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Comitetului Central

HOTĂRÎREA 
Consiliului de Miniștri

privind experimentarea noului sistem dc sala
rizare și majorarea salariilor personalului me- 

dico-sanitar și tehnico-administrativ 
din unitățile sanitare

ANUL 
POLITIC

I 
I

Pregătirea
propagandiștilor

sarcinilor
crescînde ale activității

ideologice
IONEL CAZAN.

directorul Cabinetului 
municipal de partid

In învățămîntul de partid 
se studiază in cursul acestui 
an documentele Congresului 
al X-lea al partidului. Trans- 
punind în viață indicațiile 
Secretariatului C.C. al P.C.R. 
cu privire la noul an de in- 
vățămînt. Comitetul munici
pal de partid a orientat ac
tivitatea organelor și organi
zațiilor de partid în așa fel 

în tema- 
cercurilor 
esențiale 

documen- 
acestsens

îneît să cuprindă 
tica cursurilor șî 
aspectele teoretice 
pe care le conțin 
tele Congresului. In 
au fost cuprinse în tematica 
formelor de învățămînt pro
bleme fundamentale ale pro
gramului partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate cum sînt : 
.Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate — o- 
biectiv fundamental în peri
oada 1971—1980. Lărgirea și 
perfecționarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului în 
etapa actuală"; „Statul, de
mocrația și națiunea în con
dițiile făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate în România*'; „Partidul 
Comunist Român — forța 
politică conducătoare a po
porului nostru**: „Formele și 
metodele de realizare a ro
lului conducător al partidu
lui**: „Dezvoltarea social-poli- 
tică a societății noastre în 
etapa actuală. Rolul condu
cător al clasei muncitoare în 
'Cietate. Unitatea întregului 

nopor sub conducerea P.C.R. 
Formarea și dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii".

Orientarea spre aceste teme 
aspirate din documentele 

Congresului are ca scop a- 
-bordarea problemelor de ba
ză ale politicii partidului a 
căror cunoaștere de către co
muniști, de către toți oame
nii muncii, presupune o preo
cupare susținută din partea 
propagandiștilor și, în primul 
rînd. din partea cabinetului 
de partid care organizează 
pregătirea acestora. Pornind 
de la acest deziderat. Comi
tetul municipal a avut și are 
în atenția sa îmbunătățirea 
continuă a activității pe care 
o desfășoară cabinetul de 
partid, diversificarea și per
fecționarea formelor și meto
delor în vederea unei cît mai 
bune pregătiri a propagandiș
tilor

Esle cunoscut faptul că oa
menii vin la învățămîntul de 
partid nu atît să „învețe". în 
sensul strict al cuvîntului, cît 
să-și lămurească problemele, 
să înțeleagă mai bine aceste 
probleme ce privesc cunoaș
terea și traducerea în viață

a politicii partidului — a- 
cesta fiind în fond specifi
cul studiului ideologic. De 
aceea, este foarte importantă 
o pregătire intensă, susținu
tă și multilaterală a propa
gandiștilor pentru că, in ul
timă instanță, ci sînt aceia 
care în dezbaterile din 
cursuri și cercuri îi ajută pe 
oameni să găsească răspun
suri la problemele ce și le 
pun, stimulează gîndirea cre
atoare a acestora, îi deprind 
să analizeze și să interpre
teze de pe pozițiile princi
piale. politice și filozofice ale 
partidului nostru, realitățile 
în care trăiesc și muncesc, 
să desprindă concluzii în ce 
privește aplicarea concretă în 
domeniul lor de activitate a 
politicii partidului.

Fiecare dintre temele mai 
sus menționate este însă foar
te vastă și, de aceea, în ac
tivitatea de pregătire a pro
pagandiștilor, cabinetul de 
partid și-a propus să nu mai 
insiste în ședințele de pre
gătire asupra problemelor 
studiate în anii precedenți. 
considerindu-le ca un bun do- 
bîndit si să folosească cu mai 
multă eficiență timpul în sco
pul de a lămuri mai profund 
elementele noi. intervenite în 
aplicarea noliticii dc făurire 
a noii orinduiri.

In acest scop, pregătirea 
nrooagandistilor este orienta
tă spre organizarea de expu
neri. consultații și simpozioa
ne in cadrul cărora lectori 
bine pregătiți scot în eviden
ță temeiurile științifice ale 
politicii partidului, spiritul 
nou în care partidul și statul 
nostru îc: pronun să rezolve 
problemele ridicate de con
strucția societății socialiste 
multilateral dezvoltate, scot 
in evidență considerentele de 
ordin intern și internațional 
care stau la baza diferitelor 
hotarîri ale partidului. Ast
fel. la pregătirea care a avut 
loc în ziua de 12 decembrie 
a. c., a fost organizat un sim
pozion cu tema: „Dezvolta
rea social-poîitică a societății 
noastre în etapa actuală. Ro
lul conducător al clasei mun
citoare în societate. Unitatea 
întregului ponor sub condu
cerea P.C.R. Formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii". Dată 
fiind problematica vastă cu
prinsă în această temă și în 
tendința de a înarma propa
gandiștii cu elementele esen
țiale, noi. pe care le cuprin
de, ea a fost defalcată în cele
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al Partidului Comunist Român,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, întrunită în 
zilele de 22 și 2.1 decembrie 1969. exprimă Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele cele mai profunde dc prețuire și 
devotament ale întregii țărănimi cooperatiste 
din patria noastră pentru politica înțeleaptă, 
clarvăzătoare a partidului, îndreptată spre avin- 
tul continuu al agriculturii, creșterea nivelului 
de trai al țărănimii, spre sporirea contribuției 
acestui sector la progresul general al economiei 
noastre naționale.

Recenta Plenară a C.C. al P.C.R. a liotărît 
măsuri de o importanță deosebită pentru dez
voltarea economiei naționale în ultimul an al 
planului cincinal, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. In numele în
tregii țărănimi cooperatiste, Consiliul Uniunii 
Naționale își manifestă acordul deplin față de 
măsurile stabilite de partid, față de spiritul 
novator și profunzimea cu care au fost anali
zate problemele complexe ale construcției socia
liste din etapa actuală.

Analiza amplă făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, indicațiile cuprinse în cuvîntarea 
rostită la Plenară constituie pentru uniunile 
cooperatiste, pentru toți oamenii muncii din 
agricultură un prețios îndrumar în activitatea 
viitoare, un puternic îndemn spre perfecționarea 
muncii și înzecirea eforturilor în scopul creș
terii continue a producției agricole și a pro
gresului agriculturii cooperatiste.

Pentru realizarea acestor obiective, țărănimea 
cooperatistă va folosi cît mai rațional, cu ma
ximă eficiență, ajutorul multilateral acordat dc 
partid și de stat agriculturii, ajutor concretizat 
în tractoare și mașini agricole, în cantitățile 
sporite de îngrășăminte, în instalații și ame
najări pentru irigații, în credite destinate in
tensificării și modernizării producției.

In centrul atenției uniunilor cooperatiste, a 
tuturor cooperativelor va sta, în perioada ime
diat următoare, sarcina trasată de partid de a 
spori producția agricolă globală în anul 1970 
cu peste 16 la sută față de rezultatele din 1969. 
Avem convingerea fermă că aceasta este o sar
cină întrutotul realizabilă. Așa cum o demon
strează experiența multor unități, folosind mai 
bine fondul funciar și baza tehnico-materială, 
aplicînd întregul complex de măsuri recoman
dat de știința și practica agricolă înaintată, e- 
xistă posibilități reale pentru sporirea substan
țială a recoltelor medii la cereale, legume, 
fructe, struguri, a producției animale, la nive-

lul celor obținute de țările cu o agricultură a- 
vansată.

Consiliul Uniunii Naționale în plenara pe 
care o încheie astăzi, a dezbătut pe larg, în lu
mina Directivelor Congresului al X-leq al Parti
dului Comunist Român, ansamblul de măsuri 
adoptate de conducerea partidului pentru îm
bunătățirea multilaterală a agriculturii coope
ratiste, și în urma consultării unui mare număr 
de președinți din C.A.P., specialiști, activiști 
de partid și de stat, a adoptat o hotarîre cu 
privire la perfecționarea organizării, normării 
și retribuirii muncii și unele măsuri de îmbu
nătățire a activității economice în cooperativele 
agricole de producție.

Sîntem pe deplin convinși că aceste liotărîri 
adoptate în unanimitate de membrii Consiliului 
Uniunii Naționale vor fi primite cu entuziasm 
de întreaga țărănime, iar aplicarea lor va con
stitui un stimulent puternic în creșterea produc
ției agricole vegetale și animale, consolidarea 
cconomico-organizatorică a cooperativelor agri
cole de producție, vor duce la sporirea aportu
lui agriculturii la opera de dezvoltare multi
laterală a societății noastre socialiste.

Uniunile cooperatiste în strînsă '■olaborare cu 
organele agricole vor folosi prilejul tinerii adu
nărilor generale de sfirșit de an în cooperativele 
agricole pentru a dezbate aprofundat cu în
treaga țărănime măsurile preconizate de con
ducerea partidului, hotărîrile adoptate de ple
nara Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri-' 
cole de Producție, stimulînd inițiativa și spi
ritul gospodăresc al cooperatorilor, pentru apli
carea, în funcție de condițiile concrete ale fie
cărei unități, a acestor măsuri.

Asigurăm Comitetul Central al Partidului Co
munist Român că vom face totul pentru pune
rea mai largă în valoare a posibilităților de 
care dispune agricultura, pentru aplicarea pre
vederilor statutului cooperativelor agricole de 
producție, pentru întărirea spiritului colecti
vist, a ordinei și disciplinei în muncă — factori 
de importanță deosebită în dezvoltarea avuției 
obștești și consolidarea tuturor unităților, în 
creșterea contribuției cooperativelor la îmbună
tățirea aprovizionării populației cu produse a- 
gro-alimentare. Uniunile cooperatiste, consiliile 
de conducere ale cooperativelor, toți coopera
torii își manjiestâ Jiotărirea neabătută de a nu 
precupeți nici un efort pentru sporirea belșugu
lui ogoarelor țării, pentru a face din fiecare 
cooperativă agricolă o unitate productivă, pu
ternică, înfloritoare.

Consiliul de Miniștri a apro
bat recent printr-o hotîîrîrc ex
perimentarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor personalului medico-sanilar 
și tehnico-administrativ din 
toate unitățile sanitare cu în
cepere de la 1 ianuarie 1970.

Potrivit prevederilor hotărî- 
rii, salariile întregului personal 
din unitățile sanitare se majo
rează în medie cu 18,4 ia sută; 
împreună cu majorarea salari
ilor mici efectuată în anul 1967 
se asigură pe ansamblu o creș
tere medie de 19,8 la sută. De 
aceste majorări ale salariilor 
beneficiază circa 190 000 per
soane. ale căror venituri anuale 
vor fi mai mari cu aproxima
tiv 580 milioane lei.

Creșteri mai mari ale sala
riilor înregistrează medicii, far
maciștii cu o vechime în mun
că de pină la 10 ani. precum 
și personalul mediu și auxiliar

sanitar (asistente medicale, su
rori, moașe etc.).

Noul sistem de salarizare 
esle adaptat specificului activi
tății medico-sanitare. Ținînd 
seama că la anumite speciali
tăți și locuri dc muncă condi
țiile in care se desfășoară ac
tivitatea sînt mai grele, hotă
rîrea prevede că la aceeași 
funcție în asemenea cazuri să 
se acorde salarii tarifare mai 
mari. De exemplu pentru per
sonalul mcdico-sanitar cu pre
gătire superioară care activea
ză în mediul rural, salariile ta
rifare sînt mai mari cu 5—10 
la sută fată de cele ale perso
nalului similar din mediul ur
ban. De salarii mai mari bene
ficiază și medicii din rețeaua 
do igienă si sănătate publică, 
cadrele medii și auxiliare rare 
lucrează în ture, în unități cu
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Zilele de 1, 2, 3 și 4 
ianuarie — zile

de repaus

Hotărîrea Consiliului de
Miniștri și a Consiliului 

Central al U.G.S.

Printr-o hotarîre a Con
siliului de Miniștri și a Con
siliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor s-a 
stabilit ca în afara zilelor 
de 1 și 2 ianuarie 1970 să 
nu se lucreze nici' în ziua 
de 3 ianuarie 1970. în acest 
fel ziiele de 1, 2, 3 și 4 ia
nuarie vor fi zile de repaus.

în compensarea timpului 
nelucrat în ziua de 3 ianua
rie anqajajii vor lucra în 
una din duminicile din lu
nile ianuarie sau februarie 
1970 stabilită de conduce
rea unității împreună 
Comitetul sindicatului.

Hotărîrea nu se aplică u-

CU

nitătilor productive în care 
se desfășoară un proces 
continuu de muncă, u- 
nitătilor comerciale, de tran
sporturi publice și altor uni
tăți de servire a populației, 
precum si tuturor locurilor 
de muncă unde angajatii, 
prin natura serviciului, nu 
au ziua de duminică stabi
lită ca zi de repaus.

Ministerele, celelalte or- 
aane centrale și comitetele 
executive ale consiliilor 
populare vor stabili progra
mul unităților care vor asi- 
qura servirea populației în 
ziua de 3 ianuarie 1970.
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I
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I opiniei publice

Premisele pentru
nili QÎcfAm rin cr

europeană 
la ordinea

S-a extins Fabrica de mezeluri Petroșani
Fabrica de mezeluri din Petroșani și-a extins dimensiu

nile prin construirea unor dependințe cum ar fi: două ma
gazii, un birou, o sală a compresoarelor, mai multe spații 
frigorifice. în felul acesta, capacitatea de producție a fabricii 
a crescut considerabil. în condițiile extinderii Fabricii de 
mezeluri Petroșani, aceasta poate desface unităților alimen
tare din Valea Jiului zilnic între 2 000 și 3 000 kg de me
zeluri, într-o varietate de 16 sortimente de bună calitate.

Una din sarcinile de bază 
care revin centralelor indus
triale, ca organisme economi
ce nou înființate, reieșite din 
documentele Congresului al 
X-lea al P.C.R., precum și 
din recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. este obținerea in toate 
activitățile acestor organisme 
a unei înalte eficiente econo
mice.

Centrala cărbunelui Petro
șani, înființată cu, titlu expe
rimental la data de 1 eprilie 
a.c„ cuprinde 14 unități cu 
qestiune economică int?rnă 
organizate la nivel de între
prindere și trei întreprin -J?rl 
cu gestiune economică pro
prie. Pentru - ănteresarea u- 
r/tălilor cu gestiune econo
mică internă-in obținerea de 
rezultate cit mal bune, pe 
lingă indicatorii de plan la 
producție. productivitatea 
muncii și prețul de cost li 
s-a stabilii acestora și indica
tori economico-financiari 
beneficiul 
1 000 lei producție 
calculată 
de decontare. Prin fixarea a-

cestor indicatori economico- 
financiari unitățile urmăresc 
lunar, trimestrial și anual mo
dul de realizare a acestora,

_  _ ca 
și cheltuielile pe 

marfa, 
in prețuri interne

Seară literară la Iscroni

• • • • •
I
I
I

I

In întreprinderi, instituții, 
ale unitățile economicePagina 

a Il-a

tuieli pentru 1 000 lei pro
ducție marfă".

In cele ce urmează
face o scurtă analiză a

vom 
rea

Zi de vacanță
în prima lor zi de vacan

tă, circa 200 de pionieri și 
școlari din Petrila au parti
cipat la un reușit carnaval 
al pionierilor. Costumați pi
toresc, ei au petrecut clipe 
pline de farmec, împreună 
cu invitații lor — părinții. 
Programul a cuprins dansuri 
populare, recitări și defilarea 
măștilor.

La biblioteca din Iscroni 
se va organiza în 25 decem
brie o seară literară cu te
ma ..Te slăvim, republică 
iubită". Patria( sursă inepui
zabilă de inspirație pentru 
poeți, este o temă constan
tă în multe creații remarca
bile din anii 

concursul 
și iubitori

noștri. își vor 
cadre didacti- 
ai poeziei.® • •

CADRAN
ECONOMIC

tiune economică internă din . 
cadrul centralei, realizări ca
re exprimă totodată în mod 
sintetic îndeplinirea planului

obligație a tuturor

avînd astfel posibilitatea să 
ia măsurile corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea indica
torilor. In același timp, Cen
trala deține datele necesare 
care exprimă gradul de par
ticipare a fiecărei unități la 
realizarea indicatorului ,.chel-

IOSIF BÎRSAN 
director financiar-conlabil 
la Centrala cărbunelui 

Petroșani

lizărilor obținute la acest in
dicator de unitățile cu ges-

do producție, a prețului de 
cost și a calității produselor.

în perioada ianuarie — no
iembrie a.c. Centrala 
nelui a avut planificat 
dicatorul cheltuieli
1 000 lei producție 
883,8 lei și a realizat

cărbu- 
la in- 

pentru 
marfă 
o eco-

nomie de> 3,8 lei, ceea ce re
prezintă în valori absolute 
6 780 mii lei. La obținerea a- 
cestor economii unitățile cu 
gestiune economică internă au 
contribuit după cum urmea
ză :

— E.M. Lupeni cu 8,40 lei/ 
1 000 lei producție marfă, a- 
dică 1817 mii lei; U.U.M. 
Petroșani qu 53,40 lei/1 000 
lei, adică 4 652 mii lei; pre
parata Coroești cu 9,39 lei/ 
I 000 lei, adică 292 mii lei; 
preparata Petrila, cu 8,94 
lei/1 000 lei, adică 828 mii 
lei, iar preparata Lupeni cu 
.42,20 lei/ 1 000 lei produc
ție marfă,1 adică 1 190 mii lei. 
în schimb unele exploatări 
miniere nu și-au realizat acest 
indicator inlluențînd negativ 
realizările obținute pe centra
lă. Astfel, E.M. Lonea a di
minuat cu 6,76 lei/1 000 lei 
producție marfă, .. realizările 
Centralei cărbunelui, adică 
754 mii lei ,• E.M, Petrila cu 
12,53 lei/1 000 lei, adică 1 537
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Europa, continentul de un
de au pornit in secolul nos
tru două conflagrații mon
diale. pătrunde in deceniul 
al 8-lea in condiții favorabile 
dezvoltării colaborării între 
toate statele. Existența unor 
focare de încordare și răz
boi in alic- regiuni ale glo
bului impune cu și mai mul
tă acuitate necesitatea făuri
rii securității europene. ..Tn 
pofida politicii reacționare a 
cercurilor imperialiste, care 
se străduiesc să frînezc pro
cesele progresiste ale lumii 
contemporane, a declarat to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Comitetu
lui Central al P.C.R.. se con
firmă neîncetat că principala 
caracteristică a vieții inter
naționale actuale este dată 
dc voința fermă a. 
lor de a bara calea 
lui, de a instaura 
trainică pe pămînt. 
marea unor poziții 
în cercuri tot mai largi ale 

mondiale".
i crearea u- 

Inui sistem de securitate în 
„lumea veche" au fost rele
vate în anul care se încheie 
de inițiativele țărilor socia
liste și de ecoul favorabil 
cu care au fost întîmpinate 
aceste inițiative. Ideea or
ganizării unei conferințe con
sacrate problemelor sccurită-

popoare- 
războiu- 
o pace 
de afir- 
realiste

I

II ții în Europa, formulată în 

1966 în Declarația de la Bu
curești a țărilor socialiste 

I participante la Tratatul de la
Varșovia, reafirmată în Ape- 

Ilul de la Budapesta din mar
tie 1969 și cu prilejul Con- 

Isfătuirii de la Praga a mi
niștrilor de externe ai țărilor 
respective o pănătaf nn nnn 

I impuls 
! întîlnirea de la Moscova a 
I conducătorilor de partid și de 
• stat din șapte țări socialis- 
Ite europene. Această confe

rință, care dacă va exista un 
I consens al tuturor participan- 
Iților dc a da curs invitației 

guvernului finlandez va avea 
Iloc la Helsinki, urmează să 

întocmească bilanțul și să in- 
Idice căile lărgirii relațiilor 

comerciale, economice și teh- 
nico-științifice pe baza cgali- 

I tații în drepturi, în scopul 
I înlesnirii colaborării politice 
I între statele europene. Exne-

ricnța relațiilor economice 
■ bilaterale între statele euro- 
I pene, cu sisteme social-poli- 
1 tice diferite, indică o largă 
| disponibilitate pentru ampli- 
Ificarea acestor legături, iar 

fluxul continuu al schimburi-

L’r

respective, a căpătat nn nou 
's în luna decembrie la

ficarca acestor legături, iar

Zănel FLOREA
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în 

din 
Valea Jiului, se desfășoară în 
această lună adunările general? 
de dări de seamă și alegeri ale 
grupelor sindicale. Membrii de 
sindicat analizează activitatea 
desfășurată de birourile grupe
lor sindicale în realizarea sar
cinilor ce le revin în cadrul 
colectivelor în care activează. 
Adunările constituie un bun 
prilej de valorificare a propu
nerilor, inițiativelor salariaților 
pentru o mai bună organizare 
a producției și a muncii, în 
vederea asigurării tuturor con
dițiilor de îndeplinire ritmică 
și la toți indicatorii a planului 
de stat pe anul 1970.

în lumina sarcinilor stabili
te de Congresul al X-lea al 
partidului privind intensificarea 
activității politico-educative, a- 
dunările grupelor sindicale pun 
în centrul dezbaterilor activita
tea desfășurată ‘de birourile 
grupelor sindicale în direejia 
dezvoltării conștiinței socialiste 
a membrilor de sindicat, îmbo
gățirii cunoștințelor lor poli
tice, economice și de cultură 
generală și creșterii simțului lor 
de răspundere în muncă, fată 
de familie și societate.

Biroul grupei 
a fost reales

seamă și discu-Din darea de 
tiile purtate în cadrul adună
rii celor 57 de membri de sin
dicat din secția sculări© și ma
gazie de materiale a U.U.M.P. 
a reieșit că biroul grupei sin
dicale, membrii do sindicat, 
mobilizați de cdtnuniști, au ob
ținut importante succese în în-

de dări de seamă și
alegeri in grupele 
sindicale in plină 
desfășurare

deplinirea sarcinilor de plan, 
în ridicarea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului 
de cost. In întrecerea socialis
tă s-au evidențiat lună de lună 
peste 25 do muncitori, iar 11 
poartă titlul de fruntași. în în
trecerea socialistă. Printre frun
tașii secției se numără tovarășii 
Gheorghe Chiș, Ion Buzgar, 
Gheorghe Mimoiu, loan Bredan, 
Ioan Herlea, Traian Nicoară și 
alții, 
lunar să 
menzi 
neprevăzute, mai ales piese de 
schimb. Organizarea judicioasă 
a locului de muncă, îngrijirea 
mașinilor și sculelor precum și 
întărirea disciplinei în produc
ție, au constituit premisele ho- 
tarîloare alo succeselor — pre
mise ce au stat în permanență 
în atenția biroului grupei sin
dicalo.

Participanții la discuții, înlro 
caro iov. Gavrilă Dan, loan Mi- 

^moiu, Iosif Czibula, Gheorghe 
Chiș au arătat că. cu toate re-

Colectivul a reușit ca 
onoreze 50—60 co- 

precum și alte lucrări

zultatele obținute au mai exis
tat și lipsuri : s-au înregistrat 
în acest an 4 absențe nemoli- 
vate, 507 zile de concediu de 
boală, 84 motivate însumînd in 
total 591 zile lucrătoare. Au 
fost criticați și restanțierii ia 
achitarea cotizației sindicale, 
Suciu Vasile, S. Konacicl ele.

în biroul grupei sindicale, au 
fost realeși tovarășii Ioan Buz- 
gar (organizatorul grupei), loan 
Herlea și Ioan Oprea.

E vorba «le eartea 
«le vizită 
a orașului

în fiecare zi, în fiecare ceas, 
zeci de mii de oameni își în
credințează viețile ceferiștilor ;

Aurel SLĂBII 
activist al Consiliului local

al sindicatelor

♦ Goiilinuare in pag. a 3-a
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Pentru anul 1970, 
un plan 

de aprovizionare 
judicios întocmit

Ing. OTTO ABRAHAM,
director economic-comercial

Ia Centrala cărbunelui Petroșani

Complexul de măsuri stabilit de Directivele Congrcsu- 
.tii al X-lca al Partidului Comunist Român cu privire la 
jianul de dezvoltare economico-socialâ pe anii 1971—1975 
include, ca o sarcină de bază, și perfecționarea întregului 
sistem de aprovizionare tehnico-materială. Această cerință 
a fost, de asemenea, subliniată cu pregnanță de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuxintarea rostită la încheierea lucră
rilor ședinței plenar*' a C.C. al P.C.R. din 10—13 decem
brie a. c.

Deși in raport cu alte ramuri ale industriei, in ramura 
cărbune, ponderea consumului de materii prime, materiale 
și combustibil din structura prețului de cost este relativ 
mică <21,9 la sută la sfirșitul anului 1968), totuși numai la 
nivelul unităților din Valea Jiului această pondere, expri
mată in cifre absolute, la care se adaugă valoarea stocurilor, 
reprezenta la sfârșitul anului 1968 suma dc peste 450 mili
oane lei. Acest important volum de valori materiale înglo
bat in producția marfă, și existent în stocuri, se realizea
ză in cadrul actualului sistem dc aprovizionare tehnico-ma- 
trrială, ale cărui sarcini de ansamblu sint concretizate în 
principei prin: planificarea aprovizionării tchnico-materia- 
le. negocierile și încheierea contractelor cu furnizorii, re
cepția și manipularea materialelor, transporturile interne 
și in afară, evidența rezervelor dc materiale aflate în stoc.

Amploarea funcțiilor actualului sistem de aproviziona
re tehnico-matcrială. in general, precum .și realizarea sar
cinilor de ansamblu la nivelul Centralei cărbunelui Petro
șani, în special, oferă vaste posibilități de îmbunătățire 
menite sâ conducă la creșterea eficienței întregii activități 
de aprovizionare tehnico-materială.

In această ordine de idei, planificarea aprovizionării 
tehnico-materiale reprezintă una din sursele principale ale 
îmbunătățirii activității de aprovizionare. Evident, se poate 
aprecia că planificarea aprovizionării tehnico-materiale este 
determinată in ansamblul relațiilor sistemului dc aprovi
zionare, dar analizată prin prisma independenței față de 
celelalte sarcini de ansamblu, planificarea apare ca un in
strument dc directivă, iar executarea la timp a planului de 
aprovizionare la nivelul proporțiilor și al destinațiilor sta
bilite asigură nemijlocit realizarea producției marfă la ter
men.

Ce factori influențează, negativ, determinarea valorilor 
materiale de aprovizionat -și in general planificarea aprovi
zionării tehnico-materiale ?

In speță acești factori sint următorii :
♦ planificarea aprovizionării tehnico-materiale la ni

velul unităților din cadrul Centralei cărbunelui Petro
șani nu întotdeauna este rezultatul aplicării principiului 
muncii colective bazat pe cunoașterea exactă, în perspec
tivă, a volumului de producție, a planului de investiții și 
a tuturor sortimentelor de plan :

ca urmare a neonorării integrale a cererilor de ma
teriale ale unităților pe parcursul anilor, s-a ajuns la fe
nomenul negativ al supradimensionării cererilor de mate
riale, impunind organelor de resort din cadrul Centralei să 
acționeze la reducerea lor. Nefiind în permanență în contact 
cu necesitățile reale ale producției, reducerea cererilor de 
materiale nu a condus la o fundamentare reală a nece
sarului de aprovizionat, ajungindu-se fie la suprastocarea 
unor valori materiale, fie la subdimensionarea aprovizio
nării față de nevoile impuse de consum ;

♦ cererile la unele produse deficitare (in special pro
file grele, mijlocii, ușoare, țevi, cabluri, conductori) se 
stabilesc o dată cu necesitățile impuse de procesul de pro
ducție, nefiind prevăzute cu anticipație. Neaprovizionarea 
imediată a acestor materiale, ocazionează un climat ne
favorabil în relațiile cu unitățile de producție (se invocă 
de către acestea că nerealizarca unor sarcini de producție 
se datorează neaprovizionării la timp cu unele materiale, 
pe cind în realitate aceste materiale nu au fost solicitate 
Ia timpul respectiv, adică cel puțin cu 100 de zile înainte 
de inceperea trimestrului următor).

Toate aceste considerațiuni. care nu constituie nici pe 
departe o analiză critică de fond a sistemului de apro
vizionare, dar conturează deficiențele esențiale ale acestui 
sistem, sint consecințe ale impreciziei răspunderii la toate 
nivelele. Pe viitor. Baza de aprovizionare și transport a 
C.C.P. trebuie să preia toate atribuțiile în problemele de 
aprovizionare ale unităților cu gestiune economică internă.

. Elementele esențiale, care condiționează fondul unui 
plan de aprovizionare sint : dimensionarea stocurilor de 
valori materiale și normarea consumului de materiale! 
Importanța acestor două elemente care condiționează in 
mare măsură o judicioasă planificare in aprovizionarea 
tehnico-materială, rezultă din însăși definiția lor și anu
me : dimensionarea stocurilor la unități. Dimensionarea 
arc drept scop stabilirea stocurilor pentru a se asigura 
continuitatea in producție. Stocurile minime elimină apro
vizionarea in salturi, asigurind ritmicitatea realizării sar
cinilor de producție în condițiile cooperării unităților la 
nivelul Centralei. Evident, volumul stocurilor minime ex
primat valoric trebuie astfel dimensional incit să nu con
ducă la un raport inechitabil față de volumul total al ac
tivului fiecărei unități. Aceasta ar conduce la creșterea 
mijloacelor circulante, respectiv la blocarea unei părți în
semnate din produsul social-total.

Normarea consumurilor dc materiale este acțiunea de 
determinare a cantităților de materiale prevăzute să se 
consume pentru executarea unei unități de produs finit 
sau a unei unități de prestare in conformitate cu proce
sul tehnologic stabilit pentru o perioadă dală, în condiții 
tehnico-organizatorice normale de producție. Atit Ia ni
vela] Centralei cit și la nivelul unităților există preocu
pare în vederea determinării unor norme de consum pen
tru toate valorile materiale ce intră în structura consumu
lui global. Această acțiune dc normare a consumurilor, 
cere insă timp și răspundere, dat fiind amploarea ci.

In orice caz, planul de aprovizionare tehnico-materială 
al Centralei cărbunelui Petroșani întocmit pentru anul 
Î970 ține cont de toate considerentele expuse mai sus, re
flectă cu multă precizie necesitățile raționale ale produc
ției și investițiilor.

Desigur, o importanță lot așa de mare ca și întocmi
rea judicioasă a planului o are asigurarea acestui plan 
cu cote și repartiții din partea organelor din Ministerul 
Minelor. Fără o siguranță și perfecțiune in toată filiera 
aprovizionării tehnico-materiale, planurile cele inaj jxt- 
fecte rămîn doar acte justificative, producția resimțind in 
continuare racilele aprovizionării in salturi.

Așadar, în noul an, sarcina do căpetenie a Centralei 
cărbunelui va rămîne, in domeniu] aprovizionării, in lu
mina înțelegerii ei modeme — asigurarea cu bunuri 
și servicii de natura și calitatea corespunzătoare necesită
ților, in cantitățile necesare de la furnizorul ccl mai bun, 
la momentul cel mai potrivit, la locul de utilizare și la 
prețul cel mai favorabil.

mii lei; E.M. Diija <u 
82.60 lei/1 000 lei, adi
că 5 406 mii lei; E.M. 
Aninoasa, cu 25,02 lei/ 
1 000 lei adică 2 473 mii 
lei; E.M. Paroșcni, cu 
20,92 lci/1 000 lei, adi
că 985 mii Ici și E.M. 
Uricani cu 70,82 lci/1 000 
Ici producția marfă, a- 
dică 4 540 mii lei.

Aualizlnd cauzele ca
re au condus la nercali- 
z.area acestui indicator 
de către unitățile minie
re, ara constatat că în 
fruntea listei se alia ne- 
îndeplinirea planului la 
extracția de cărbune pe 
cole 11 luni. Astfel E.M 
Vulcan a realizat plănui 
doar in proporție dc 
97,6 la suta, E.M. Uri
cani de 96,0 la sută, 
E.M. Diija de 96,1 la 
sută, iar E.M. Petri la 
98,9 la sută. La aceas
ta se mai adaugă și 
faptul că unele exploa
tări miniere au înregis
trat scăderi dc produc
ție față de perioadele 
anterioare, in această si
tuație fiind E.M. Vulcan 
și EM. Uricani. Acest 
lucru a influențat nega
tiv asupra prețului de 
cost planificat la pro
ducția brută de cărbu
ne. Se cunoaște faptul 
că la exploatările minie
re, cheltuielile de pro
ducție cum sint amor
tismentul utilajelor, ma
nopera personalului
muncitoresc de regie, e- 
nergia electrică, chel
tuielile administrativ- 
gospodărești etc., care 
reprezintă mai mult de 
50 la sută din totalul 
cheltuielilor de produc
ție, au un caracter cons
tant nefiind influențate

docil în mică măsură de 
producția de cărbune 
realizată.

Realizarea unui nivel 
de producție scăzut da
torită acestor cheltuieli 
constante are ca efect 
obținerea unui preț de 
cosi ridicat pe tona ex
trasă, în timp ce reali
zarea unei producții

dc 1,56 lci/lonă, precum 
si E.M. Vulcan cu 2,44 
lci/lonă la materiale și 
E.M. Uricani cu 3,20 
lei/lonă la materiale și 
0,32 lei/tonă energic.

O sursă importantă 
pentru obținerea de 
economii la indicatorul 
cheltuieli pentru I 000 
lei producție marfă

luațic favorabilă în care 
țînt E.M. Pelrila (cu 
l 945 mii lei), E.M. Vul
can (I 272 mii lei), EM. 
Lonea (227 mii Ici). De 
asemenea, prin îmbu
nătățirea c.illtățti l.ll- 
bunelui brut, și prepa- 
rațiile din bazin au con
diții mai bune de ob|i- 
nere a unor recuperări

Reducerea cheltuielilor la 1000 lei 
producție marfă - obligație a tuturor 

unităților Centralei cărbunelui
mai mari are ca rezultat 
un preț de cost scăzut 
pe tona extrasă. Se des
prinde, deci, concluzia 
că pentru obținerea de 
indicatori economici su
periori o importanță 
deosebită are realizarea 
și depășirea planului de 
producție concomitent 
cu îndeplinirea sarcinii 
de creștere a produc
tivității muncii. De ase
menea, o cauză care a 
condus la nerealizarea 
acestui indicator este 
depășirea consumurilor 
specifice de materiale și 
energie electrică. E.M. 
Petrila, bunăoară, a în
registrat depășiri la ar
ticolul materiale de 1,32 
lei/tonă, iar la energie

este îmbunătățirea ca
lității producției brute 
la unitățile miniere. In 
acest sens trebuie să 
arătăm că unitățile noas
tre au obținut realizări 
importante prin îmbu
nătățirea conținutului dc 
cenușă și umiditate. Re
ducerea conținutului de 
cenușă și umiditate ia 
cărbunele brut dă drep
tul unităților să recal
culeze producția marfă 
în prețuri de deconta
re interne. Prin îmbu
nătățirea calității căr
bunelui brut unitățile 
miniere și-au majorat 
valoarea producției mar
fă și prin aceasta au re
dus cheltuielile pe 1 000 
lei producție marfă, si-

mai ridicole dind și sor
timente superioare de 
cărbune.

Trebuie arătat însă 
că unele unități prin 
neîncadrarea in normele 
interne de calitate și-au 
micșorat propriile reali
zări, in această situație 
fiind E.M. D>‘ i 633 mii 
lei; E.M. /Xninoasa 1665 
mii Iei, EM. Paroșeni 
2 948 mii lei, EM. Uri
cani 2 899 mii lei.

De aici se desprinde 
nccesilatea ca, pentru 
încheierea cu rezultate 
bune a anului 1969 pre
cum și pentru pregătirea 
condițiilor realizării pla
nului pe 1970, unitățile 
din Valea Jiului să ia 
cele mai eficiente mă

suri lehnico-organizalo- 
rico pentru asigurarea 
condițiilor realizării pla
nului de producție la 
cărbune. Este necesar 
ca din partea comitete
lor de direcție să se a- 
corde o atenție deose
bită in continuare re
ducerii conținutului de 
cenușă la cărbunele 
brut - condiție esen
țială în obținerea unei 
recuperări ridicate șl a 
unor sortimente supe
rioare de < ,'irbunc. Re
ducerea consumului spe
cific de materiale și in 
mod spacial a lemnului 
de mină — sarcină deo
sebită pusa în fața mi
nerilor dc recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. — 
trebuie să constituie, de 
asemenea, o preocupare 
permanenta a colective
lor de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la 
exploatările miniere 
o preot upare majoră a 
comitetelor de direcție.

Există certitudinea că 
unitățile centralei au do- 
bindil o suficientă ex
periență în activitatea 
l<>r eronomico-financia- 
ră.

Acționînd cu fermita
te prin masuri judicioa
se in lumina celor ară
tate mai sus, comitete
le de direcție împreună 
cu întreg colectivul de 
muncă de ia unitățile 
Centralei cărbunelui, în
drumate. în permanență 
și cu competență de 
organizațiile de partid, 
vor putea determina ca 
rezultatele la realizarea 
indicatorului cheltuieli 
de I 000 lei producție 
marfă să fie la nivelul 
sarcinilor puse în fața 
noastră de partid.

Pe urmele materialelor
publicate

Pete negre 
pe obrazul 

unor gospodari

La ștandul de probă a stîlpilor hidraulici controlorul Flo- 
rea Dumitru urmărește rezistența stîlpilor la presiune.

Program cuprinzător de îmbogățire 
a cunoștințelor tehnico-profesionale
Comitetul de direcție 

al minei AninoascF îm
preună cu comitetul 
sindicatului au inițiat 
o largă acțiune de in
tensificare a propagan
dei tehnice în rindul 
salariaților, de ridicare 
a nivelului cunoștințe
lor profesionale ale 
muncitorilor și maiștri
lor, acțiune care a în
ceput din luna aceasta 
și va lua amploare în 
cursul anului 1970. Ea 
cuprinde atit lectorate 
tehnice cit și cursuri 
de ridicare a califică
rii. Astfel, ciclul de lec
torate tehnice este or
ganizat diferențiat pe 
trei categorii mari de 
profesiuni : la nivel de 
maiștri, pentru artifi
cieri și măsurători de 
gaze, pentru lucrătorii 
din transportul minier. 
Lectoratul cu maiștrii 
cuprinde 7 expuneri cu 
teme ca : „Îmbunătă
țirea tehnologiei și 
organizării lucrului în 
abataje frontale", „în
locuirea metodei de 
exploatare a stratului 
3 prin abataje cameră 
cu metoda de exploa
tare prin abataje fron

tale fără galerie de 
refugiu la coperiș, pen
tru âtratele groase 
pină Ta 30 de metri", 
„Creșterea producției 
extrase din abataje 
frontale cu armare me
talică și eficiența eco
nomică", „Metodologia 
de calculare a salarii
lor în industria minie
ră, în stabilirea norme
lor, în întocmirea foi
lor de acord, recepțio- 
narea lucrărilor, calcu
lul cîștigului".

In cadrul celui de-al 
doilea lectorat, cuprin- 
zînd artificierii și mă
surătorii de gaze, vor 
fi expuse 8 teme ca : 
„Pușcarea cu capse e- 
lectrice și microîntirzi- 
ere", „Metanul și pra
ful de cărbune — prin
cipalele pericole în in
dustria cărbunelui, mă
suri de combatere a 
lor".

Un al treilea lecto
rat tehnic este axat pe 
organizarea științifică 
a transportului in sub
teran și cuprinde 7 te
me printre ca're : „Or
ganizarea transportului 
cu locomotive de mină", 
„Organizarea transpor

tului pe bază de gra
fic”, „Corelarea tran
sportului la suprafdță 
cu cel din subteran" și 
altele.

Concomitent cu lecto
ratele tehnice au fost 
organizate cursuri de 
ridicare a calificării și 
pregătirii profesionale, 
care au început să 
funcționeze încă din 
luna aceasta. Un ast
fel de curs s-a organi
zat cu minerii și ajuto
rii mineri în care au 
fost cuprinși 492 sala- 
riați. De asemenea, a 
început cursul de ridi
care a calificării și 
pregătirii profesionale 
cu mecanicii, lăcătușii 
de mină la care parti
cipă 103 meseriași.

O acțiune bineveni
tă, valoroasă, un real 
sprijin dat celor care 
in abatajele și galeri
ile minei Aninoasa 
sint chemați să stăpi- 
nească tehnica nouă 
introdusă în subteran 
și cu ajutorul ei să dea 
un nou impuls creșterii 
productivității muncii 
la extracția cărbunelui.

I. BĂLAN

Intr-o însemnare cu 
titlul de mai sus pu
blicată în ni. 6214 din 
18 octombrie a.c. al 
„Steagului roșu" se 
critica starea anorma
lă de gospodărire a 
unor materiale in de
pozitul din gara Băr- 
băteni al I.L.H.S., șan
tierul Valea Jiului su
perior. in răspunsul 
trimis ziarului (conco
mitent cu cel înaintat 
torului superior — 
I.L.H.S. București) în 
legătură cu starea de 
lucruri relatată în ar
ticolul apărut, condu
cerea șantierului ne fa
ce cunoscut (cu înlir- 
ziere) următoarele:

„Răspunsul nostru îl 
înaintăm doar astăzi, 
deoarece am conside
rat că este constructiv 
de a comunica care 
sînt măsurile luate și 
cum au fost ele duse 
la îndeplinire. Cele ară
tate în articolul sus 
menționat sînt juste și 
articolul publicat ne-a 
fost de un real folos 
în acțiunea întreprinsă . 
pe linia unei mai bu
ne manipulări și gos
podăriți a materiale
lor.

Referitor la descăr
carea motorinei, arătam 
că, încă de la înfiin
țarea șantierului, aceas
tă operație s-a făcut 
prin racordarea cister
nei auto la cisterna 
C.F.R. prin fortune ar
mate care, fiind ma
nipulate de muncitori 
necalificați, nu au fost 
bine asamblate la cele 
două guri, in timp ii 
nopții s-a lucrat ne
atent, ceea .ce a dus 
la oarecare pierdere 
de motorină ce s-a 
infiltrat în sol.

Masuri luate:
s-a făcut instruc

tajul suplimentar, pre- 
lucrîndu-se articolul 
publicat atit cu șoferul 
S.U.C.T. care este 
principalul vinovat, cil 
și cu muncitorii ce de
servesc cisterna;

pe locul rampei 
de descărcare s-au tur
nat resturi de cărămi
dă și nisip care au ab
sorbit orice urma de 
motorină ;

încă de la 15 
septembrie Iov. C.* A4a- 
nasiu de la serviciul 
tehnic a început lu
crul la un proiect de 
amplasare a rezervoa
relor de motorină lin
gă calea ferată, încăr
carea carburantului in 
rezervoare preconizîn- 
du-se a se face prin 
intermediul unor că
mine de încărcare și 
prin conducte metalice, 
cvitîndu-se orice pier
deri. Proiectul este 
terminat și va fi îna
intat la I.L.H.S. Bucu
rești spre verificare și 
aprobare.

Depozitarea cărăml- 
dei folosită de către 
șantier s-a făcut in 
depozitul nr. I în- con
diții optime. Cărămida 
din depozitul 2, des
pre care se vorbe-,te 
în articol, nu este in 
gestiunea noastră de- 
oare.- e sînt resturi de
gradate din vagoanele 
ce au sosit de la I.I.L. 
Alba lulia și care au 
fost inițial sparte si 
nearse, iar conform 
obligațiilor, noi <im 
descărcat-o pe această 
rampă de rezervă. z\m 
chemat delegatul fur
nizorului și al Consi
liului popular orășe
nesc Lupcni cu caro s-a 
încheiat acte legale și 
aceste resturi au ră
mas la dispoziția fur
nizorului. Deoarece 
I.I.L. Alba lulia nu a 
mai considerat renta
bil de a mai ridica a- 
ceaslă cărămidă degra
dată, noi am astupat 
cu ea gropile și -im 
plombai drumurile., de 
acces, stare consem
nata in articol. După 
apariția acestuia, mun
ca de valorificare a 
resturilor, ce ne erau 
puse la dispoziție în 
mod gratuit, s-a inten
sificat astfel că astăzi 
rampa este complet 
curățată.

Otelul beton depozi
tat în acest loc este în 
curs de transporl-ire 
la loturi și în depozi
tul 1, dar această 
operațiune 5e desfășoa
ră manual și foarte a- 
nevoios deoarece pes
te acest material a fost 
construită o linie de 
înaltă tensiune ceea 
ce face imposibilă fo
losirea autocarului.

Prefabricatele de lin
gă gara Bărbăteni sînt 
în proporție de 95 la 
sută proprietatea ex
ploatării miniere Lu- 
peni, iar cele cîleva 
fișii cu goluri ce sînt 
ale noastre și au fost 
sparte în timpul tran
sportului, s-au recep
ționat și le vom folosi 
în scurt timp la pavări 
interioare. Celelalte 
materiale din depozi
tul 2, printre care cea. 
20 mc cherestea și bi
le, s-au transportat la 
depozitul 1 urmînd ca 
in scurt timp să demo
lăm magazia și hanga
rul.

Articolul ce face o- 
biectul prezentului ma
terial a fost prelucrat 
cu întregul personal al 
serviciului aproviziona
re — depozite, cu care 
ocazie s-au tras con
cluzii constructive de 
îmbunătățire a muncii, 
pentru o mai bună or
ganizare a manipulării 
și depozitării materiale
lor".

Buturuga mică...
In plină activitate pentru realizarea unor lu

crări, din neatenția personalului, din minimali
zarea pericolului datorită rutinei -și nerespecla- 
rea normelor de siguranță etc., pol să se ivească 
unele conjuncturi pi-opice apariției accidentelor 
de muncă, mai mult sau mai puțin grave. La 
exilarea unor atari situații, un rol important îl 
joacă, pe lingă respectarea normelor de tehnică 
a securității și prevederea și amplasarea corectă 
a dispozitivelor de protecție care se montează 
la locurile de muncă sau pe instalații, dotarea cu 
echipament adecvat pentru protecția indivi
duală a fiecărui salariat. In „arsenalul* de pro
tejare a corpului uman împotriva acțiunilor fac
torilor externi — e vorba aici de domeniul ex
ploatării forestiere — intră casca, mănușile, jam
bierele și bocancii, prcvăzuli cu colțari, care 
asigură mersul fără pericolul lunecării pe su
prafețe cu coeficient de frecare redus sau te
renuri în pantă mare.

Cu toate că din visteria statului se cheltuiesc 
sume importante pentru dotarea muncitorilor cu 
echipament de protecție individuală, distribuirea 
acestora fiind gratuită și folosirea lor obligato
rie. totuși sint cazuri cind unii salariați negli
jează utilizarea acestora, iar cei care organizea
ză, controlează sau conduc procesul de produc
ție nu manifestă exigență, suficientă răspun
dere pentru a impune peste tot respectarea nor
melor in această privință

Pentru a ilustra cele afirmate este suficient 
să depanăm firul unui eveniment ce a avut loc 
recent la unul din punctele de luciu alo Unită
ții de exploatare a lemnului Petroșani :

In parcela JOI a parchetului „Gîrbovina", din 
cadrul sectorului de exploatare Lonea, mai multi 
muncitori efectuau transportarea lemnului de 
foc, așezat în lason pe o pantă de deal cu în
clinarea de 30—35°. fără să știe că. din pricina 
necurățirii complete a locului de depozitare —

fapt în contradicție cu normele — sub morma
nul de material lemnos se afla un buștean bu
clucaș... Muncitorii desfăceau tasonul, scoțînd 
de la bază bucățile de lemn pe care apoi le di
rijau pe jgheabul de transport, prin gura do 
alimentare, amenajată sub formă de evantai. 
La un moment dat, din tasonul subminat, lem
nele de foc au început să se rostogolească, oli- 
berînd bușteanul de sub ele. Unul din munci
tori, obscjvînd primul că tasonul_ se mișcă, a 
avertizat prin strigăt pe ceilalți să se ferească 
din direcția de rostogolire a lemnelor, lucru pe

rea împrejurărilor favorabile pentru acest acci
dent a contribuit și delăsarea, lipsa de exigență 
a șefului de brigadă. Nicolae Roșoga, care a 
permis să se lucreze fără echipament de protec
ție adecvat, precum și pasivitatea șefului de 
parchet, Gheorghe Matei, in urmărirea modului 
în care personalul din subordine impune și res
pectă prevederile normelor de protecție a muncii.

Ing. Iosif REMETE,
inspector șef adjunct al Inspectoratului 

județean pentru protecția muncii Deva—Petroșani

PE TEME DE N. T. S.
caav l-au făcut cu toții, în afară de Nicolae Bon
doc oare a crezut că e bine să traverseze gura 
de alimentare a jgheabului... Ncavind nici col- 
țarii montați pe încălțăminte, a alunecat și a că
zut in jgheabul de transport, pornind la vale. 
Bușteanul, eliberat din tason, a alunecat pe 
panta dealului și — ghidat de gura de alimen
tare a jgheabului — a început să „curgă* vije
lios de-a lungul acestuia. La o distanță de circa 
25 metri de gură, bușteanul l-a ajuns din urmă 
pe muncitorul nostru și, lovindu-1, l-a proiec
tat afară din jgheabul de transport, provocin- 
du-i fracturi multiple, foarte grave, la cap și 
torace.

Iată unde duce neglijarea folosirii echipamen
tului individual de protecție — in acest caz iic- 
fokxurea colțarilor și a căștii. Coițarii nu ar fi 
permis alunecarea încălțămintei lui Nicolae Bon
doc la traversarea intcizisă, riscantă, lipsită dc 
rațiune, a gurii de alimentare a jgheabului (căci 
pentru retragerea din zona devenită periculoasă 
a fost timp suficient), iar casca de protecție ar 
fi putut ameliora șocurile provocate de lovirea 
bușteanului și căderea din jgheab. Dar la crea-

Recidiva
10 decembrie 1969... Schimbul 111. Ne aflăm în 

abatajul cameră dc pe stratul V, blocul 1, zona 
a 11-a de la Exploatarea miniera Diija. Ortacii 
care lucrează aici lac parte din brigada condusă 
de Alexandru Scoarța. La locul de muncă vine 
șeful echipei de aeraj, măsurătorul de gaze loan 
Adam, .și verifică situația de la front. Contro
lează și lampa de siguranța cu benzină existentă 
și constată ca suflă pe la garnituri... O stinge 
în mod reglementar și întreabă apoi' cui aparți
ne lampa cu pricina. După unele... tatonări 
se depistează proprietarul : chiar șeful de schimb 
Vasile Roman. C'.nd acesta este luat la rost, pe 
bună dreptate, ii sare țandăra și se răstește că 
lampa era bună cind a intrat in mina (vreun spi- 
riduș o fi strimt-o?), și s-a trezit proforînd ex
presii injurioase la adresa celor care n-au de... 
lucru și pun bețe-n roate.., (neregulilor, am adău

ga noi). De lață sini și ceilalți muncitori din 
schimb, și mecanicii de la montajul tuburilor de 
aeraj. Abia pleacă măsurătorul de gaze, și șeful 
de schimb, Vasile Roman, aprinde din nou lam
pa defectă (prima fapta cu adevărat gravă, ți- 
nind cont că este premeditata), și se lucrează 
în continuare. După câteva zile, și anume, 16( 
decembrie a.c. controlul preventiv constată că 
lampa de siguranță (hilar calificativ în acest 
ca/...) a aceluiași șef de schimb (subliniem func
ția de conducător, de ora'chemat sa răspundă de 
alții...), prezintă defecțiuni identice cu cele sta-- 
bilile anlefior. Este dovada celei de~ a d ua 
lapte, si mai grave, a minerului Vasile Roman, 
care are datoria să vegheze ca nimeni altul la 
respectarea strictă a climatului normal de m un căi 
la front.

...Iarăși are loc cearta cu măsurătorul de <i i/e, 
în care vinovatul e cu gura mare și-1 face pe ce
lălalt în fel și chip...

Trebuie să arătăm că recidiva faptei mineru
lui șef de schimb s-a petrecut după ce a foști 
chemat la raport la inspectorul șef al serviciului 
aeraj și proteclie a muncii care i-a explicai 
omenește că mai toate exploziile precedente din 
acest bazin, și din alte părți, au fost provocate 
lot de flacăra unei lămpi defecte, nesupraveghea- 
te. Deci, o lampă deteriorată n-are ce căutar 
aprinsă în subteran! Și cînd ne qîndim că f-Iul 
de schimb Vasile Roman a intrat anume cu lam
pa și a reaprins-o în ciuda tuturor (și-o fi spus 
el, deși putea să fie spre nenorocirea tuturor...) 
în condițiile in care i s-a explicat de către mă
surătorul dc gaze și chiar de șeful echipei de 
lăcătuși că stratul 5, în zona respectivă, are 
mult metan. In plus, mai și îndrăznește să ame
nințe că... o să aibă de lucru cu ol, Ioan Adam, 
pentru că a cutezai să-l Inlrunte...

După cea dinții abatere a șefului de sch - 
s-a produs degradai ea din funcție pe timp de o 
lună. Mai nimic... Dar acum, după repetarea 
laptci ?

Așteptăm luarea tuturor măsurilor de rigoare, 
caie se impun cu necesitate, pentru a pune o 
dată pentru totdeauna capăt ^la asemenea acte 
ce periclitează grav viața oamenilor din mină.

T. Al.
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Una caldă 
și... trei reci

Da, caldă a fost una : a- 
tuncî cind șoferul Trai an 
Codea a băut strașnic de s-a 
încălzit din cap pînă-n pi
cioare. Și, crezînd că la ora 
aceea (3,20) nu-1 poate frîna 
nimeni, s-a urcat la volanul 
autovehiculului nr 31 HD 
3 676 și a plecat in cursă. 
După aceea (caldă), au ur
mat trei reci. Toate dintr-o 
dată : o amendă de 500 lei, 
o mențiune in tichetul cu 
evidența contravențiilor, tri
miterea la reexaminare. Do- 
vadă că nu era singur pe 
drum.

Un client 
nervos

După ce și-a rezolvat tre
burile la „centru", a intrat 
cu cițiva amici la restauran
tul „Minerul" din Petroșani 
să se cinstească. Și s-au cin
stit așa pină s-a lăsat cu 
beție. Cind ospătarul le-a 
întocmit nota de plată. Iulian 
Lanpe a luat „foc'. Nu pu
tea crede că băuseră de 164 
lei. Și a refuzat să plătească. 
A fost invitat la miliție și 
legitimat. S-a enervat mai 
tare, incit și-a rupt buletinul 
în bucăți. A trebuit să plă
tească două consumații : cea 
de la restaurant (164 lei) și a 
buletinului (54 lei). De! Nervi 
pe bază de... alcool.

Colecție
Profitind de neatenția paz

nicului de la căminul munci
toresc al minei Aninoasa, 
Marin Mogoșanu a luat chei
le de la poartă și a plecat 
prin dormitoare. A început 
să colecteze ceea ce găsea: 
haine. încălțăminte, diferite 
obiecte. A strîns bunuri, ale 
tinerilor din cămin, în va
loare de peste 5 000 lei. A 
plecat din cămin încărcat ca 
un Moș Gerilă. „Cadourile" 
însă vor fi restituite posesori
lor, iar Marin Mogoșanu va 
primi un... cadou special.

Trei ceasuri 
rele

Se zice că simbătă sînt trei 
ceasuri rele. Cine le-o fi ve
rificat pe toate nu știm. Pe 
unul însă l-a demonstrat loan 
Bordis în 13 decembrie. A 
venit în piața din Petroșani 
după -tirguieli. In scurt timp 
i-a furat servieta cu acte Es- 
terei Haiduc. Ar fi continuat 
el cu „piața" dar a fost prins 
urgent. Intr-un ceas. „Sărma
nul" Bordis ! A furat tocmai 
în ceasul rău. Nu putea să 
mai aștepte ? De fapt, are 
timp acum să aștepte,

G. DINU

I. DUKECI

Consfătuirea pe țară 
consacrată îmbunătăți
rii instruirii practice a 
elevilor din școlile pro

fesionale și tehnice
In Capitală s-au desfășu

rat luni și marți lucrările 
consfătuirii pe țară, organi
zată de Ministerul Invăță- 
mîntului în vederea îmbună
tățirii organizării și desfășu
rării instruirii practice a e- 
k-vilor din ș olilc profesio
nale și tehnice. Participanții 
au dezbătut diferite modali
tăți de îmbunătățire a prac
ticii efectuate in școlile res
pective și noul regulament al 
practicii elaborat de Ministe
rul Invățămintului in cola
borare cu ministerele eco
nomice.

HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri
privind experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea sala

riilor personalului medico-sanitar și (chnieo-administrativ 
din unitățile sanitare

paturi (spitale, sanatorii, case 
dc nașteri etc.), in circumscrip
ții sanitare precum și coi ce 
lucrează in specialitățile pedia
trie și obstctrică-ginecologic.

S-a introdus salarizarea pe 
gradații, acordarea acestora pu- 
tîndu-se face din 3 în 3 ani, 
cn fiind condiționată de expe
riență și vechime în muncă, 
aptitudini personale și calitatea 
muncii efectuate.

Pentru stimularea personalu
lui sanitar care își desfășoară 
activitatea în unități din loca
lități rurale in condiții de 
muncă mai dificile, hotărîrea 
prevede posibilitatea reducerii 
stagiului prevăzut pentru obți
nerea gradațiilor dc la 3 la 2 
ani. De asemenea pentru ca
drele medico-sanitare cu o ve
chime de peste 25 dc ani și cu 
rezultate deosebite în asistența 
medicală a bolnavilor și în ac
tivitatea științifică medicală, se 
prevede posibilitatea acordării 
gradației do merit care aduce 
după sine o malorare de 10 la 
sută a salariului.

Pregătirea propagandiștilor — la nivelul 
sarcinilor crescînde ale activității ideologice

< Urmate din pag. I

patru părți distincte, fiecare 
din ele fiind prezentată de 
către un lector al Comitetu
lui municipal de partid.

Felul in care s-au prezentat 
propagandiștii la ultima șe
dința de pregătire scoate în 
evidență înțelegerea dc că
tre comitetele de partid, bi
rourile organizațiilor de ba
ză și în ultimă instanță de 
către propagandiști a necesi
tății și utilității acestor pre
gătiri.

Dar prezența de numai 80 
la sută la această activitate, 
arată mai sînt comitete 
de pârtia1 ea cele dc la 1. F. 
Petroșani. T.C.M.M.. Grupul 
II T.C.II. si organizații de 
bază ca cele de la I.C.R.T.I., 
Paza contractuală. Fabrica 
de produse lactate, I.I.L., și

Adunările de dări de seamă și alegeri 
in grupele sindicale in plină desfășurare
S Urmare din pag. 1.

de asemenea, lor le sînt încre
dințate valori materiale imense, 
realizate de oamenii muncii din 
mine, fabrici, uzine, de pe o- 
goare. Trebuie înțeles, deci, de 
fiecare salariat al căilor ferate 
că munca feroviarului nu este 
o muncă obișnuită, ea cere 
înainte de toate, calități deo
sebite și mai ales înaltă res
ponsabilitate profesională. Or, 
aceste calități se cer cultivate 
încontinuu, prin desfășurarea u- 
nei intense activități educativ- 
culturale. Din darea de seamă 
prezentată de Iov. loan Gorcea, 
organizatorul grupei sindicale 
nr. 1 — mișcare din cadrul sta
ției C.F.R. Petroșani, din cu- 
vîntul participanților la discu
ții a reieșit că munca cultural- 
educativă desfășurată de gru
pa sindicală a avut multe la
cune. Nerealizarea sarcinilor 
de plan la unii indicatori ca : 
tone expediate, regularizarea 
circulației se datoresc faptului 
că există deficiențe serioase în 
folosirea din plin a timpului 
de lucru.

S-a mai arătat că stalia, cu

Activitate susținută a elevilor 
Școlii sportive Petroșani

Elevii de la Școala sportivă 
Petroșani desfășoară o susți
nută activitate în această pe
rioadă de început de iarnă. Ei 
v-r participa în aceste zile de 
sfirșit de an la mai multe ta
bere organizate pe discipline 
sportive. Intre 22 decembrie — 
4 ianuarie, 12 eleve însoțite de 
profesoara Lia Barabaș se vor 
pregăti în tabăra de handbal a 
Ministerului lnvățămîntului de 
la Lacul roșu. In aceeași pe
rioadă, profesoara Rozalia Pop 
va însoți 8 gimnaști din secția 
profesorului Eugen Peterfi în 
Labăra de gimnastică sportivă 
de la Tușnad, organizată, de 
asemenea, de Ministerul Invă- 
tămîntului. In tabăra din ma
sivul Paring, (a I.E.F.S.), 24 de 
elevi împreună cu profesorii

LOTO
Jucînd la tradiționala tra- 

aere specială de Revelion, 
se pot cîștiga, în număr 
nelimitat, aceleași autotu
risme ca si la Pronoexpres, 
precum $i excursii în Japo
nia (cu vizitarea EXPO'70), 
in Italia, în Bulgaria (cu vi
zitarea nisipurilor de aur), 
premii în numerar de va
loare variabilă.

Conform prevederilor holări- 
rii, funcțiile de medic primar, 
farmacist principal, chimist 
principal etc. care se ocupau 
pînă acum pe bază dc concurs, 
condiționat de existența unor 
posturi normale și Aacante, se 
transformă în grade profesio
nale și se acordă pe bază dc 
examen, fără schimbarea locu
lui de muncă. Această regle
mentare permite promovarea 
celor mai buni specialiști și va 
conduce la stabilitatea lor in n- 
cceași unitate. Sînt asigurate, 
de asemenea, condiții mai bune 
și pentru promovarea cadrelor 
sanitare auxiliare cu vechime, 
experiență și pregătire profesio
nală, introducindu-sc noi grade 
profesionale ca soră principală 
etc.

Ca și salariații din ramurile 
economiei naționale, în care s-a 
generalizat experimentarea nou
lui sistem de salarizare și per
sonalul sanitar beneficiază. în 
afara salariilor tarifare majo
rate, de sporul pentru vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate, 
de gratificații la sfîrșitul anu
lui, precum și de premii excep

întreprinderea dc morărit și 
panificație, ai căror propa
gandiști nu vin cu regulari
tate Ia pregătire. Același lu
cru sc poate spune și dc co
mitetele de partid de la ora
șul și mina Uricani, prepa- 
rația Lupeni, I. E. Paroșeni, 
preparațiile Coroești și Petri- 
la care au propagandiști ce 
nu au participat la nici una 
din pregătiri deși aceasta se 
face in cadrul localităților 
respective.

Ne întrebăm, și pe bună 
dreptate, oare pentru aceste 
organe și organizații de par
tid nu constituie o problemă 
felul in care se pregătesc pro
pagandiștii și cum se desfă
șoară învățămîntul de par
tid ? Pentru asemenea atitu
dini, de nesocotire a cerințe
lor mereu crescînde ale ma
selor de oameni ai muncii 

sala de așteptare, reprezintă o 
carte de vizită a municipiului. 
Deși lucrătorii stației se stră
duiesc să mențină ordinea și 
curățenia, aspectul stației este 
degradat de diferiți oameni care 
așteaptă sau dorm în sălile de 
așteptare, fără să fie „deran
jați" de organele de ordine. De 
asemenea, lucrătorii P.T.T.R., 
aruncă gunoaiele la înlimplare, 
iar cărtițașii particulari, -în loc 
să aștepte clienții într-un loc 
de parcare, blochează ușile de 
intrare-ieșire ale stației, fac de
zordine, ceea ce contribuie, de 
asemenea, la degradarea aspec
tului stației.

Vorbitorii, printre care tov. 
V. Marcu. V. Stoica, I. Geamă- 
nu și alții s-au angajat să ob
țină rezultate mai bune în 
viitor. Adunarea grupei sindi
cale a reales ca organizator al 
grupei pe tov. Ion Gorcea.

La realizările obținute de 
Depoul C.F.R. Petroșani, o con
tribuție importantă aduc mem
brii de sindicat din turele 1 șl 
II. Dările de seamă, discuțiile 
vii din cadrul adunărilor aces
tor grupe au relevat strădaniile 
muncitorilor, mecanicilor, tehni

Virginia Peterfi și Gedeon 
Gunther Își vor desfășura pre
gătirea la schi tot între 22 de
cembrie — 4 ianuarie. între 
22 decembrie — 8 ianua
rie, tabăra Școlii spor
tive Petroșani organizată în 
Paring (l.E.F.S.) va găzdui 52 
de sportivi conduși de doi pro
fesori de specialitate. Celelalte 
grupe, pe discipline sportive, 
care activează în cadrul Școlii 
sportive din Petroșani își vor 
continua antrenamentele .zilnice 
sub îndrumarea atentă a profe
sorilor, la sediu.

Iată, așadar, că sportivli-elevi 
au o perioadă activă de pregă
tire pentru a putea obține re
zultate onorabile fn cadrul vii
toarelor concursuri Jn care vor 
fi angrenați. 

PRONOEXPRES
La concursul special Pronoexpres al Revelionului 

1970, câștigătorilor li se atribuie, în număr nelimitat, ex
cursii in Mexic la turneul final al Campionatului Mon
dial de fotbal, autoturisme Dacia 1 300, Dacia 1 100, 
Moskvici 408, Skoda 1 000 MB, Trabant 601, alte excursii : 
Turul Austriei (Vieno - Salzburg - Klangenfurt - Graz), 
Belgrad - Budapesta - Sofia (cu autocarul), numeroase 
premii în buni.

ționale in cursul anului pentru 
obținerea de rezultate deosebite 
in activitate.

Prin introducerea noului sis
tem dc salarizare se asigură o 
legătură directă între cîștig și 
modul de îndeplinire a sarcini
lor și atribuțiilor stabilite fie
cărui salariat.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor personalului din unitățile 
sanitaro se înscrie pe linia în
făptuirii politicii partidului cu 
privire la creșterea cointeresă
rii materiale și ridicarea nive
lului dc trai al oamenilor mun
cii și reflectă grija și atenția 
permanentă de care se bucură 
cadrele mcdico-sanitare .din 
partea partidului si statului, a 
întregului popor. Ea va consti
tui pentru întregii! personal 
din unitățile sanitare un sti
mulent deosebit în vederea ri
dicării continue a pregătirii si 
specializării lor profesionale, a 
întăririi disciplinei in muncă, 
pentru mobilizarea acestuia la 
îmbunătățirea asistenței medi
cale a populației.

(Agerpi cs)

de a cunoaște și însuși 
în profunzime politica parti
dului nostru nu trebuie să 
fie trași la răspundere pro
pagandiștii care tratează cu 
ușurință nobila sarcină ce 
le-a fost încredințată ?

Considerăm că este de da
toria organelor și organiza
țiilor de partid ca în desfă
șurarea întregii activități de 
propagandă, a învățămîntu- 
lui de partid, să se porneas
că de Ia necesitatea acestor 
activități, să țină cont de fap
tul că întreaga activitate i- 
deologică își aduce o contri
buție însemnată Ia mobiliza
rea activă a maselor la înfăp
tuirea programului partidului, 
Ia formarea trăsăturilor po
litice și morale specifice o- 
mului nou al societății so
cialiste.

cienilor din cadrul depoului 
pentru reducerea timpului de 
imobilizare a vagoanelor, scur
tarea procesului tehnologic de 
echipare a locomotivelor, de 
menținere în ordine a locurilor 
de muncă, a utilajelor și res
pectarea N.T.S., strădanii în 
care s-au evidențiat Iosif Dănau, 
Petru Berbeniță, llie Colbea, 
Ioan Bratu, Pavel Duncea, Rusu 
Ioan, loan Sîrbu, Petru Galea 
și alții.

Cu toată preocuparea avută 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale salaria- 
ților, tov. loan Crăciunescu, I. 
Popescu, au criticat biroul gru
pei sindicale pentru că nu s-a 
străduit suficient să rezolve u- 
nele probleme ridicate de mem
brii de sindicat cum ar fi situa
ția navetiștilor care pierd 1— 
3 ore după program pînă au 
trenuri spre a se deplasa la 
domiciliu. S-a arătat faptul că 
responsabilul cu probleme de 
salarizare, normare și premiere 
nu participă la stabilirea pri
melor, iar muncitorii nu cunosc 
ce drepturi au privind echipa
mentul de proiecție și uzură 
etc.

Uitate știri
După 5 runde, în turneul 

internațional de șah de la Tbi
lisi conduce Gufeld (U.R.S.S.) 
cu 4 puncte, urmat de Suetin și 
Gurghenidze cu cîte 3 puncte 
șl o partidă întreruptă fiecare. 
Maestrul român Victor Ciocîl- 
tea, care a remizat toate cele 
5 partide susținute pînă acum, 
ocupă locul 7, cu 2,5 puncte.

<< Proba individuală femini
nă din cadrul concursului in
ternational de patinaj artistic 
de la Zagreb a fost cîștigată 
de Solia Wagner (Ungaria) cu 
1 209,3 puncte, urmată de Ber- 
gau (R.F.G.) — 1168,7 puncte, 
Johansson (Suedia) — 1 101,7 
puncte. Concurenta română 
Ghișerel a ocupat locul 12 cu 
930,9 puncte.

Plenara Consiliului 
Uniunii Naționale 
a Cooperativelor 

Agricole de Producție
. In zilele de 22 și 23 decem
brie a.c. a avut loc plenara 
Consiliului Uniunii Naționale o 
Cooperativelor Agricole do Pro
ducție.

La lucrările plenarei au par
ticipat președinții uniunilor ju
dețene alo cooperativelor agrico
le de producție, directorii di
recțiilor agricole județene, ai 
sucursalelor Băncii Agricole, mi
niștri, șefi ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
lucrători din cadrul Uniunii Na
ționale și Ministerului Agricul
turii și Silviculturii.

La lucrările plenarei au par
ticipat tovarășii : Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al CC. al P.C.R., Va
sile Vîfcu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stal, Iosif Banc, membru suple
ant al, Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

în lumina Directivelor Con
gresului al X-lea al P.C.R., a 
ansamblului de măsuri adoptate 
de conducerea partidului pen
tru îmbunătățirea multilatera
lă a agriculturii cooperatiste, 
plenara Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, în urma consultării unui 
mare număr de președinți de 
cooperative agricole dc producție, 
specialiști, activiști de partid 
și de stat, a amplelor dezbateri 
care au avut loc a adoptat o 
hotărîre cu privire la perfectio
narea organizării, normării și 
retribuirii muncii și unele mă
suri de îmbunătățire a activită
ții economice în cooperativele 
agricole de producție.

Hotărîrea adoptată, care va 
fi dată publicității, urmează să 
stea la baza organizării, normă
rii și retribuirii muncii în co
operativele agricole de producție 
încoDînd cu anul 1970.

Plenara apreciază că aplicarea 
măsurilor adoptate va duce la 
dezvoltarea și consolidarea e- 
conomico-organizatorică a tutu
ror cooperativelor agricole, la 
sporirea producției agricole ve
getale și animale, la îmbunătă
țirea nivelului de viată al 'ță
rănimii cooperatiste, la o mai 
bună aprovizionare a ponulaliei 
cu produse aqroalimentare, la 
creșterea contribuției cooperati
velor agricole la dezvoltarea 
întregii economii naționale.

Primind cu deosebită satis
facție hotărîrea adoptată de 
recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist

- Român privind majorarea pen-
• siilor țăranilor cooperatori, ple-
• nara a stabilit măsurile care să 
1 asigure aplicarea, cu începere
de la 1 ianuarie. 1970, a preve
derilor acestei hotărîri și a 
adus modificări corospunzătoa-

• re Statutului Casei de pensii 
aprobînd bugetul Casei de pen7 
sii pe anul 1970.

Plenara a hotărit eliberarea 
tovarășului Vasile Vîlcu din

Miercuri 24 decembrie

18,00 Studioul pionierilor. La 
start... vacanta !

18,30 Actualitatea muzicală.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Melodiile săptăminii.
19,40 Studex - Rolul ma

șinilor de calcul în 
cîntârirea cunoștințe
lor.

20,00 Tele-cinemateca. „Tru
badurii diavolului" - 
producție a studiouri
lor franceze.

22,05 .Telejurnalul de noap
te.

22,25 Salonul literar al Te
leviziunii. Amfitrion : 
Georae Macovescu.

23,05 Închiderea emisiunii.

PROGRAMUL 1 : 5,05—0,00
Muzica dimineții; 6,05 — 9,30 
Muzică și actualități ; 9,30 Odă 
limbii române; 10,05 Cîntă Eli- 
sabeta Pavel, Benone Sinulescu 
și violonistul Dumitru Potoroa- 
că; 10,30 Cîntecele anotimpuri
lor; 11,05 Melodii de Ștefan 
Kardoș; 11,15 Din țările socia
liste; 11,30 Recital de operă 
Nicolae. Herlea; 11,45 Sfatul 
medicului,- 12,00 Suita „Carna
valul animalelor" de Sainl- 
Saens 12,30 Întîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană ; 13,22 Cîntă Ana Lă- 
cătușu și Victor Bunea; 13,45 
Piese folclorice; 14,00 Caleidos
cop muzical; 14,50 Orchestra 
de muzică populară a Filarmo
nicii din Arad; 15,00 Ateneu; 
15,15 Pagini din operete; 16,20 
La microfon trompetistul Con- 
tantin Gherghina; 16,30 Ce e 
nou în județul nostru,- 16,50 
Cîntă Ansamblul Armatei; 17,05 
Antena tineretului/ 17,30 Con

funcția do președinte al Uniunii 
Naționale n Cooperativelor A- 
gricole de Producție, ca urmare 
n alegerii sale în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

Plenara a ales in funcția de 
președinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție pc tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, a) Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

La dezbaterea problemelor a- 
flalc pe ordinea de zi au luat 
cuvlntul în ședința plenară și 
In grupele de lucru tovarășii : 
Virgil Seinescu, președintele 
C.A.P. Vișina, județul Dîmbo
vița, Nicolae Lupii, vicepreșe
dinte al 1J.J.C.A.P. Suceava, 
Traian Andea, președintele 
C.A.P. Macea, judelui Arad, An
drei Bulin!, președintele C.A.P. 
Săcele, județul Brașov, Teodor 
Maghiar, președintele C.A.P. 
Mădăra.și, județul Bihor, Dumi
tru Torna, președintele C.A.P. 
Panciu. judelui Vrancea, Ion 
Spălărelu, președintele C.A.P. 
„Gh. Doja", județul . Ialomița, 
Vasile Dragoș, președintele 
U.J.C.A.P. Bihor. Costică Mișcă, 
președintele C.A.P. Bucov, ju
delui Prahova. Maria Zidaru, 
președinta C.A.P. Păulești, ju
delui Satu Marc, Ladislau 
Nemolh, directorul Direcției a- 
gricole Covăsim. Marin Panait, 
președintele C.A.P. Sălcioara, 
judelui Ialomița, * Mircea 
Călin, președintele C.A.P. 
Ripiceni, județul Botoșani, Emil 
Petrache, președintele U.J.C.A.P. 
Galați, Nicolae Hudițeani, pre
ședintele C.A.P. Oomana, jude
țul Constanta, Dumitru Dinisor, 
președintele C.A.P. Goicea Ma
re, județul Dolj, Samoilă Barbă, 
directorul Direcției agricole 
Suceava, Gheorghe Goina, pre
ședintele C.A.P. Sîntana, jude
țul Arad, Gavrilă Olteanu, pre
ședintele C.A.P. Luna, județul 
Cluj, Tanăsie Fanea, președin
tele C.A.P. Luduș, județul Mu
reș, Vasile Drămașcu, președin
tele U.J.C.A.P. Vrancea, Ion 
Rușinam, președintele’ Băncii 
Agricole, Mastan Ruvin, preșe
dintele C.A.P. Romanași, jude
lui Sălaj, Angelo Miculescu, 
ministru) agriculturii și silvi
culturii, Dumitru Tudose, pre
ședintele C.A.P. Stoicănești, .ju
dețul Olt.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin.

în numele întrequ țărăniini 
coonerâtiste, participanții la ple
nară au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o scrisoare prin 
care-și exprimă totala adeziu
ne la politica partidului și își 
manifestă hotărîrea de a munci 
fără preget pentru înfăptuirea 
exemplară a programului parti
dului de înflorire a agriculturii 
noastre cooperatiste.

(AGER PREȘ)

A

In Editura 
politică
A APĂRUT:

Dr. ILIE RADULESCU

„Raportul național-internațional și 
colaborarea economică dintre state"

Lucrarea, apărută în seria „Prelegeri de mar
xism-leninism — In ajutorul celor care studiază 
politica internă și externă a P.C.R.", cuprinde 
capitolele :.

1. Dezvoltarea cola- le socialiste.
borării economice in- 3. Participarea la cir- 
ternaționale — cerință cuitul economic mon- 
a progresului social. dial — necesitate o-

2. Progresul fiecărei bicctivă a lumii con- 
națiuni socialiste — temporane.
baza extinderii și di- 4. Suveranitatea de 
versificării relațiilor e- stat și dezvoltarea re- 
conomice dintre state- lațiilor între țâri.

••MAÎWl -XV

..

cert de muzică populară; 18,03 
Orizont științific; 18,30 O me
lodie pe adresa dv. ; 19,00 Ga
zeta radio,- 19,30 Săplămîna 
unui meloman ; 20,10 Cîntă An
gela Buciu,- 20,25 Zece melo
dii preferate; 21,00 Convorbirile 
de joi; 21,20 Cîntă Gabi No
vak; 21,30 Moment poetic; 
21,35 Recitalul serii — Dan Spă- 
laru,- 22,30 Romanțe ; 22,50
Cîntă Luigi lonescu și Elena 
Burke,- 23,10 Pagini lirice din 
muzica ușoară românească; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL 11: 6,10 Pro
gram muzical de dimineață; 
8,10 Tot înainte ; 8,25 Mari in
terpret ; 9,00 Jocuri populare; 
9,30 Cînlecul săptăminii; 9,45 
Opera comică „La serva padro-

FILME
JOI 25 DECEMBRIE

PETROȘANI - 7 Noiembrie : Vă place Brahms ? Re
publica : Creola, ochii-ți ard ca flacăra : PETRILA : Urle
tul lupilor ; LONEA - 7 Noiembrie : Rebus miraculos ; 
Minerul : Armata codobaturilor din nou in luptă ; ANI
NOASA : Bătălie pentru Șhangai ; VULCAN : Virstă in
grată ; LUPENI - Cultural : La nord prin nord vest ; URI
CANI : Viața în doi ; PAROȘENI : Caut o nevastă.

Coiful școlii 

Bilanț rodnic 
la sfirșit 

de trimestru
O dota cu prima zăpadă, 

clopoțelul a anunțat școla
rilor de pe lot cuprinsul țării 
sosirea vacanței de iarnă, pri
lej de binemeritata destin
dere și recreere. Primul tri
mestru din noii] an școlar s-a 
încheiat cu rezultate îmbucu
rătoare și la Școala generală 
din Iscroni unde profesorii, 
acești modelatori ai sufletu
lui uman, s-au străduit incă 
din primele zile de școală 
să-și îndeplinească sarcinile 
multiple și de majoră impor
tanță, pe lăriinul in -.truc liei 
si educației. Astfel, fiecare 
cadru didactic a avut în ve
dere la pregătirea lecțiilor, 
studierea atentă a programe
lor de învățămint, a documen
telor și materialelor dc spe
cialitate, realizînd oro atrac
tive și cu un bogat conținut 
faptic. Se poale reliefa în a- 
ceastă privință ceti vi lalea 
tov. prof. II ion iu Faust care, 
la istorie, a căutat să for
meze noțiuni caracteristice 
diferitelor epoci, logind cu
noștințele și formînd o privi
re do ansamblu asupra tutu
ror evenimentelor prin inter
mediul unui bogat și variat 
material didactic. Faptul a- 
cesta s-a concretizat într-un 
procentaj de 98 la sută de 
promovați.

Tovarășul profesor Mazăre 
Ion, tînăr absolvent cu o se
rioasă putere de muncă, exi
gent cu sine și cu elevii, a 
căutat, la disciplina limba și 
literatura română, prin toate 
mijloacele didactice (predare 
după scheme, material didac
tic variat, meditații săptămî- 
nale) să formeze solide cu
noștințe, de exprimare corec
tă și expresivă. O atracție 
deosebită pentru elevi au 
constituit-o orele cercului li
terar unde s-au abordat teme 
foarte interesante ca : „Vite
jia ostașilor noștri oglindită 
în poeziile lui Vasile Alec- 
sandri", „Critica societății 
burghezo-moșierești în poezia 
lui M. Eminescu", ..Poezia 
patriotică la V. Alccsari- 
dri, A. Mureșanu, D. Bolinli- 
neanu și M. Eminescu" etc.

Tovarășa profesoară de ma
tematică Moldovan Maria, 
prin perseverența ce o ca
racterizează, a reușit să-i de
termine ’ pe elevii săi să-și 
însușească temeinic materia 
predată, pretinzîndu-le per
manent efectuarea corectă a 
temei și caiete cu probleme 
rezolvate din diferite culegeri.

Pentru formarea unui orga
nism sănătos, multilateral 
dezvoltat, tovarășa profesoa
ră de sport Pascu Domnica 
s-a străduit, cu putinele po
sibilități existente la școala 
noastră, să facă fată tuturor 
cerințelor programei școlare.

nâ" de Pergolesi; 10,30 Antena 
tineretului; 11,15 Balade și jo
curi populare; 11,30 Călătorie 
muzicală; 12,15 Concert de 
prînz; 13,15 Din muzica po
poarelor 13,25 Cine știe cîști
gă (reluare); 14,03 Album de 
muzică populară; 15,00 Cîntece 
premiate la festivaluri interna
ționale; 15,40 Radio publicita
te ; 16,40 Cronica muzicală; 
17,00 Recunoașteți interpretul,- 
17,35 Dicționar de literatură 
universală; 18,00 Varietăți mu
zicale; 19,30 Arte frumoase; 
20,00 Concert Mendelssohn- 
Dartholdy; 22,30 Fonoteca de 
aur; 22,45 Prelucrări corale; 
23,05—1,00 Opera secolului nos
tru : „Așteptarea" de Schon
berg și „Ora spaniolă' de Ra
vel.

Deprinderea micilor școlari 
dc a citi, scrie, socoti a lost 
în atenția permanentă a to
varășilor învățători Bâncilă 
Minodora, Mihăescu Agata, 
Brjșcos Raver a, Zainfircscu 
Elisabeta, care nu și-au precu
peții nici timpul liber pen
tru aprofundarea materiei și 
găsirea metodelor adecvate 
pentru însușirea materiei pre
date. Astfel, ele au reușit 
la linele trimestrului să aibă 
elevi promovați în procent 
dc 98 la sulă.

In documentele Congresu
lui a) X-lea al P.C.R. se sub
liniază că școala, organizația 
dc tineret, toate organismele 
sociale și obștești trebuie 
să-si faefi o nobilă misiune 
din educ area tinerei genera
ții.

In acest context ne-am unit 
forțele folosind toate meto
dele de colaborare cu familia, 
planificind zile de consulta
ții și Instruind părinții, dis- 
culînd probleme interesante 
din "domeniul educației, dînd 
lămuririle necesare pentru in
formarea și perfectionarea lor 
pedagogică și însușirea unor 
metode practice de educa
ție.

Un prețios ajutor a primit 
școala dc la organizația de 
pionieri (comandant tov. Cor
nea Titus). Activitatea orga
nizației s-a integral organic 
în procesul instrucliv-educa- 
tiv al școlii fără a-1 dubla și 
fără a crea paralelisme sau 
supraîncărcări ale elevilor. 
Au fost realizate în acest tri
mestru acțiuni deosebit de 
atractive alese de colectivul 
de pionieri cum sînt: „Satul 
românesc, nesecat izvor do 
tradiții", „Pe urmele străbu
nilor noștri", (excursie Sar- 
mizegetusa — Deva — Hune
doara). drumeții, concursuri 
cine știe cîștigă ele. La prima 
temă, într-un frumos cadru 
țărănesc, pionierii originari 
din diferite regiuni au scos 
în relief obiceiurile locale 
traditionale.

Satisfacția încheierii cu re
zultate remarcabile a primu
lui trimestru se dalorește, 
fără îndoială, muncii impreg
nate de responsabilitate a în
tregului colectiv didactic, care 
se va continua în forme spe
cifice în perioada de vacantă 
cînd sc va avea în vedere 
crearea unor momente cît mai 
plăcute și distractive pentru 
elevi. în această perioadă 
s-au planificat activități va
riate printre care o drume
ție la cabana Vulcan, între
ceri de schi și săniuțe, parti
ciparea la concursurile de 
patinaj si orientare turistică.

Rodica MORARU,
director al Școlii generale 

Iscroni

In cursul zilei de ieri 
mercurul termometrelor a în
registrat valori cuprinse în
tre minus un grad și minus 
4 grade la Petroșani și, res
pectiv, minus 3 grade și mi
nus 6 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
2-1 DE ORE : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cer varia
bil, mai mult acoperit. Tem
peratura în ușoară scădere. 
Grosimea stratului de zăpa
dă : 9 cin la Petroșani și 30 
cm * Paring.
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CARE VIZITEAZĂ 

ITALIA
ROMA 23. — Coresponden

tul Agerpres, N. Puicea. trans
mite : Luni la prinz, Luigi 
Longo, secretar general al Par
tidului Comunist Italian, a pri
mit delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., care face o 
vizită în Italia la invitația Par
tidului Socialist Italian. Din de
legație fac parte Roman Mol
dovan, membru al C.C. al 
P.C.R„ și Andrei Ștefan, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire 
cordială, frățească, la care a 
participat Carlo Galluzzi. mem
bru al Direcțiunii P.C.I. A fost, 
de asemenea, de față Iacob Io- 

. nașcu. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Roma.

In zilele de 22 și 23 decem
brie 1969, la Moscova a avut 
loc ședința Comitetului miniș- 
ti Hor apărării din țările parti
cipante la Tratatul do la Var
șovia, constituit în conformita
te cu hotărîrea țărilor partici
pante la Tratatul dc la Varșo
via, adoptată la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
la 17 martie 1969,

La ședința Comitetului au 
participat ministrul apărării 
populare al R. P. Bulgaria, ge
neral de armată D. Djurov: 
ministrul apărării naționale al 
R. S. Cehoslovace, general-co
lonel M. Dzur; ministrul apă
rării naționale al R. D. Ger
mane, general dc armată H. 
Hoffmann: ministrul apărării

naționale al R. P. Polone, gene- 
ral-broni W. Jaruzelski; minis
trul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, gene
ral-colonel I. Ioniță; primul* 
locțiitor al ministrului apără
rii al R. P. Ungare, șeful sta
tului major al Armatei Popu
lare Ungare, general-locolencnt 
K. Czcni: ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Grcciko. coman
dantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul do la Var
șovia, mareșalul Uniunii Sovie
tice I. I. Iakubovski; șeful sta
tului major al comandamentu
lui Forțelor Armate Unite ale 
țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, generalul de ar-

mată S. M. Ștcmcnko.
' In timpul lucrărilor au fost 

discutate probleme legate de 
întărirea capacității de apăra
re a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Lucrările Comitetului miniș
trilor apărării din țările parti
cipante la Tratatul de Ia Var
șovia s-au desfășurat înlr-o at
mosferă de deplină înțelegere 
reciprocă și unitate de păreri.

Comitetul miniștrilor apărării 
din țările participante la Tra
tatul de la Varșovia au adop
tat hotărîri corespunzătoare cu 
privire la problemele discutate. 
S-a stabilit ca viitoarea ședință 
a Comitetului să aibă loc la 
Sofia, in mai-iunie 1970.

Willy Brandt despre 
posibilitatea unor negocieri 

și acorduri între R. F. a 
Germaniei și R. D. Germană

a

Sesiunea 
de toamnă 
parlamentului 

francez

(! ,
\Guveri.ulperuvian va prelua
i I
controlul asupra prelucrării^

Orientul Apropiat
Plan al Administrației Nixon de reglementare 

a conflictului dintre Israel și Iordania

aeriene
(A-WASHINGTON 23. .

gerpres). — Aviația militară 
americană a interzis provizo
riu — pentru a cincea oară 
începînd din anul 1968 — zbo
rurile avioanelor de vînătoa- 
re și bombardament cu 
metrie variabilă de 
„F-lll*.

Hotărîrea a fost luată 
diat după prăbușirea, 
cursul zilei de luni, a unui 
aparat de acest tip. la 73 
kilometri de Las Vegas. Ac
cidentul — al 16-lea înce
pînd din ianuarie 1967, pe 
care-1 suferă aparatele „F-ltl" 
— a provocat de astadată 
moartea ambilor membri ai 
echipajului, ridicînd astfel 
la 13 numărul celor morți 
în aceste catastrofe aeriene. 
Cauzele 
nu sînt 
te.

PARIS 23 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, tran
smite : Sesiunea de toamnă a 
parlamentului francez a 
sfîrșit. 
care a 
pală a 
acestei 
și alte legi. Au fost adoptate, de 
asemenea, măsuri privitoare la 
redresarea 
constituie partea legislativă a 
planului de însănătoșire a eco
nomiei franceze. Deputății și 
senatorii se vor reîntîlni în se
siunea de primăvară programa
tă a fi deschisă în luna apri
lie 1970.

luat
In afara bugetului 

constituit tema princi- 
dezbalerilor, în cadrul 
sesiuni au fost votate

economică, care

ime- 
în

prăbușirii avionului 
deocamdată cunoscu-

O
SAN DIEGO 23 (Agerpres). 

— Un avion militar cu reac
ție de tipul „F-8", aparți- 
nind marinei americane, s-a 
prăbușit în flăcări deasupra 
unui hangar al bazei militare 
Miramar din apropiere de 
San Diego (California). 15 
persoane au fost ucise și alte 
30 rănite. Numeroase elicop
tere au participat la salvarea 
rănitiloT și la transportarea 
lor la spitalul naval de la 
Balboa. Pilotul avionului s-a 
salvat cu parașuta.

o
SAIGON 23 (Agerpres). — 

Ultimele informații transmi
se de agențiile de presă a- 
nuntă că 135 de persoane, 
printre care numeroși 
și-au pierdut viata în 
prăbușirii unui avion 
transport saigonoz de 
„DC-6", deasupra unei 
pline de elevi din localitatea 
Nha Trank. Avionul a ratat 
aterizarea pe pista aeropor
tului lovindu-se de o barieră 
și prăbușindu-se apoi deasu
pra școlii unde a explodat.

Aceasta este una din cele 
mai grave catastrofe aviatice 
produse în Vietnamul de sud. 
în luna septembrie anul a- 
cesta, 75 de persoane au pie
rit ca urmare a unei ciocni
ri intre un _DC-6" șî un bom
bardier american.

copii, 
urma 

de 
lipul 
școli

Joseph Luns, ministrul a- 
facerilor externe al Olandei, 
a făcut cunoscut în parla
ment că guvernul olandez, 
împreună cu alte guverne 
vest-europene, va cere Consi
liului de Securitate institui
rea unui embargo asupra li
vrărilor de armament către 
Nigeria și Biafra. Cu același 
prilej, Bernhard Udink, mi-

După cum informează agen
ția France Presse, UN GRUP 
DE INDIVIZI IMBRACAȚI IN 
UNIFORME MILITARE AU ATA
CAT TABARA MILITARĂ 
CAMPO DE MAYO, situată la 
30 km de capitala argentiniană, 
de unde au capturat trei cami
oane și o anumită cantitate de 
arme. Imediat după aceea, de
tașamentele politiei însărcinate 
să asigure protecția diferitelor 
stații de radio din Buenos Aires 
au fost întărite. Autoritățile de 
resort nu au dat nici o expli
cație pentru a justifica aceste 
măsuri.

i

i
I
I
I
i
I

și vînzării cuprului
LIMA 23 (Agerpres). — Gu

vernul Perului va prelua con
trolul asupra prelucrării și 
vînzării cuprului, a declarat 
generalul Jorge Fernandez 
Maldonado, ministrul Peru
vian al minelor.

Adrcsîndu-se populației, în- 
tr-o cuvîntarc televizată, Mal
donado a arătat că guvernul

va lua măsurile necesare pen
tru construirea unei uzine de 
rafinare, astfel incit stalul să 
poată trece la prelucrarea mi
nereului extras din subsolul 
tării. El a adăugat că, in vi
itor, instalațiile de rafinare 
nu vor mai constitui un a- 
panaj inerent al posesorilor 
de concesiuni miniere.

i
i

I
I

nistru fără" portofoliu, însăr
cinat cu problemele de aju
tor și dezvoltare, a anunțat 
că* guvernul olandez va pune 
la dispoziția organizațiilor u- 
manitare suma de 1,2 mili
oane de florini, în vederea 
acordării de ajutoare popu
lației care suferă de pe ur
ma conflictului din Nigeria.

O PUTERNICA EXPLOZIE 
s-a produs marți dimineața la 
uzinele de produse chimice ale 
firmei elvețiene „Ciba" din 
Basel. Potrivit unui comunicat 
al poliției, două persoane au 
fost omorîtc, două rănite grav, 
iar alte 16 rănite ușor.

JDIHIRBIffll'

Potrivit unui comunicat al 
Biroului central de statistica 
din Grecia, 1N ANUL 1969 
APROXIMATIV 40 000 DE CE
TĂȚENI GRECI AU PĂRĂSIT 
ȚARA în căutarea de lucru în 
alte state. Cea mai mare parte 
a acestor emigranli provin din 
regiunile agricole ale țării.

Cuba pe calea unei 
dezvoltări economice 

rapide
- Corespon- 

Stamate, 
cuvin Iul în

HAVANA 23 — 
dentul Agerpres, V. 
transmite: Luînd cu 
fata absolvenților Facultății e- 
conomice a Universității din 
Havana, primul ministru al Cu
bei, Fidel Castro, a relevat că, 
in prezent, în Cuba există toate 
posibilitățile pentru o dezvolta
re economică rapidă. Vorbitorul 
s-a ocupat pe larg de sarcina 
de a se produce în anul 1970 
zece milioane tone de zahăr, 
iar pînă în anul 1980 — 20 mi
lioane tone, subliniind că aceas
ta este o bătălie grea, pe care

o duce întreaga țară. Primul 
milion de tone pentru anul vii
tor va fi produs încă în acest 
aD, urmînd ca planul să fie în
deplinit în întregime pînă la 15 
iulie 1970, a declarat primul mi
nistru.

Fidel Castro a arătat, de a- 
semenea, că în viitorii ani, vor 
trebui să se construiască în 
Cuba uzine siderurgice, petro
chimice, să se treacă la pro
ducția de tractoare, autocamioa
ne, autobuze, echipament hidra
ulic, motoare pentru nave ma
ritime etc.

„Vrăjitoriile" bandelor de hippies
WASHINGTON 23 

(Agerpres). — După 
arestarea lui Charles 
Manson, acuzat de a 
fi incitat la comiterea 
crimelor de la vila 
Bel Air și de asasina
rea sofilor Labianca, 
In luna august anul 
acesta, politia din Ca
lifornia primește noi 
informați! in legătură 
cu „ritualurile de vră
jitorie" ale numeroa
selor bande de hippies, 
răspindite in 
vestice ale 
Unite. Toate informa
țiile sini clasificate 
cu răbdare de pol if ia 
din San Jose (Calijor- 
nia), care anchetează 
de peste cinci luni a-

zonele 
Statelor

sasinarea a două tine- Sania Cruz, la nord 
re, Kathleen Snoozy, de San Francisco, frec- 
de 15 ani și Deborah 
Urlong, ale căror cor
puri au fost descope
rite la 2 august cu 
peste 300 de răni pro
vocate de cufite. In 
ciuda acestor răni, nu 
au fost descoperite 
urme de singe la lo
cul unde au fost găsi
te cele două corpuri.

Politia define infor
mații potrivit cărora 
unul dintre ritualurile 
unei „familii" de hi
ppies constă in consu
marea sîngelui anima
lelor „sacrificate". Un 
purtător de cuvînt al 
polifiei a declarat că 
în regiunea muntoasă nate‘

ventată de numeroase 
„familii", au fost des
coperite In ultimele 18 
luni un număr consi
derabil de cadavre de 
clini sfirtecati șl fără 
singe. In plus, un tl- 
năr de 22 de ani, 
Larry Gayle Kiltie, 
ailat In Închisoarea 
din Santa Cruz, a re
cunoscut că a partici
pat la ritualuri de 
cest fel, aiirmlnd 
și el se consideră 
„Vrăjitor". Și alfl 
neri au declarai că 
asistat la ceremonii 
inițiere In cursul că
rora persoanele „Inlro- 

trebuiau să mă-

a- 
că 
un 
ti- 
au 
de

nînce măruntaiele a- 
nimalelor a căror ini
mă mai bătea Încă.

Din informațiile pri
mite de polifie, reiese 
că „vrăjitorii" vărsau 
In băutura rituală, 
oferită candidatilor ca
re se inijiau, o doză 
din stupefiantul „LSD". 

cutremurător 
remarca 

politie dirt 
că nume- 

creduli, i- 
societale,

„Este 
să conslaji, 
un ofifer de 
Santa Cruz, 
roși tineri, 
zolati de 
sînt capabili să comită 
acte criminale sub in- 
fluienfa 
crezind 
supranaturale ale „vră
jitorilor" moderni de 
lipul lui Charles Man- 
son".

drogurilor, 
in puterile

!
i

BONN 23 (Agerprcs). — In
tr-un interviu acordul ziarului 
vest-german „Neue Ruhr Zoi- 
tung", cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a apre
ciat că va fi, poate, posibil să 
se pregătească terenul pentru 
începerea primei faze a nego
cierilor cu Republica Democrată 
Germană chiar înainte de a 
formula un răspuns la propu
nerile președintelui Consiliului 
de Slat al R.D.G., Walter Ul- 
bricht, răspuns pe care inten ■ 
ționcază să îl dea în raportul 
cu privire la situația din R. F. 
a Germaniei, pe care îl va pre
zenta în fața Bundcstagului la 
14 ianuarie. Cancelarul vest-

german a subliniat că negocie
rile și tratativele cu U.R.S.S., 
R. P. Polonă și R.D.G. trebuie 
privite „fără iluzii, dar nu cu 
dezamăgire". El a afirmat că 
guvernul său este gata să ne
gocieze pe baza egalității în 
drepturi și a ncdiscriminării 
partenerului, in funcție de trei 
criterii : respectarea integrității 
teritoriale, a existenței statului 
și nerecurgerea la forță. Refe- 
rindu-se la eventualitatea în
cheierii unor acorduri intre 
R. F. a Germaniei și R. D. Ger
mană, Brandt a precizat că a- 
ccste acorduri nu înseamnă că 
trebuie „să fie inferioare ace- . 
lora semnate cu un alt stat".

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— Ziarul „NcwYork Times" a 
publicat la 22 decembrie pre
vederile unui plan al Adminis
trației Nixon privind regle
mentarea conflictului dintre Is
rael și Iordania.

Propunerile prevăd ca Israe
lul și Iordania să ducă trata
tive pentru un acord final, sub 
auspiciile lui Gunnar Jarring, 
în cadrul unor întîlniri indi
recte și directe, potrivit proce-

re-

Pregătiri în vederea
alegerilor prezidențiale din Chile

Programul comun al 
forțelor

•>

SANTIAGO DE CHILE 23 
(Agerpres). — Cele șase partide 
politice chiliene care formează 
blocul forțelor populare au pu
blicat un program comun în 
vederea alegerilor prezidențiale 
din 1970. Documentul a fost 
prezentat la o conferință de 
presă ținută în clădirea Sena-, 
lului în prezența liderilor celor 
șase partide — comunist, so
cialist, radical, social-democrat, 
Mișcarea pentru o acțiune 
populară unită și Acțiunea 
populară independentă. Luînd 
cuvîntul. secretarul general 
C.C. al Partidului Socialist, 
niceto Rodriguez, a arătat

al 
A- 
că

CURT
O FURTUNA DE O DEOSE

BITA VIOLENȚA s-a abătut 
asupra localității Limassol dih 
sud-vestul Ciprului. Vînltol, â- 
vînd intensitatea unui litătjâft', 
a smuls- acoperișurile ^h’itlWr 
clădiri, a rupt o serie ffo ca
bluri electrice și a ra^turndt 
automobile aflate pe străzile 
inundate ale orașului. Furtuna 
a provocat, la Limassol, moar
tea a două persoane și rănirea 
altor 100.

Totodată, un purtător de cu
vînt al forțelor militare brita
nice, aflate pe insulă, a decla
rat că au fost produse strică
ciuni la baza aeriană de la 
Akroliri.

Studenții Universității din 
Seul au organizat luni un miting 
de protest ÎMPOTRIVA HOTA- 
R1RII GUVERNULUI DE A ÎN
CHIDE UNELE FACULTĂȚI. O 
declarație adoptată cu acest 
prilej califică hotărîrea guver
nului drept o „încălcare a liber
tății universitare și de cerce
tare științifică".

llllllillllllllp-

anunță agenția 
decembrie, șeful 

comerciale a 
Waclaw 

făcut o vizită

Aproape 4 000 DE SATE
LIȚI se vor afla pe orbite în 
jurul Pămîntului spre sfîrși
tul deceniului următor, a a- 
preciat Agenția forțelor ae
riene americane pentru ur
mărirea lansărilor de obiecte 
spațiale.

Din 1957 — anul lansării 
primului sputnik — și pînă în 
prezent, AU FOST PLASATE 
PE ORBITE 4 200 DE OBIEC
TE SPAȚIALE, dintre care 
1 800 își continuă evoluția 
în jurul Pămîntului. Celelalte 
obiecte au fost readuse pe 
pămînt ori s-au dezintegrat 
în timp ce au pătruns în 
straturile dense ale atmosfe
rei.

După cum 
P.A.P., la 22 
reprezentantei 
R.P. Polone la Koln, 
Piontkowski, a 
lui Gunther Harkohrt, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al R.F. a Germaniei, și 
i-a înmînat NOTA DE RĂS
PUNS A GUVERNULUI POLO
NEZ la propunerea cuprinsă în 
nota guvernului R. F. a Germa
niei din 24 noiembrie 1969 cu 
privire la organizarea unui 
schimb de păreri în problemele 
privind relațiile dintre' cele 
două țări.
.llllllllilllllllî

Kuweitul și Arabia Saudilă 
au încheiat un ACORD PRI
VIND ÎMPĂRȚIREA AȘA-NU- 
MITEI „ZONE NEUTRE", boga
te în zăcăminte petrolifere, care 
a constituit în ultimii ani obiec
tivul unui litigiu între cele do
uă țări. Acordul a fost semnat 
de miniștrii pentru problemele 
petroliere ai celor două state.

La Ahmedabad au luat sfir- 
șit luni LUCRĂRILE SESIUNII 
PLENARE A FRACȚIUNII DI
ZIDENTE A PARTIDULUI CON
GRESUL NAȚIONAL INDIAN, 
condusă de fostul lider al or
ganizației, S. Nijalingappa. In 
cadrul ultimei ședințe au fqst 
adoptate două rezoluții care 
preconizează modificarea politi
cii externe și economice pro
movate de guvernul condus de 
Indira Gandhi,

Potrivit aprecierilor specia
liștilor, EPIDEMIA DE GRI
PA care bîntuie în Franța a 
afectat aproape jumătate din 
populația țării. Pentru a se c- 
vita aglomerările de oameni, 
numeroase instituții și maga
zine au fost închise, iar multe 
cinematografe și teatre și-au a- 
mînat spectacolele.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, str. Republicii or. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui).

Potrivit relatărilor presei, 
CRIMINALITATEA ÎN CANADA 
IA PROPORȚII ÎNGRIJORĂ
TOARE. Numai în orașul Mont
real, în anul acesta au fost co
mise peste 41 000 de infracți
uni grave, cu 10 la sulă mai 
multe decît în anul precedent. 
Numărul spargerilor s-a dublat, 
iar furturile săvîrșiie sub ame
nințarea armelor de foc a cres
cut cu 70 la sută. In cadrul 
unei conferințe de presă, șeful 
politiei din Montreal remarca 
cu îngrijorare creșterea delinc
ventei în rîndul minorilor.

Corespondentul Agerpres 
. Al. Gheorghiu, transmite : La 
23 decembrie a apărut ULTI
MUL NUMĂR AL ZIARULUI 
„LE POPULAIRE", organul 
partidului Socialist Francez. 
In articolul de fond al ziaru
lui se arată că încetarea apa
riției' sale se datorește greu
tăților financiare. El va fi în
locuit de la 1 ianuarie cu un 
buletin cotidian de informații 
șapiro-grafiat.

GERUL CARE S-A LASAT 
ASUPRA CEHOSLOVACIEI NU 
SLĂBEȘTE DIN INTENSITATE. 
Pe teritoriul Cehiei temperatu
ra a coborît în cursul nopții la 
minus 28 de grade, iar în anu
mite regiuni au fost atinse 
chiar minime variind între mi
nus 29 și minus 31 de grade. 
Temperaturi mai „suportabile" 
au fost înregistrate în Moravia 
și în Slovacia, unde mercurul 
termometrelor a oscilat Intre 
minus 17 și minus 22 de grade.

La încheierea vizitei în U.R.S.S. a lui Gaston Thorn, 
ministrul afacerilor externe al Luxemburgului, a fost dai 
publicității UN COMUNICAT REFERITOR LA CONVOR
BIRILE PURTATE DE OASPETE IN CAPITALA UNIUNII 
SOVIETICE. Comunicatul relevă că părțile au exprimat ne
cesitatea întăririi colaborării reciproce în domeniul econo
mic, țelinico-științific și comercial și au examinat măsurile 
care pot fi luate în acest scop. In cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme .’internaționale de interes reciproc.

toate forțele de stînga din Chi
le au aprobat acest program, 
care, în. cazul victoriei în ale
geri a blocului forțelor popu
lare. va sta la baza activității 
viitorului guvern.

In document se subliniază că 
un guvern popular va înfăptui 
prefaceri care să soluționeze 
reforma agrară și să ridice ni
velul material și cultural al 
populației.

In domeniul politicii externe 
— se arată în program — gu
vernul popular se va pronunța 
pentru independența economică 
și politică a stalului chilian, 
pentru întărirea relațiilor cu 
toate popoarele lumii, acordind 
o atenție deosebită legăturilor 
cu țările socialiste și cu popoa
rele care luptă pentru indepen
dența lor națională.

durii folosite la Rhodes 
1949. Planul mai prevede: 
tragerea trupelor israeliene do 
pe cea mai maro parte a te
ritoriului situat pe malul vestic 
al Iordanului; interzicerea re
ciprocă a actelor de violență: 
realizarea unui acord asupra 
unei frontiere permanente, ca
re să corespundă, cu mici mo
dificări, liniei de demarcație 
dinaintea războiului din 1967; 
realizarea unui acord cu pri
vire la statutul viitor al Ieru
salimului; recunoașterea de că
tre Iordania a strîmlorii Tiran 
și a golfului Akaba drept căi 
internaționale do navigație; re
glementarea problemei refugia- 
ților palestinieni. ~ 
nea, planul 
două părți 
că reciproc dreptul la suvera
nitate, integritate teritorială, in
dependență politică, precum și 
dreptul de a trăi în pace.

propunerile americane pentru o 
pace iordaniano-ișraeliană ca 
un mijloc dc a „distrage aten
ția conducătorilor arabi de la 
țelurile lor" la conferința de la 
Rabat. El afirmă că „aceasta 
constituie o nouă încercare a 
S.U.A. do a crea o atmosferă 
a posibilității păcii’, în mo- 
meniul cînd reprezentanții sta
telor arabe s-au întrunit Ia Ra
bat pentru a elabora o strate
gic comună in vederea regle
mentării conflictului din aceas
tă regiune prin întărirea miș
cării dc rezistență palestiniene 
și eliberarea teritoriilor ocu
pate.

o

< Urmare din nag. I

lor economice, comerciale 
tchnico-științifice reciproc 
vantajoase constituie o bază 
temeinică pentru cointeresa
rea tuturor statelor în insti- 
tuționalizaroa unui sistem de 
securitate. Viitoarei conferin
țe europene îi va reveni mi
siunea de a proclama renun
țarea la folosirea forței sau 
la amenințarea cu folosirea 
acesteia în relațiile reciproce 
dintre statele din Europa, 
ceea ce va marca transpune
rea în viață a unuia din prin
cipiile formulate la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mon
dial în Carta Națiunilor U- 
nite. Orientarea relațiilor in- 
tereuropene pe coordonatele 
„securitate-colaborarc", inclu
de preocuparea statelor socia
liste de a acționa pentru în
lăturarea obstacolelor care 
subzistă în calea bunelor re
lații, pentru Jncetățenirea 
principiilor coexistenței paș
nice între statele cu orînduîri 
sociale diferite. Proclamarea 
de către O.N.U., la inițiativa 
țării noastre împreună cu un 
grup de state europene, a o- 
bligativității promovării unor 
relații de bună vecinătate în
tre statele europene cu sis
teme social-politice diferite a 
confirmat interesul pe plan 
mondial pentru consolidarea 
securității în Europa. Mili- 
tînd pentru respectarea aces
tui document, la fel ca și 
pentru ansamblul legalității 
pe plan internațional. Ro
mânia își aduce contribuția 
la întărirea păcii și securită
ții pe continentul nostru 
prin intensificarea relațiilor 
cu celelalte state europene 
și manifestă inițiativă în ve
derea dezvoltării colaborării 
intereuropene. Contactele sta
bilite în 1969 de țara noas
tră cu reprezentanții altor 
state europene au demonstrat 
posibilitatea adîncirii colabo
rării multilaterale,, reciproc 
avantajoase.

Practica relațiilor interna
ționale a demonstrat elocvent 
Gă problemele securității eu
ropene nu pot fi rezolvate 
pe baze exclusive de un stat 
sau altul, indiferent de forța 
sa economică sau militară, ci

Și 
a-

cere 
să-și

©

De aseme- 
ca cele 
recunoas-

CAIRO 
ganizația 
lestinei (O.E.P.) a respins planul 
american privind o reglementa
re pașnică intre Tordania si Is
rael — a declarat L) Cairo un 
purtător de cuvînt al acesteia. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat 
că „O.E.P. a afirmat în perma
nență că va respinge toate pla
nurile de acest fol, oricare ar 
fi sursa lor, și va continua 
lupta armată pînă la eliberarea 
Palestinei".

23 (Agerprcs). — Or- 
pentru eliberarea Pa-

TEL AVIV 23 (Agerprcs). — 
Intr-un comunicat oficial publi
cat la 22 decembrie, după o șe
dință extraordinară a cabinetu
lui, Israelul a respins ultimele 
propuneri americane privind o 
reglementare în Orientul Apro
piat. Guvernul israelian a adău
gat că va 
care de a 
o soluție

respinge orice încer- 
se impune din afară 
în această regiune.

o
CAIRO 23 (Agerpres). — Zia

rul „Al Ahram" caracterizează

TEL AVIV 23 (Agerprcs). — 
Potrivit agenției France Presse. 
autoritățile israeliene au dat 
autorizație unui număr de 120 
de civili egipteni din regiunc-a 
Gaza și nordul Peninsulei Si
nai — aflate sub ocupație — să 
traverseze Canalul de Suez, 
în timp ce 200 de persoane o- 
riginare din Gaza și nordul Si- 
naiului, care părăsiseră aceste 
zone trecînd de cealaltă parte 
a canalului, au primit permi
siunea să revină la locuințele 
lor.

Acest schimb s-a desfășurat 
sub auspiciile Crucii Roșii In
ternaționale.

ele sînt o preocupare a tu
turor statelor europene, mari 
și mici, a căror contribuție 
este absolut necesară. Securi
tatea nu poate fi concepută 
doar ca ,.o pace armată1* sau 
bazată pe o înțelegere între 
blocurile militare existente. 
O asemenea înțelegere ar în
semna doar prelungirea arti
ficială a vieții blocurilor mi
litare, căzute în desuetudine,

Securitatea

în condițiile afirmării dezvol
tării colaborării pe diferite 
planuri. Așa cum au relevat 
statele participante la Trata
tul de la Varșovia, o contri
buție deosebită la cauza des
tinderii și securității europe
ne ar aduce ădoptarea unor 
măsuri de dezarmare, retra
gerea tuturor trupelor de pe 
teritoriile altor state înăun
trul granițelor lor naționale, 
lichidarea bazelor militare 
străine, desființarea N.A.T.O. 
și. concomitent, a Tratatului 
de la Varșovia. La ultima 
sesiune a Consiliului nord- 
atlantic, care a avut loc în 
luna decembrie la Paris, au 
răsunat numeroase glasuri în 
favoarea convocării conferin
ței consacrate securității eu
ropene. Aceste luări de ati
tudine au constituit, implicit, 
o condamnare a activității

militare a N.A.T.O. și au con
firmat că, în cadrul disputei 
dintre orientările contradic
torii dinăuntrul acestui bloc 
militar, adepții explorării u- 
nor căi noi cîștigă teren.

Evoluția relațiilor intereu
ropene a confirmat însemnă
tatea ca toate statele, din 
răsărit și din apus, din nord 
și din sud să-și aducă apor
tul la edificiul securității și 
este, evident, de bun augur 
faptul că cercuri tot mai largi 
se pronunță pentru dezvolta
rea colaborării, ceea ce cre
ează condiții favorabile cen- 
tru convocarea conferinței 
europene. Se face auzită cu 
persistență ideea că este ne
cesară nu numai o conferin
ță. ci instiluționalizarca unor 
întîlniri permanente între re
prezentanții autorizați ai sta
telor europene. Consolidarea 
tendințelor realiste în viața 
politică europeană și-a răsil 
oglindirea și în schimbările 
produse în Republica Federa- 

• lă a Germaniei, in urma ale
gerilor care au adus la pu
tere' cabinetul Brandt-Schccl. 
„Deschiderea" anunțată de 
noul guvern pentru intensi
ficarea relațiilor cu toate 
statele europene, inclusiv cu 
cele socialiste, are de înfrun
tat împotrivirea promotorilor 
unei orientări depășite din 
rîndurile cercurilor revanșar
de. începerea tratativelor so- 
vieto-vest-germane în vederea 
renunțării la folosirea forței, 
negocierile polono-vest-ger- 
mane pe tărîm economic, de
clarațiile făcute la Bonn 
privitoare la renunțarea for
mală la acordurile de la 
Miinchen din 1938. sînt in
dicii încurajatoare pentru ca 
și în R.F.G. să prevaleze for
țele favorabile înțelegerii 
continentul nostru.

Pentru ca anul 1970 
marcheze un pas înainte 
calea securității europene. 
România socialistă acționează 
pentru lărgirea și dezvoltarea 
relațiilor dintre toate statele 
continentului nostru pe ba
za principiilor egalității în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului, 
suveranității și independen
ței naționale și intangibil' 
tății frontierelor existente.

pe

să 
pe

VIETNAMUL DE SUD

Lupte violente în delta fluviului Mekong
SAIGON 23

Lupte violente 
marți în provinciile din delta 
fluviului Mekong între detașa
mente ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud și trupe 
saigoneze, anunță agenția 
France Presse. Colo mai indir- 
jite angajamente s-au produs 
in provincia Chau Doc, situată 
la frontiera cu Cambodgia. In 
cursul luptelor s-au înregistrat 
pierderi de ambele părți. In 
regiunea platoiuylor înalte, ar
tileria forțelor patriotice a lan- 
sat rachete asupra taberei Duc 
La, iar in provjncia septenlrio-

(Agerprcs). — 
s-au desfășurat

nală 
două 
ultimele 24 de 
sud-vietnamezi au 
cu rachete și mortiere 17 o- 
biectivc, dintre care trei sînt 
calificate de către comandamen
tul militar american ca fiind 
importante. Ciocniri sporadice 
s-au semnalat și în alte părți 
ale Vietnamului de sud.

Pe de altă parte, se anunță 
că avioanele americane „B-52" 
au întreprins opt raiduri do 
bombardament asupra unor o- 
bicclive situate în regiunea sai- 
goneză, in provinciile Tay 
Ninh și Binh Long situate la

Quang Nam a doborît 
elicoptere americane. In 

" ’ ’ ore, patrioții
bombardat

frontiera cu 
Long Hanh.

Cambodgia și la

O
23 (Agerprcs). — A- 
presă „Eliberarea" a- 
în prima decadă a

HANOI 
genția de 
nunță că 
lunii decembrie, unitățile Fron
tului Național de Eliberare din 
provincia Phuoc Long, situată 
in delta fluviului Mekong, au 
scos din luptă peste 500 de 
militari ai forțelor amcricano- 
saigoneze și au capturat impor
tante cantități de arme și e- 
chipament militar. Ele au dobo- 
rit, de asemenea, patru elicop
tere.
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