapte ani stagiu în funcții 
economice ;

Salarizarea : între 1 100-1 450 lei/lună.

• PLANIFICATOR I LA BIROUL APROVIZIONARE
Condiții : Studii medii și 7 ani în funcții economice 
Salarizarea : între 1 100—1 450 lei/lună.

Relații suplimentare se vor cere la serviciul organiză
rii muncii al exploatării cu sediul în orașul Vulcan str. 
Crividia nr. 52, în fiecare zi între orele 7—15,30. Telefon 
(automat) 71394.

I.R.E.H. DEVA 

Secfia de distribuire 
a energiei electrice 

PETROȘANI

AN8AJEAZÂ URGENT 
trei conducători auto 

care să funcționeze pe mașinile de intervenție. 
Condițiile de angajare :
— să posede permis de conducere gradul B și C.
— să aibă domiciliul stabil în orașul Pelroșani. 
Salarizare conform condițiilor prevăzute în no

menclatorul de salarizare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de la 

serviciul administrativ al secției cu sediul în Petroșani, 
str. Republicii nr. 60, telefon 1830.

ION BADEA 
activist al Comitetului 

municipal de partid

POSTA

PROGRAMUL II
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REDACT.IEÎ
melodii ; 23,35 Noi înre

gistrări de muzică românească; 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL I

5,05—6;00 Program muzical de 
mineață; 5,45 Gimnastică; 6,05—9,30 
Muzică și actualități9,30 Matineu 
literar,- 10,00 Cîntece pentru copii 
de Nelu Ionescu ; 10,10 Curs de lim
ba germană; 10,30 Muzică populară; 
11.05 De la operetă la operă; 11,25 
Melodii de Gherase Dendrino și Elly 
Roman; 11,45 Sfatul medicului; 
12.00 Două inimi intr-un vals; 12,20 
Cronica muzicală; 12,30 Intilnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat ; 13.10 Avanpremieră coti
diană ; 13,20 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară,- 14,10 Inșir-te mărgă
rite (emisiune pentru copii); 14 40 
Concertul zilei; 15,05 Muzică ușoa
ră; 15,15 Studioul de poezie; 15 30 
Cîntecul patriotic in creația compo
zitorului Gheorghe Dumitrescu 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,10 Muzică ușoară; 
16,30 Antena tineretului ; 17.00 Mu
zică ușoară; 17,15 La 2 martie 1969 
— Alegeri; 17,30 Cîntece patrio
tice; 17,45 Radiosimpozion. Dreptul 
do a alege și de a fi ales, manifes
tarea rolului personalității in viata 
sociala; 18,05 Muzică populară și 
ușoară; 18.30 Gazeta radio,- 19.00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
19,20 Sport; 19,30 Muzică populară; 
19,50 Canțonete,- 20.05 in jurul glo
bului ; 20.25 Cîntece lirice; 20.45
Pagini din opere,- 21,05 Știință, teh
nică, fantezie; 21,30 Actual'! dea 
muzicală; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport,- 22.20 Romanțe,- 
22,40 Moment poetic; 22,45 Muri

di-

7.00 Muzică populară din Transil
vania ; 7,37 In sunet de fanfară — 
emisiune la cererea ascultătorilor; 
8,10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,25 Formalii artistice de 
la sale,- 8,35 Concert Llaydn,- 9.10 
Curs de limba germană; 9.30 De la 
un cintec la altul ,- 10,05 Recital de 
harpă Liana Pasquali; 10,30 Antena 
tinerelului; 10.55 Duete din opere,- 
11,40 Recital de operă Ion Budoin ,* 
12.05 Avanpremieră cotidiană,- 12,15 
Concert de prînz,- 13.00 Cîntece si 

•jocuri populare; 13,15 Recital vocal 
Magda lanculescu13,30 Unda ve
selă (reluare); 14,00 Din cînlecelc 
și dansurile popoarelor, 14,30 Mo
ment științific,- 14.35 Tineri soliști 
de muzică ușoară ; 15 40 Radio pu
blicitate; 16,00 Prelucrări coi ale;
16.15 Consultație juridică 16.25 Mu
zică ușoară: 17,00 Radiojurnal.
Sport. Buletin meteorologic; 17,10
Rîușor, povestitor — cîntece și jocuri 
populare; 17,30 Pagini d.n muzica 
de estradă; 18,30 Arte frumoase; 
18,25 Melodii de Richird Stein. Teo
dor Bratu și Viorel Doboș; 10,05
Luminile rampei ; 19,30 Curs do lim
ba germană ; 19,50 No.iule bună co
pii ; 19,55 Cercul melomiimîor,- '.’0.30 
Ora specialistului,- 20.50 Teatru ra
diofonic (săptămîna I. L. Carflgialc). 
.Năpasta" de I. L Caragiale; 22.32
Cronica muzicală; 22 42 Piese inter
pretate la clavec'n- •’’’ 07 Djn 
rele lui Lorlzing; 23.45 Dansul 
gilor de nea — muzică uscării;
—1.00 Poemul orc'^h.il Y;s 
mic" de Theodor Grigoru.

DAMIAN FLORIAN, Vulc<> 
No bucura faptul că în scriso
rile trimise reda-(iei roiatati 
aspecte alit pozitive cit și ne 
gative din orașul Vulcan. Une-4 
le dintre ele. t urn ir li spre 
exemplu aceea intitulată „Lip-* 
sește respectul" n-au puhil ve
dea lumina tiparului din lipsă 
de fapte concrete. Cit privește 
fotografiile, evident pnh'taabile. 
le primim cu plăcere. !»e pre 
forat cu realizări economice și 
din domeniul construcțiilor so
ciale. realizări ce se găsesc din 
abundență în orașul Vulcan.

IOAN, Lupeni. 
lucrările do ame-

) ) >

ooe-
ful-
0 01 
cos-

BULETINE DE STIR1 
5.00; 5.30; 6.00: 6 "3 
13,00; 15,00; 20.00; 21 
4.00,

Programul II : 7,30 : 
14,00; 18,00; 19,00; 2i

BOLOGA
Informația cu 
najare a vestiarelor ștrandului 
energelicienilor din Parosonl 
este interesantă. Vă rugăm să 
ne scrieți dacă lucrările n-au 
fost cumva sistate din cauza 
gerului. Cit privește cealaltă 
problemă, sinteți invitat la re
dacție.

PRODAN NELU, Hațeg. Scri
soarea în care vă referiți la 
panourile pentru protecția pie
tonilor 
minoră, 
care să 
slrucții
culturale înăllate în 
în orașul dumneavoastră.

tratează 
Așteptăm 
relatați 
industriale,

o problemă 
scrisori în 

despre con- 
și social- 

ullimiî ani

BERIAN VAS1LE. Petrila. 
Scrisoarea dv. privind încălzi
rea sălii de spectacole a clu
bului muncitoresc lonea a fost 
adusă la cunnștinta forurilor 
comnclento pentru luarea de 
m Lsuri.

In prezent sînt condiții co
respunzătoare pentru viziona
rea filmelor si a altor specta
cole cultural-artistice. lucru 
constatat ele noi cu prilejul ve
rificării făcute la (ața locului
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STEAGUL ROȘU

(OM IM (AI
cu privire la indcpllnirca planului fie stal de dezvoltare a economici

naționale a Republicii Socialiste România pe anul I960
(Urmare din pag. 1)

IA tehnicitate a unităților industria
le date in funcțiune. A sporit gradul 
de automatizare a producției de otel, 
de lam.nate. de produse chimice, de 
țesături. în industria chimică s-a 
obținui in instalații cu principalele 
operații automatizate, circa 60 la 
sulă din producția de acid sulfuric 
șl aproape întreaga producție de a- 
nioniac și de azotat de amoniu. In in
dustria textilă numărul de războaie 
automate și semiautomate a sporit 
lată de cel existent la sfirșitul anului 
1967 cu 21 la sută în tesăloriile de 
b i bac, < u 12 la sulă in tesăloriile 
de lină și cu 46 la sută în tesăto- 
riile de mătase.

Pentru optimizarea proceselor teh- 
no'i'iii'. programarea fabricației și 
conducerea procesului de producție, 
în anul 1968 s-a continuat dotarea 
cu calculatoare electronice a unor 
întreprinderi, cum sînt: combinatele 
siderurgice de la Hunedoara și de 
la Galati, Uzina .Tractorul* — Bra
șov, centralele termoelectrice Luduș 
și Craiova. Au mai fost dotate cu 
calculatoare electronice Dispecerul 
sistemului energetic national. Insti
tutul de Proiectări Chimice Bucu
rești, Universitatea București. Cen
trul de perfecționare a pregătirii ca
drelor din întreprinderi.

Au fast, de asemenea, înzestrate 
cu mașini electronice de calcul cu 
program mari întreprinderi indus
triale, institute de proiectări și cer
cetări științifice.

Concomitent cu creșterea produc
ției in anul 1968 s-au realizat pro
duse cu caracteristici superioare, s-a 
diversificat producția în funcție de 
noile cerințe ale economiei )io- 
nale. Industria constructoare de ma
șini și-a lărgit nomenclatorul de 
produse prin asimilarea în fabricație 
a peste 500 mașini, utilaje, instalații 
și aparate de tehnicitate ridicată. 
Au fost puse în fabricație: noi tipuri 
de strunguri paralele, mașini de pre
lucrat roti dintate, locomotive Die
sel hidraulice de 150—250 CP cu 
ecartament normal, vagon de marfă 
cu capacitatea de 56 tone pentru 
transportat piese lungi, vagon de 
marfă cu capacitatea de 60 tone pen
tru exploatare in condiții tropicale, 
cargoul mineralier de 10 200—12 500 
tdw. noi tipuri de tractoare și ma
șini agricole.

în anul 1963 a intrat în funcțiune 
Uzina de autoturisme Pitești și a 
început producția primului autoturism 
românesc — .Dacia 1100*.

în industria electrotehnică s-au 
pus in fabricație noi tipuri de ele
mente electronice de automatizare, 
autotransformatorul de 100 M.V.A.— 
220 kV, tipuri noi de motoare elec
trice asincrone, un nou tip de cen
trală telefonică automată. S-a tre
cut la fabricarea mașiniloi mecanice 
de calcul cu mai multe operații.

în industria bunurilor de consum 
au fost produse noi sortimente de 
țesături din fibre naturale în ames
tec cu fibre sintetice și s-a lărgit 
sortimentul de tricotaje, confecții, 
încălțăminte, obiecte de uz casnic.

A crescut gradul de prelucare și 
valorificare a unor materii prime și 
materiale de bază. Valoarea produ
selor obținute dinlr-o tonă de Ulei 
prelucrat a crescut față de nivelul 
realizat în 1965 cu 8,4 la sută, ceea 
ce echivalează cu o producție ob
ținută dintr-un milion tone țiței. De 
asemenea, valoarea produselor rea
lizate in anul 1968 dintr-o tonă de 
metal a crescut cu peste 20 la sută 
fată de 1965, iar cea obținută din
tr-un metru cub de masă lemnoasă 
exploatată cu 15 la sută.

A fost realizată o economie de 
peste 12 000 tone,- prin re
ducerea consumului specific de lami
nate in special la producția de au
tocamioane basculante, cazane de 
abur industriale, remorci auto pe 2 
ax*i-, semănători. De asemenea, prin 
diminuarea consumurilor specifice 
la o serie de produse s-au econo
misit circa 40 000 mc material lem
nos.

Productivitatea muncii în indus
trie a crescut cu 6,8 la sută, planul 
fiind depășit Pe seama creșterii pro
ductivității muncii s-au obținut a- 
proape două treimi din sporul total 
al producției industriale.

Prețul de cost al producției marfă 
în industrie a fost redus fată de 
prelul de cost mediu din anul 4967 
cu aproape 2 la sută, realizindu-se 
economii în valoare de peste 3 mi
liarde let

Activitatea de cercetare științifi
că desfășurată în anul 1968 a contri
buit la rezolvarea unor probleme 
privind lărgirea bazei de materii 
prime, valorificarea resurselor natu
rale, introducerea de noi tehnologii 
In producție, realizarea de noi ma
șini. agregate, instalații, aparatură, 
îmbunătățirea calității produselor și 
altele.

Dintre cercetările mai importante 
încheiate în anul 1968 se remarcă 
cele referitoare la elaborarea unor 
procedee pentru fabricarea de noi 
tipuri de oteluri aliate, coloranti, 
medicamente, catalizatori și aditivi, 
cimenturi cu întărire rapidă de cali
tate superioară, noi piese din ferite 
pentru radio — receptoare și televi
zoare, condensatori de forța.

II. Agricultura
în anul 1968 au fost obținute re

zultate bune in dezvoltarea bazei 
tehnic e-maletiale a agriculturii, in 
creșterea gradului de mecanizare și 
chimizare a producției.

Cu toate condițiile nefavorabile 
determinate de seceta care a cu
prins o mare parte a tării, produc
ția agricolă realizată în anul 1968 
a satisfăcut nevoile do consum ale 
populației, ale industriei și alte ne
voi ale economiei naționale.

Comparativ cu media anuală din 
perioada 1961—1965, producția glo
bală agricola realizată în medic în 
primii trei ani ai cincinalului a fost 
mai mare cu circa 24 la sută.

în anul care a trecut s-au genera
lizat noile forme de organizare ale 
întreprinderilor agricole de stat, s-au 
teorganizat stațiunile de mașini și 
tractoare din unități bugetare în 
întreprinderi pentru mecanizarea a- 
gri culturii, care își desfășoară ac
tivitatea pe baza principiiloi ges
tiunii economice proprii, a continuat 
acțiunea de consolidare economico- 
organizatorică a cooperativelor agri
cole de producție, ceea ce a deter
minat o mai bună valorificare a po
tențialului material și uman existent 
în aceste unități și creșterea efi- 
cinlei activității economice.

Pentru lărgirea și modernizarea 
bazei tehnice-materiale a agricultu
rii s-au alocat în anul 1968 inves
tiții din fondurile centralizate ale 
statului în valoare de 6,8 miliarde 
lei, cu 13,-9 la sută mai mult decît 
îrt anul* 1967.

Agricultura a fost dotată în anul 
1968 tu peste 8 500 tractoare fizice, 
2 300 semănători mecanice, 7 800 
combine pentru păioase și porumb, 
precum și cu alte mașini noi, perfec
ționate, care au asigurat în conti
nuare extinderea și diversificarea 
mecanizării lucrărilor agricole. Su
prafața arabilă ce revine în medie 
pe un tractor fizic a scăzut de la 
121 ha în 1965 la 102 ha în 1968, 
iar suprafața de cereale păioase ce 
revine pe o combină de la 94 ha la 
71 ha.

în întreprinderile agricole de stat 
au fost date în folosință în anul 
1968 noi complexe de creștere și 
îngrășare industrială a porcinelor cu 
o capacitate de 72 mii capete, îngră- 
șătorii de taurine cu o capacitate 
de 12 mii capete, complexe avicole 
cu o capacitate de 400 mii locuri 
pui și 678 mii locuri găini. De ase
menea au intrat în funcțiune 4 fa-

și silvicultura.
brici de nutrețuri combinate, 101 ha 
sere legumicole și alte obiective.

Din fondurile proprii și din credi
tele acordate do stal, cooperativele 
agricole de producție au construit 
762 grajduri pentru bovine și cabaline 
cu o capacitate de 70,6 mii capote, 
449 îngrășătorii și maternități pen
tru porcine cu o capacitate de 76,2 
mii capele, 370 saivane pentru oi, 
78 ha sere.

La sfirșitul anului, suprafața ocu
pată de sere în unitățile agricole so
cialiste era de 367 ha.

întreprinderile pentru mecanizarea 
agriculturii și-au îndeplinit planul 
volumului de lucrări în proporție de 
100,1 la sută.

în anul 1968 agricultura a folosit 
aproape 490 000 tone îngrășăminte 
chimice (substanță activă) cu 11 la 
sulă mai mult decît în anul prece
dent.

Planul de punere in funcțiune a 
suprafețelor amenajate pentru irigat 
în primii trei ani ai cincinalului s-a 
realizat numai in propoitie de 86 
la sulă. în cursul anului 1968 s-au 
efectuat amenajări noi pentru iriga
ții pe o suprafață de 137 mii ha, 
din care 83 mii ha în cooperativele 
agricole de producție. Suprafața a- 
menajată pentru irigat a ajuns la 
sfîrșitul anului 1968 la 530 mii ha.

în sectorul vitipomicol s-a plantat 
în masiv o suprafață de 16 mii ha 
cn vită de vie și 12 mii ha cu pomi 
fructiferi.

în anul 1968 agricultura a primit 
un număr însemnat de" ingineri, teh
nicieni și alti specialiști agricoli ; 
la sfirșitul anului își desfășurau ac
tivitatea în unitățile agricole socia
liste-peste 30 mii specialiști agricoli^ 
din care 15 mii cu pregătire supe
rioară.

Datorită dezvoltării bazei tehnice 
a agriculturii și a măsurilor între
prinse pentiu combaterea efectelor 
secetei, întreprinderile agricole de 
stat au obținut o producție medie la 
ha de grîu-secară de peste 2 400 
kg, la porumb de aproape 2 900 kg, 
la struguri de peste 6 300 kg, iar 
cooperativele agricole de producție 
la griu-secară de aproape 1 600 kg, 
la porumb de aproape 2 000 kg, la 
sfeclă de zahăr de peste 20 000 kg 
și la cartofi de toamnă de 13 000 
kg.

Producția principalelor produse 
vegetale obținută în anul 1968, com
parativ cu media anilor 1961—1965, 
se prezintă astfel:

fecționarea bazei tehnice-materiale, 
punîndu-sc în funcțiune noi obiec
tive, printre cai o stațiile de televi
ziune Moldova șl Maramureș, radio- 
rcleul București — Galati — Con
stanta) s-au terminat lucrările la cen

trala semiautomata internațională.
In anul 1968 a fost extinsă rețeaua 

telefonică interurbană automată și în 
localitățile : Ploiești, Bacău, Cluj, 
Sibiu, Craiova, Timișoara, 'Pitești, 
Mangalia.

IV. Investiții — construcții
Volumul total al investițiilor din 

fondurile centralizate ale stalului în 
anul 1968 a însumai 58,1 miliarde 
lei, fiind cu 11,1 la sută mai mare 
decît in anul precedent.

Fonduri importante de investiții au 
fost alocate industriei energiei elec
trice, combustibilului, metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, chimiei, caro 
luate împreună însumează circa trei 
pătrimi din volumul investițiilor din 
industrie. In industria ușoară și a- 
limpntară pentru crearea de noi ca- 
pacilăli de producție și ppntru mo
dernizarea și reutilarea celor exis
tente au 1091 investite 4,3 miliarde 
lei.

In anul 1968 au continuat lucră
rile de construcții pe marile șantie
re ale tării, obiective economice im
portante alo cincinalului : sistemul 
hidroenergetic și de navigație ,,Por
țile de Fier", Centrala termoelectri
că de la Deva, Hidrocentrala de pe 
Lotru, Combinatul siderurgic Galati, 
Rafinăria Pitești, Combinatul chimic 
Rimnicu Vilcea, Combinatul petro
chimic Pițești, Uzina de mașini grele 
București. De asemenea, au continuat 
lucrările la Fabrica de talpă și în
călțăminte de cauciuc Drăgășani, Fa
brica de articole tehnice din cauciuc 
Pitegti, Fabrica de conserve de le
gume și fructe Calafat, Fabrica de 
produse lactate Ploiești.

Totodată au fost începute lucră
rile ,1a un număr însemnat de obiec
tive’ noi ale planului cincinal, prin
tre cițre: laminorul de benzi la rece

din cadrul Combinatului siderurgic 
Galați, Fabrica do frigidere Găești, 
Fabrica de cinescoape București, in
stalația de fibre artificiale la Combi
natul do fibre artificiale Brăila, fa
bricile do cărămizi din Tîrgu Jiu. 
Zalău și Buzău. Fabrica do trico
taje Miercurea Cine, Fabrica de con
fecții Tîrgu Secuiesc, Fabrica do 
conserve de legume și fructe Turna 
Măgurele, Fabrica de ulei Constan
ta, Fabricile de produse lactate do 
la Brăila, Iași, Luduș, Fabricile de 
bere de la Craiova și Constanta, 
complexele de la Suceava și Baldo- 
vineșli pentru creșterea și îngriim- 
rea industrială a porcilor.

Valoarea fondurilor fixe- puse în 
funcțiune în anul 1968 a fost de 
47,9 miliarde lei, cu 12,7 la sulă 
mai mare decît in anul 1967. Planul 
departamental de punere în funcțiu
ne a fondurilor fixe nu a fost înde
plinit; au rămas nepuse în funcțiune 
Unele capacități și obiective la mi
nisterele: Industriei Chimrte, Indus
triei Alimentare, Economiei' Forestie
re, la Consiliul Superior al Agricul
turii, precum și la consiliile populare 
județene.

Față de anul 1967, producția de con- 
structii-montaj a crescut cu 13,2 la 
sută. S-a intensificat ritmul de in
dustrializare a construcțiilor prin 
punerea la dispoziția șantierelor a 
unor cantități sporite de prefabrica
te și utilaje, s-a mărit gradul de me
canizare a lucrărilor, s-a îmbunătă
țit calitatea construcțiilor.

V. Circulația mărfurilor
In anul 1968 s-au vîndut prin uni

tățile comerțului socialist mărfuri în 
valdare de 84.2 miliarde lei, planul 
fiind depășit cu 297 milioane lei. 
Ca urmare a diversificării produc
ției, a fost îmbunătățit fondul de 
mărfuri, fiind desfăcute prin comerț 
un număr important de noi sorti
mente do produse alimentare și ne
alimentare. Fată de anul precedent,

volumul total al desfacerilor de măr
furi a crescut cu 8,8 la sută, cu 7 la 
sută la mărfuri alimentare (inclusiv 
alimentația publică) și cu 10.4 la 
sută la mărfuri nealimentare.

Desfacerile de mărfuri cu amănun
tul prin comerțul socialist în anul 
1968, comparativ cu anii 1965 și 
1967, se prezintă astfel:

mii tone

în procente 
fa|ă de me
dia anilor 
1961—1965

. Volumul Anul 1968 în % fată de •
U. M. -- -------------------------------------------- -

desfacerilor 1965 1967

Cereale boabe 12427,5 114,2
— grîu-secară 4880,2 110,5
— porumb 6780,0 115,8

Floarea soarelui 726,5 144,2
Sfeclă de zahăr 3700,0 129,1
Cartofi 3656,4 140,6
Legume 2300,0 138,8
Struguri 1180,0 130,0
Fructe 1033,8 114,2

Potrivit recensămîntului animalelor, 
la data de 3 ianuarie 1969 situația

efectivelor de animale se prezintă 
astfel:

— mii capete —

Efectivul 
existent 

la 3.1.1969

Bovine — total 5130,7
din care:
— vaci și juninci 2458,0

Porcine — total 5831,8
din care:
— scroafe de piăsilă 564,1

Ovine — total 14282,5
din care:
— oi și mioare 10764,9

Producția animală realizată in a- 
nul 1968 de întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole de 
producție a fost în comparație cu 
anul 1967 de 102,9 la sută la carne, 
de 107,9 la sută la lînă, de 96.1 la 
sulă la lapte, de 125,4 la sută la 
ouă.

veniturilor obținute din munca In 
cooperativele agricole do producție, 
n vinzărllor de produse agroalimen- 
tare, veniturile bănești ale familiilor 
de țărani au sporit cu 7,9 la sută 
fată de 1967 și cu 25,2 la sută fală 
de 1965.

în anul 1968 cheltuielile social- 
culturale finalitate de la bugetul de

stat s-au ridicat la suma'de 30,7 mi
liarde lei, cu 3 miliarde lei mal 
mult dorit in 1967 și cu 8,3 miliarde 
lei mal midi decît In 1965.

Cheltuielile bugetului de stat pen
tru finanțarea principalelor acțiuni 
social-cullurale au fost in an i 1965, 
1967 și I960 repartizate as'fel :

- milioane lei —

Efectivul de la 3. 1. 1969 fată de

3. 1. 1965 3. 1. 1968

4- 374,8 - 201,5

4- 248,7 _ 70,3
— 201,7 4- 80,2

4-12,3 + 26,2
4- 1548,1 97,7

4- 1490,2 - 88,7

In silvicultură s-au executat lu
crări de împăduriri pe o suprafață 
de 53 mii ha, planul fiind îndeplinit 
în proporție de 101,7 la sută. în 
plantațiile tinere create prin împă
duriri s-au executat lucrări de în
treținere pe o suprafață de 306 mii 
ha.

III. Transporturi 
și telecomunicații

In ramura transporturi activitatea 
s-a extins ca urmare a dezvoltării 
economiei naționale, continuîndu-se 
în același timp acțiunea de moderni
zare și perfecționare a transportului. 
Planul la mărfuri transportate a fost 
îndeplinit in proporție de 100,3 la 
sută.

In cursul anului 1968 căile ferate 
au fost .înzestrate cu 77 locomotive 
Diesel electrice de 2100 CP, 10 lo
comotive electrice de 6 950, CP, loco
motive Diesel și Diesel hidraulice, 
4 055 vagoane de marfă de cale norma
lă în echivalent 4 osii, 144 vagoane de 
călători; s-a terminal electrificarea 
liniei de cale ferata București — 
Brașov. Transporturile efectuate cu 
tracțiune Diesel și electrică au re
prezentat 08 la sută din volumul to
tal al transporturilor de mărfuri și 
călători. Au continuat lucrările ds: 
electrificare a liniei de calo /erată 
Craiova — Caransebeș — Cilnic — 
Reșița și acțiunea de modernizare și 
automatizare a proceselor de ex
ploatare feroviară și s-au efectuat 
noi lucrări de sistematizare și cen
tralizare eleclrodinamică în statii de 
calc- forată printre care : Baia Mare, 
Simeria-Triaj, Piatra Olt, Cilnic, Ti- 
lu, Brașov-Triaj.

Parcul auto de deservire generală 
a fost înzestrat cu aproape 5 300 au
tocamioane și autobasculante și pes
te 820 autobuze.

In anul 1968 au continuat lucrările 
pentru construirea podului peste Du
năre din zona Giurgeni — Vadul 
Oii și a început construcția noului 
drum national București — Pitești; 
totodată au fost modernizate drumuri 
naționale pe o lungime de 336 km.

Prin dotarea cu noi nave, capaci
tatea totală a flotei maritime comer
ciale era la sfîrșitul anului 1968 de 
circa 484 000 tdw, cu 53 050 tdw mai 
mult decît în anul precedent.

In transportul aerian s-a înregistrat 
o creștere a numărului de călători 
transportați cu 17 la sută. Flota ae
riană pentru călători a fost înzes
trată cu noi mijloace de transport de 
mare viteză. Au continuat lucrările 
pentru construcția aeroportului in
ternational de la Otopeni; s-au dat 
în exploatare pistele betonate de la 
aeroporturile Iași, Tîrgu Mureș,- s-au 
executat noi construcții și amenajări 
pentru aeroportul M. Kogălniceanu 
— Constanta.

Telecomunicațiile au continuat să 
se dezvolte prin extinderea și per
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Carne — total mii tone 193,2 123,4 106,1
Preparate din carne mii tone 78,1 144,3 114,2
Ulei mii tone 130,4 113,9 109,4
Unt mii tone 11,2 108,5 103,5
Lapte mii hl. 3 645,9 145,9 110,0
Brinzotbri mii tone 48,2 126,9 107,8
Zahăr mii tone 218,0 115,0 105.1
Produse zaharoase mii tone 73,7 125,0 105,1
Pline albă mii tone 292,3 136.4 108,3
Paste făinoase mii tone 41,4 108.6 . 108,3
Pește mii tone 36,6 134.2 110,1
Conserve și semiconserve

de p^ște mii tone 22,9 109,9 103,7
Bere mii hl. 3 474,0 130,4 107,3
Tesătup total mii. lei 5 809,1 113,6 103,8
Tricotaje mii. lei 3 614,0 140,1 110,3
Confecții mii. lei 5 866,0 143,2 110.2
Ipc^lțăpinte — total mii. lei 3 773,4 127,0 107,5
Televizoare mii buc. 215,6 135,4 93,4
h/așini eleotrice de spălat

rufe .pentru uz casnic mii buc. 104,9 124,4 108,7
frigidere mii buc. 154,4 131,6 117,7
Mobilă mii. lei 2 648,4 140,3 109.4

In' anul 1968 s-a dezvoltat baza 
.tehnico-materială a comerțului prin 
creșterea suprafeței comerciale cu 
160 000 mp, s-a extins autoservirea 
și livrarea la domiciliu pe bază de 
comenzi, ceea ce a influențat pozitiv 
desfacerile de mărfuri.

S-a dezvoltat turismul internațio

nal ,- în anul 1968 România a fost 
vizitată de 1 450 mii turiști, cu 250 
mii mai multi decît în anul 1967.

In anul 1968 planul de comerț ex
terior a fost îndeplinit. Ritmul me
diu anual de creștere a comerțului 
exterior în perioada 1966—1968 a 
fost do 11,8 la sută.

Invățămint
Cultură, artă și știință 
Sănătate șl asistentă socială 
Asigurări sociale
Ajutorul de stal pentru copii

Datorită sporirii cheltuielilor so- 
cial-culturale au fost asigura
te condiții mai bune pentru dezvol
tarea continuă a invățăminlului, 
culturii, artei, știinlei și ocrotirii să
nătății.

A sporit baza materială a invă- 
țămîntului de toate gradele și în 
special a invălămintului superior. 
In anul 1968 au fost date. în folo
sință in învățăminlul de cultură ge
nerala, mediu, profesional și tehnic 
peste 1 900 săli de clasă, s-au con
struit peste 32 000 mp suprafață 
destinată spațiilor de învățămînt 

superior la București și Iași, 6 cămi
ne studențești cu o capacitate de 
peste 2 700 locuri și 2 cantine stu
dențești cu o capacitate de deservire 
pentru 6 000 persoane. Au continuat 
lucrările pentru construcția Institu
tului Politehnic și pentru extinderea 
construcției la Academia do Studii 
Economice.

Au sporit sistematic cheltuielile 
statului ce revin în medie anual 
pentru un elev din școlile de cul
tură generală de la 1 040 lei în 
1965 la 1 190 lei în 1968,- pentru un 
student de la 10 405 lei în 1965 la 
11 800 lei în 1968. întregul învăță- 
mînt este gratuit.

In anul școlar 1968/1969 au fost 
cuprinși 3,3 milioane elevi în învă- 
tămîntul de cultură generală, 249,6 
mii elevi în învățămîntul profesio
nal, 141,9 mii în liceele de speciali
tate, școlile tehnice și postliceale și
147.6 mii sludenți ,• fiecare al cinci
lea locuitor este elev sau student.

Numărul cadrelor didactice pentru 
pregătirea școlară si universitară a 
fost în anul școlar 1968/1969 de 182 
mii, cu 9,4 mii mai mult decît în 
anul școlar 1965/1966.

Invățămîntul a dat economiei na
ționale un număr de peste 119 mii 
cadre: 71 mii muncitori calificați 
prin școli, peste 25 mii cadre cu 
pregătire medie de specialitate și a- 
proape 23 mii cadre cu pregătire 
sunerioară.

In anul 1968 au fost construite 
noi așezăminte de cultură -. se con
tinuă lucrările pentru construcția 
Teatrului Național din București, 
precum si ale noului centru de tele
viziune.

S-a dezvoltat activitatea in dome
niul cinematografiei, radioului și te
leviziunii, precum și al presei. Nu
mărul spectatorilor la cinematografe 
a fost în 1968 de 204 milioane, iar 
la teatre și instituții muzicale de
12.6 milioane ,• numărul abonamen
telor la televiziune a ajuns la 1 115 
mii, cu 22 la sută mai mult ca în 
1967. Au fost editate 3 800 titluri de 
cărți cu un tiraj de 72,3 milioane 
exemplare,- a sporit numărul orga
nelor de presă locale.

Instituțiile medico-sanitare au 
prestat un volum mai mare de ser
vicii populației. Datorită alocațiilor 
tot mai mari de la bugetul de stat 
pentru sănătate și asistență socială 
au crescut cheltuielile medii anuale

1965 1967 1968

6533 7416 7800
2173 2594 2811
5007 5647 6224
5195 7986 9508
2715 2992 3240
pentru un pat. Astfel, in casele ce 
naștere cheltuielile stalului au fost 
în 1965 de 4 330 lei, iar in 1968 au 
ajuns la 6 890 lei; in creșe, chel
tuielile medii anuale pe un pat s-au 
mărit de la 4 500 lei in 1965 la 4 940 
lei în 1968, iar în spitale cheltuielile 
pe un pat au crescut de la 22 500 
lei în 1965 la 23 700 lei în 1968. A 
crescut numărul medicilor, ajungind 
la sfirșitul anului 1968 la 31 000. A 
continuat acțiunea de utilare și mo
dernizare a unităților medico-sani
tare existente și au fost date în fo
losință noi spatii de spitalizare. Nu
mărul paturilor de asistență medica
lă a sporit cu 14 500. respectiv cu 
10 la sută față de 1965.

S-au creat condiții mai bune pen- ■ 
tru odihna oamenilor muncii. Con
cediul minim a fost mărit de la 12 
zile la 15 zile lucrătoare, durata 
concediului mediu pe un salariat a 
ajuns Ia 20,8 zile lucrătoare față de 
17 zile în 1965. Au fost date în fo
losință peste 4 000 locuri în hote
lurile turistice, precum și alte spatii 
în noile amenajări turistice de pe 
litoral și de-la munte. In anul 1968 
circa 770 mii persoane și-au petre
cut concediul și au urmat tratamen
te in casele de odihnă și sanator 
din stațiunile balneo-climaterice.

-Aproape 400 000 locuitori s-au 
mutat în cele 111 700 locuințe noi 
construite, din care circa 52 300 a- 
partamente din fondurile statului.

Ca urmare a investițiilor din fon
durile centralizate ale statului, re
țeaua de distribuire a apei potabile 
s-a mărit cu 230 km, de canalizare 
cu 131 km, de gaze cu 130 km, de 
termoficare cu aproape 50 km. A 
continuat acțiunea de extindere a 
electrificării satelor: au fost, elec
trificate încă 880 sate.

★

Realizările obținute în cursul anu
lui 1968 demonstrează hotărîrea u- 
nanimă cu care clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toii oa
menii muncii din patria noastră, fă
ră deosebire de naționalitate urmea
ză cu consecventă politica partidu
lui, transpun în viată programul ela
borat de Congresul al IX-lea și mă
surile stabilite de Conferința Na
țională a Partidului Comunist Ro
mân, menite să ridice patria noas
tră socialistă pe trepte noi, de ci
vilizație și progres.

Succesele obținute anul trecut 
constituie un puternic stimulent pen
tru oamenii muncii, angajați în în
deplinirea obiectivelor planului pe 
anul 1969 — cel de-al patrulea an 
al cincinalului.

Angajamentele colectivelor de oa
meni ai muncii în întrecerea pentru 
îndeplinirea și depășirea planului pe 
anul 1969 constituie expresia voin
ței întregului popor de a realiza cu 
succes politica partidului dc 
vii șire a construcției socialismului 
în patria Noastră — Republica So
cialistă România.

VI. Nivelul de 
șa cultural

trai material CONSILIUL ECONOMIC

tării a fost la sfirșitul 
de 19 880 000 locuitori, 

în ultimii trei ani un 
locuitori.

Populația 
anului 1968 
înregistrind 
spor de > aproape 800 000
Dezvoltarea ascendentă a economiei 
naționale, a permis crearea de noi 
locuri de muncă; numărul salaria- 
ților din economia națională a ajuns 
în 1963 la 4 779 500, cu aproape o 
jumătate de milion mai mult decît 
în 1965 și cu 100 000 mai mult ca 
în 1967, ceea ce 
creștere sensibilă 
turilor din salarii 
rilor populației. A 
re a numărului de 
în cadrul familiilor de salariați și 
al familiilor de țărani, cu urmări po
zitive asupra creșterii veniturilor 
medii pe o familie.

Pe baza creșterii venitului națio
nal și a asigurării unei proporții 
corespunzătoare între fondul de 
consum și fondul de acumulare s-au 
creat condiții pentru ridicarea, în 
continuare, a nivelului dc trai, pen- 
trii creșterea veniturilor individuale 
ale populației și a fondurilor so
ciale de consum. Venitul național a 
crescut cu 7,0 la sută față 
și cu 26,2 la sută față de 
fondul de consum a crescut 
G la sută față de 1967 și 
23 la sută fală de 1965.

Sporirea numărului salarialilor din 
economia națională și creșterea sala
riului mediu au determinat mărirea 
veniturilor din salarii. Veniturile bă
nești ale familiilor de salaria|i au

fost în anul 1968 cu 8,0 la sulă mai 
mari decît în 1967 și cu 33,3 la sută 
față de 1965. Ca urmare a creșterii
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a determinat o 
a ponderii venî- 
în totalul venitu- 
avut loc o spori- 
persoane salariate

do 1967 
1965, iar 
cu circa 
cu circa

Ședinfa Prezidiului C. C 
P 'C. Cehoslovac

Un plan al Administrației 
Nixon

— După 
la 27 ia- 
Prezidiu-

PRAGA 27 (Agerpres). 
cum anunță agenția C.T.K., 
nuarie a avut Ioc ședința 
lui C.C. al P.C.C., care a dezbătut
situația poliitlcă în legătură cu evo
luția ultimelor evenimente din tară. 
Prezidiul C.C. al P.C.C. a dat o apre
ciere înaltă spiritului realist mani
festat do majoritatea cetățenilor și a 
tineretului, care nu au permis să fie 
atrași in campania iresponsabilă spre 
ațîțarea căreia tindeau unele elemen
te extremiste. Prezidiul cheamă pe

toți comuniștii să fie uniți și să spri
jine eforturile depuse de conducerea 
partidului, de președintele Republicii 
și de guvern pentru a reiristaura cal
mul.

★
Pe adresa președintelui R. S. Ceho

slovace, Ludvik Svoboda, continuă să 
sosească scrisori și telegrame în care 
cetățeuii cehoslovaci își exprimă în
crederea în el și hotărîrea de a spri
jini pe conducătorii do stat și de 
partid în îndeplinirea sarcinilor lor.

EXECUȚII 1N IRAK
BAGDAD. — 27 (Agerpres) — 

Agențiile de presă anunță că, 
în dimineața zilei de luni, au
toritățile irakiene au executat prin 
spânzurătoare 15 persoane, acuzate 
de acțiuni de spionaj în favoarea 
Israelului. Aceste condamnări au fost

WASHINGTON 27 (Agerpies). — 
După cum relatează agenția U.P.T., 
surse informate din Washington au 
indicat că Administrația Nixon a în
ceput examinarea planului de retra
gere a 30 000 militari americani din 
Europa occidentală, elaborat inițial 
de fosta Adminisltație Johnson și 
incorporat în bugetul prezentat Con
gresului la începutul acestei luni.

Potrivit surselor citate, programul 
urmărește .salvarea" unei sume 
aproximativ 100 milioane dolari 
an din fondurile alocate pentru 
treținerea forțelor americane
Europa occidentală, precum și a unei 
sume aproape duble în bugetul 
S.U.A. alocată pentru școli, clădiri, 
depozite și alte instalații destinate 
trupelor americane și membrilor fa
miliilor lor stabilite în Europa.

de
Pe 
in- 
din

pronunțate de tribunalul revoluționar 
în cursul lunii ianuarie, creat re
cent prinlr-o holărire a guvernului 
irakian. Cererile de grațiere au fost 
respinse de șeful statului și guver
nului irakian, generalul Ahmed Has
san El Bakr.
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