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Magazine alimentare
In aceste zile, numeroase unități comerciale din muni

cipiu au raportat îndeplinirea cu succes a planului anual.
Magazinul alimentar nr. 77 din Lupeni (responsabili 

Nicolae Florea și Gh. Magda), rcalizînd vînzări în valoare 
de 14 milioane lei, și-a îndeplinit cu 10 zile înainte de vre
me sarcinile anuale planificate.

După cum ne-a informat Ștefan Coroiescu, responsabil 
cu problemele de muncă și salarii la O.C.L. Alimentara Pe
troșani. și-au mai îndeplinit in aceste zile planul anual de 
desfacere următoarele magazine:

0. magazinul nr. 18 — Autoservire Petroșani (respon
sabil Victor Gabriș), cu 10 zile înainte de sfîrșitul anului.

0. magazinul nr. 44 — Alimentara Vulcan (responsabil 
Iuliana Dănilă) în 21 decembrie a. c., 
economii de 20 000 lei și a unei ordini 
plare.

0. magazinul nr. 8 — Alimentara 
săbii magazin Aurelia Roff) in 21 decembrie a. c.

Mărfurile ce se scontează a se vinde, numai prin cele 
patru unități menționate, peste plan, pînă la sfîrșitul anu
lui, se prelimină la «peste 1,0 milion lei. cu economii la 
cheltuielile de circulație de peste 45 000 lei.

Secția de prelucrare 
de la preparația 

Petrila
Cu 9 zile înainte de sfîrși- 

tul anului, colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni 
ai secției de prelucrare a căr
bunelui de la preparația Pe- 
trila, a raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 1969. 
Producția planificată, de pes
te 300 mii tone brichete, a 
fost realizată în întregime 
obținîndu-se totodată parame
tri calitativi superiori celor 
preconizați. Astfel, ca urmare 
a preocupărilor întregului co
lectiv al secției, s-a obținut 
un indice de coeziune a bri
chetelor de 83,8 la sută, cu 
mult superior față de indice
le planificat.

♦ Proqramul televiziunii 
pentru săptămina viitoa
re
Tineri in luptă cu timpul

INFORMAȚII
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CURSURILE 
de perfecționare 

a profesorilor 
care predau 

științele

O bătălie cu timpul, 
cu gerul, cu acest îm- 
bătrînit an, 1969 — 
așa s-ar putea defini 
iureșul trepidant ce 
domină în aceste zile 
construcția de 4 ni
vele, ridicată „în roșu* 
pe întinderea imacula
tă de zăpadă de la 
poalele Grafitului — 
ultimul obiectiv pre
văzut pe agenda de 
lucru a acestui an a 
constructorilor din Lu- 
penL

De blocul B 10 e 
vorba, de predarea lui 
pînă la sfîrșitul anu
lui. Dar nu numai atit. 
Dimpotrivă, de mult 
mai mult: de un pres
tigiu pe care oamenii 
.schelelor din Lupeni 
1-air cucerit și l-au 
menținut, spre cinstea 
lor, de-a lungul mai 
multor ani * încheierea

anului cu toate obiec
tivele predate, fără 
nici o restanță. Toc
mai respectarea aces
tui bun obicei, de a 
trece pragul noului an 
cu toate socotelile ce
lui vechi încheiate, de
venise un mare semn 
de întrebare \ ?nțru 
colectivul șantierului.

„...Dar nu din vina 
noastră" — țin să pre
cizeze toți constructo
rii noului obiectiv.

Intr-adevăr, nu din 
vina lor. Totuși, sem
nul de întrebare îi 
viza pe ei direct, iar 
soarta blocului deve
nise pentru mulți o 
chestiune nu numai 
de ambițje, ci de a- 
firmare. a priceperii și^lui, 
capacității lor.

Blocul B 10 fusese 
prevăzut în planul de 
construcții pe acest

bloc cu 60 dc aparta
mente.

Și totuși, constructo
rii s-au angajat la a- 
ccst... tur de forță. In 
15 septembrie au înce
put săpăturile pentru 
fundație, iar peste 
două săptămîni au 
fost terminate, inclusiv 
turnarea betonului. Au 
urmat „la cuvînt" zi- 
-darii din echipa con
dusă de Sandu Tudor 
care și-au terminat 
misiunea intr-un timp 
record. După zile de 
încordare pe schele, 
după nopți înfrigurate 
la turnarea-betoanelor 
și montarea fișiilor de 
prefabricate, zidurile 
blocului, totalizind pes-

<. DLBEK

an, cu termen de pre
dare în ultimul tri
mestru, după 
două blocuri turn, cu 
cîte 88 apartamente, 
școala din Bărbăteni 
și alte obiective ale 
anului 1969. Dar con
form graficului de c- 
xecuție, blocul trebuia 
atacat din luna apri
lie, ca să poată fi pre
zentat la recepție, din 
timp, fără emoții, fără 
întirzicri. Or, tocmai 
această întirzicre a in
tervenit din faza inci
pientă a construcției.

Amplasamentul nou
lui bloc nu a fost eli
berat decît în lună 
septembrie astfel că, 
pînă la sfîrșitul anu- 

. mai rămăseseră 
doar 3 luni și două 
sâptămîni, deci, jumă-. 
tate din timpul nece- O Continuare in 
sar construirii unui pag. a 3-a

Noi ciocniri armate 
zona Suezului
Acord privind soluționa
rea unor probleme de 
frontieră între India și 
Pakistan
Biafra trece prin cea 
mai complicată perioadă
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Aslăzi, in orașele București, 
Cluj, Iași, Timișoara, Craiova 
și Brașov încep cursurile de 
perfecționare a profesorilor ca
re predau științele sociale — 
filozofia, economia politică, so
cialism științific — în școlile 
de 10 ani, liceele de cultură 
generală, liceele de specialitate 
și în .școlile profesionale și teh
nice. Organizate în vederea in
formării corpului didactic de 
specialitate cu ultimfile noutăți 
în aceste discipline, cursurile 
se vor desfășura între 2G—30 
decembrie după cum urmează i 
Orașul București va reuni pro
fesorii din județele Argeș. Brăi- 

Buzău. Constanța, Dimbo-

vița, Ialomița, Ilfov, Prahova, 
Teleorman, Tulcca, precum și 
cei din Capitală; orașul Bra
șov, pe cei din județele Bra
șov, Covasna, Harghita și Si
biu; orașul Cluj, pe cei din ju
dețele Alba, Bihor, Bistnța- 
Năsăud, Cluj, Maramureș, Mu
reș, Satu Mare, Sălaj: orașul 
Craiova, pe cei din județele 
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vîl- 
cea; orașul Iași, pe cei din ju
dețele Bacău, Botoșani, Galați, 
Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, 
Vrancea: iar orașul Timișoara 
profesorii din județele Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara și 
Timiș.

INVITAȚIE9
A intrat în tradiția organizațiilor U.T.C. din municipiul 

nostru, ca una din principalele preocupări de la finele fie
cărui an, să o constituie organizarea revelionului pentru 
tineret. Manifestînd, și de această dată, o deosebită grijă 
pentru ca sărbătoarea dc revelion să aibă loc intr-un cadru 
și o ambianță dc deplină veselie, comitetele U.T.C'. aii luat 
din vreme măsuri ca în fiecare localitate, tinerii să aibă 
posibilitatea de a petrece aceste clipe solemne ale anului, 
împreună.

Pentru noaptea revelionului dc la sfîrșitul acestui an, 
peste 1 400 de tineri sînt invitații comitetului municipal, 
comitetelor orășenești, din întreprinderi și licee, ale U.T.C., 
la revclioanele pregătite pentru ei, în cadrul cluburilor din 
Vulcan, Aninoasa, Petrila și Lonca, la restaurantele „Cina*1 
din Lupeni și „Păltiniș" din Uricani, la Casa de qultură 
din Petroșani și în incinta liceelor teoretice.

In contextul activității febrile de pregătiri ce se fac 
în acest scop, paralel cu căutările de soluții în ce pri
vește pavoazarea sălilor și de alegere a meniurilor, o aten
ție deosebită sc acordă repertoriului muzical, care va fi 
susținut de cele mai bune formații de muzică ușoară, cît 
și stabilirii programului cultural-distractiv. Din aceste pro
grame nu vor lipsi tradiționalele plugușoare, felicitările și 
urările, poșta răvașelor, concursurile și jocurile distractive, 
ninsoarea cu confete etc.

ÎMBUNĂTĂȚIREA
SALARIZĂRII

imbold spre o activitate I

gospodărești 
la autobaza 

nr. 3 Petroșani î 
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Prin grija și preocupările 
conducerii Autobazei nr. 3 
Petroșani, îndrumată șj spri
jinită îndeaproape de orga
nizația de partid și sindicat, 
condițiile de muncă și de 
viață ale lucrătorilor acestei 
unități — cei care zi și noap
te la volanul autocamioane
lor și autobuzelor asigură 
desfășurarea din plin a trans
portului auto de mărfuri, 
materiale și pasageri în toa
te colțurile Văii Jiului — au 
căpătat și capătă valențe noi. 
Iată cîteva din ultimele în
noiri gospodărești înfăptuite 
în cadrul autobazei :

Căminul
conducătorilor

și mai rodnică
Fiecare salariat va fi interesat să se extragă mai 
mult cărbune, de calitate, cu cheltuieli cît mai mici

cu privare la modificarea unor prevederi 
ale Statutului Casei de pensii în legătură 

cu majorarea pensiilor țăranilor cooperatori

HOTĂRIREA
Plenarei Consiliului Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole de Producție 
din 22—23 decembrie 1969 cu privire 
la perfecționarea organizării, normării 

și retribuirii muncii

in paginile 2—3

Grija pe care parti
dul și statul nostru o 
poartă minerilor, a 
fost încă o dată ilus
trată prin recenta Ho
tărîre a Consiliului de 
Miniștri privind gene
ralizarea experimentă
rii noului sistem de 
salarizare și majorarea 
salariilor in unitățile 
din ramura minieră. 
Am luat cunoștință de 
conținutul acestei Ho- 
tărîri cu un viu inte
res și, totodată, cu o 
adîncă recunoștință 
pentru măsurile pre
conizate, măsuri care 
vor contribui efectiv 
la creșterea bunăstării 
noastre materiale.

La baza noii remu
nerări a muncii mine
rilor stă creșterea co
interesării materiale.

In limbajul nostru mi
neresc, aceasta înseam
nă că fiecare salariat 
va fi interesat in și 
mai mare măsură să 
se extragă o cantitate 
sporită de cărbune, de 
calitate mai superioa
ră, cu cheltuieli cit 
mai mici. O dată în
făptuite aceste obiecti
ve, vom putea consta
ta rodul muncii ce am 
depus-o in însăși ciș- 
tigurile noastre indivi
duale. Cu alte cuvin
te, vom putea consta
ta pirghiile prin care 
conducerea de partid 
acționează pentru creș
terea nivelului nostru 
de trai, o dată prin 
sporirea in perspectivă 
a acumulărilor socia
liste datorate creșterii 
producției, și, a doua

oară, prin creșterea 
imediată a veniturilor 
familiilor noastre.

Mineritul, după cum 
se știe, are un speci
fic diferit față de alte 
ramuri industriale. 
Tocmai acest lucru îl 
are in vedere Hotări- 
rea care reglementea
ză noua salarizare. 
Menținerea în conti
nuare a sporurilor pri
vind condițiile deose
bite de muncă, menți
nerea pentru munca 
în. subteran a celor 
patru nivele de sala
rii, va crea unităților 
miniere posibilitatea să 
înfăptuiască, și pe a- 
ceastă cale, o coeziu
ne strînsă a colective
lor de muncă, o per
manentizare a cadre-

lor, care este strict ne
cesară industriei mi
niere.

Creșterea 
tarifare ale 
mineri și

salariilor 
maiștrilor 
maiștrilor 

mineri principali va 
determina, de aseme
nea, o judicioasă core
lare a salariilor aces
tora față de alte ra
muri ale industriei, 
măsură căreia îi vom 
răspunde cu strădanii 
sporite, neprecupețin- 
du-ne eforturile pen
tru a asigura crește
rea continuă a produc
ției de cărbune.

N. MANOILESCU,
maistru miner 

principal E. M. Petrila

Să ridicăm potențialul muncii noastre 
la nivelul sarcinilor actuale

Partidul și statul nostru a- 
cordă o atenție deosebită dez
voltării rețelei de asistență me
dico-sanitar ă, rețelei de igienă 
și sănătate publică și, in ace
lași timp, îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și de viață ale 
Lucrătorilor din acest domeniu. 
In ultima vreme, rețeaua de a- 
sistență medico-sanitarâ a cu
noscut o extindere substanția
lă. Spitalele, policlinicile, dis
pensarele, punctele sanitare din 
întreprinderi, casele de nașteri 
au fost încadrate cu personal 
bine pregătit din punct de ve
dere profesional, au fost dota
te cu aparatura și instrumen
tarul necesar, în cit să poată 
face față celor mai complicate 
cazuri ce li se adresează pen-

tru intervenție, îngrijire și tra
tament.

încă o dovadă a grijii și a- 
tenției permanente de care sc 
bucură cadrele medico-sanitare 
din partea partidului și statu
lui nostru o constituie recenta 
Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri privind experimentarea 
noului sistem de salarizare -și 
majorare a salariilor personalu
lui medico-sanitar și tehnico- 
administrativ din unitățile sa
nitare, Hotărîre ce se va apli
ca cu începere de la 1 ianua
rie 1970. Am citit cu atenție 
Hotărirea apărută in presă .și 
am simțit acea mulțumire de
plină pe care ți-o dă orice lu
cru bun, orice realizare legată 
de munca și viața ta, de mun-

ca și viața semenilor tăi. Am 
citit și am reținut bine cifra 
medie cu care se majorează sa
lariile întregului personal din 
unitățile sanitare : 18,4 la sută. 
Este o cifră substanțială care 
aduce o majorare consistentă 
a salariilor noastre, a venitu
rilor noastre anuale. Noul sis
tem de salarizare este adaptat, 
cum era și firesc, pregătirii fie
căruia, specificului activității,

a

dr. Ion SAMOILA, 
medic șef al Policlinicii 

Petroșani
dr. Mihai FARCAȘ, 

șeful secției chirurgie 
Spitalului unificat Petroșani
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terior cît și de exterior la ■ 
clădirea căminului sînt exe- | 
cutate de constructori ai . 
Grupului II de șantiere. Au I 
fost reparați pereții interiori j

auto
La căminul conducătorilor 

auto angajați ai autobazei, 
situat pe strada Cărbunelui 
nr. 4 din Petroșani, se des
fășoară, de circa o lună, am
ple lucrări de renovare. Re
parațiile capitale atît de in
terior cit și de exterior la 
clădirea căminului sînt exe-

și exteriori ai clădirii, s-a 
pus parchet nou în toate ca
merele, au fost înlocuite ușile 1 
și ferestrele, s-au construit s 
sobe noi de teracotă; se lu- f 
crează intens la instalarea J 
iluminatului fluorescent. ,

Au fost amenajate vestia- j 
re noi, incit fiecare șofer s

O Continuare in pag. a 3-a
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Consfătuire cu colabo-
ratorii și coresponden

ții voluntari
Azi, 26 decembrie a. c.. 

redacția ziarului „Steagul 
roșu" invită colaboratorii și 
corespondenții voluntari din 
Petroșani la consfătuirea ce 
va avea loc, la ora 17, la 
sediul redacției.

Patinoar la Lupeni
Amenajarea unui patinoar 

necesită timp și... ger. Aso
ciația sportivă Preparatorul 
Lupeni și-a planificat timp 
pentru amenajarea patinoa
rului dar lipsea gerul. Acum 
a venit și el. Oamenii și na
tura și-au îngemănat efortu
rile amenajînd un patinoar 
ce a fost dat ieri in... ex
ploatare. Aici iubitorii spor
tului pe luciul gheții vor pu
tea patina, juca hochei ori 
servi un ceai.

X___________________

Zi de decembrie, friguroa
să. Brigada condusă de Mol
dovan Gheorghe abia înce
puse lucrul, în schimbul II. 
Misiunea brigăzii părea la 
început obișnuită — conti
nuarea lărgirii galeriei di
recționale din culcușul stra
tului 3, blocul zero pînă la 
puțul est nr. 2, orizontul 14.

In acea zi însă, in fața brigă
zii se iviseră citeva necazuri. 
Roca dură cedase locul al
teia, mai moale, care se des
prindea cu ușurință. Trecuse
ră cîteva ore, cînd, pe ne
așteptate, din coperișul ga
leriei începuse să se scurgă, 
fărâmițat și fără întrerupe
re, șistul friabil. Oamenii a- 
bia apucaseră să se dea la 
o parte. In cîteva minute 
galeria se surpase pe o bună 
porțiune...

Fără să-și piardă cumpă
tul, comunistul Gheorghe Mol
dovan luă primele măsuri.

Galeria

salvată
Un om fu trimis să anunțe 
maistrul. Acesta veni in gra
bă. Se pregătiră armături 
trapezoidale și juguri. Cînd 
își făcu apariția și inginerul

șef, lucrul mergea in plin. 
După o scurtă discuție se sta
bili un plan de bătaie precis 
și operativ. Era vorba, doar, 
de salvarea unei galerii de 
peste 10 m armată in profile 
TH 5 care, fără măsuri spe
ciale, ar fi trebuit abando
nată.

Trei brigăzi de mineri des
toinici lucrară cu încordare, 
cot la cot, cu maiștrii Ale
xandru Trufaș, Gheorghe 
Dandu și Ioan Băbuț. Și, dti- 
pă numai șapte schimburi, 
stihia muntelui fu învinsă. 
Trudiți, dar veseli, oamenii 
din brigada care dăduse lo
vitura de grație ieșiră la zi. 
La sediul sectorului de des
chideri și pregătiri al minei 
Petrila, maistrul miner prin
cipal Nicolae Zecheru rapor
ta laconic: „galeria a fost 
salvată".

„Niciodată România 
nu s-a bucurat de oti
ta respect și nu a avut 
atitia prieteni în lume 
ca astăzi".

Nicolae Ceaușescu
în deplinei concordanță și 

unitate dialectică cu rezulta
tele construcției economice și 
sociale interne, politica ex
ternă a României socialiste 
se afirmă pe baza promovării 
consecvente a relațiilor fră
țești cu toate celelalte state 
socialiste, a colaborării rod
nice cu toate statele lumii, 
indiferent de sistemul lor po
litic și'social, prin respecta
rea strictă a independenței șl 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neameste
cului în treburile interne șl 
avantajului reciproc. Atașată 
idealurilor nobile ale menți
nerii și apărării păcii, țara 
noastră acționează pentru sta
tornicirea unor relații de în
credere între state, pentru 
întărirea legalității în viața 
internațională.

Inițiativele și acțiunile în
treprinse de diplomația noas
tră se încadrează în efortu
rile constante ale României 
îndreptate spre promovarea 
înțelegerii și cooperării in
ternaționale pe baza norme
lor, unanim recunoscute, ale 
relațiilor dintre state, norme 
înscrise în Carta O.N.U. Ne
cesitatea respectării acestor 
principii, menite să asigure 
drepturile și obligațiile fun
damentale ale statelor, cîștl- 
gă tot mai mult teren.

Evoluția vieții internaționa
le a demonstrat că instaura
rea fermă a acestor principii 
în raporturile dintre state, a- 
bolirea definitivă a politicii 
de dominație și presiuni, a- 
sigurarea condițiilor ca fie-

I. DRĂGUȘANU

0 Continuare in pag. o 4-a

• • 1 I —municipala
Lucrări de drumuri și amenajări 

în incinta E. M. Vulcan

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

La E.M. Vulcan au 
fost recepționate o se
rie de lucrări de. cons
trucții de suprafață me
nite să lărgească și să 
faciliteze atît circulația 
rutieră între diferite 
puncte din interiorul in
cintei cit și organiza
rea lucrărilor. Intre a- 
cestea se numără și dru
murile de macadam, în 
lungime totală de peste 
400 metri, ce fac le
gătura între puțul 7 
Noiembrie, respectiv, 
puțul nou, pe la por-

tile nr. 3 și nr. 4, cu 
drumul Valea Arsului — 
oraș Vulcan.

Totodată s-au reccp- - 
ționat în interiorul in
cintei trei platforme 
dintre care una din be
ton (in jurul atelierului 
mecanic) și două ba- 
lastate (din jurul pavi
lionului și a turnului 
puțului nr, 8) care în 
total însumează 4 260 
metri 
lucrărilor 
drumuri și amenajări în 
incintă a 
520 000 lei.

însumează 
pStrați. Execuția 

amintite de

costat peste

Ca urmare a recentei reduceri de prețuri, magazinul 
de radio și televizoare din Petroșani a cunoscut în ultimele 
zile o mare afluență de cumpărători. Numai in luna de
cembrie, din acest magazin s-au vîndut 150 de televizoare 
și 30 aparate de radio. Trebuie amintită cu acest prilej stră
duința gestionarului Preda Marin care a reușit să rezolve 
cu promptitudine doleanțele „avalanșei" de cumpărători.

In clișeu : electricianul Mihai Andraș de Ia 2.D.M.N. 
privind cu atenție „mira* televizorului cumpărat.

... J
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HOTARÎRE HOTARlR E'A
cu privire la modificarea 

unor prevederi ale Statutului 
Casei de pensii in legătură

cu majorarea pensiilor 
țăranilor cooperatori

Plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție din 22—23 decembrie 1969 cu privire 
la perfecționarea organizării, normării și retribuirii muncii

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
fm-olv de Producție a primit 
cu deosebită satisfacție liotă- 
rirru adoptată de plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, la propune
rea Uniunii Naționale, de ma
jorare a pensiilor țăranilor co
operatori. și își exprimă eon- 
vinperea că această importan
tă măsură de ordin social va 
constitui un puternic factor 
stimulator în creșterea produc 
ție» și dezvoltarea continuă a 
cooperativelor agricole. Această 
hotărirc reprezintă încă o ex
presie a grijii permanente pe 
care conducerea partidului o 
orerdă țărănimii cooperatiste.

Majorarea pensiilor țăranilor

Hotărăște :
t. — Pensiile țăranilor coo- cu data de 1 ianuarie 1970, 

peFatori se majorează. începind astfel :
— Lei —

Vechimea Pensia de:

în muncă Rătrînețe Invaliditate 1l Invaliditate

fiu ati muncit, au adus pâmînt 60 50 45
1— 4 ani 70 60 50
5— 9 ani 120 100 70

10—14 ani 150 125 90
15 an» și peste 180 155 110

2. — Articolele 8, 9. 10 și 11 a membrilor cooperatori se mo-
din Statutul Casei de pensii difică după cum urmează:

ART. 8. — Pensia de bâtrînețe se acordă pe tot timpul 
v ieții :

— bărbaților care au împlinit virsta de 65 de ani și au 
lucrat în cooperativa agricolă 25 de ani;

— femeilor care au împlinit virsta de 60 de ani și au 
lucrat în cooperativa agricolă 20 de ani.

Pensia de bătrînețe se compune din :
— Pensia de bază in sumă de 180 lei lunar;
— Un spor lunar in sumă de 5 sau 10 lei. pentru fie

care cinci ani de contribuție, in funcție de mărimea contri
buției personale a fiecărui cooperator la fondul dc pensii.

ART. 9. — De la data de 1 
ianuarie 1970 și pînă la înde
plinirea condițiilor de vechime

— 180 lei lunar cooperatorilor care împlinesc virsta de 
pensionare, au o vechime in cooperativa agricolă de cel puțin 
15 ani și au muncit efectiv în fiecare an de la înscrierea 
în cooperativă;

— 150 lei lunar cooperatorilor care împlinesc virsta de 
pensionare, au o vechime in cooperativa agricolă de cel puțin 
10 ani și au muncit efectiv in fiecare an de la înscrierea în 
cooperativă;

— 120 lei lunar cooperatorilor care împlinesc virsta de 
pensionare, au o vechime in cooperativa agricolă de cel puțin 
5 ani și au muncit efectiv in fiecare an de la înscrierea în 
cooperativă;

— 70 lei lunar cooperatorilor care împlinesc virsta de 
pensionare, au o vechime in cooperativă mai mică de 5 ani și 
care de Ia data înscrierii au muncit efectiv in fiecare an în 
cooperativă:

— 60 lei lunar cooperatorilor care împlinesc virsta de 
pensionare, au adus pămint la înscriere în cooperativă, dar 
care, de la data înscrierii, nu au lucrat in cooperativă.

ART 10. — Pensia de inva
liditate se acordă pe toată du
rata invalidității membrilor

rativă mai mică de 5 ani.

155 lei lunar invalizilor care au o vechime în coope-
Fativă de cel puțin 15 ani;

— 125 Iei lunar invalizilor care au o vechime în coope-
rativă de cel puțin 10 ani;

— 100 lei lunar invalizilor care au o vechime în coope-
rativă de cel puțin 5 ani;

vechime— 60 Iei lunar invalizilor care au o în coope-

Pensia de invaliditate se a- 
cordă. de asemenea, pe toată 
durata invalidității, membrilor

fivă mai mică de 5 ani.
Pe lingă pensia de bază, se acordă invalizilor un spor 

lunar, in sumă de 5 sau 10 Iei, pentru fiecare 5 ani de con
tribuție. în funcție de mărimea contribuției lor personale Ia 
fondul de pensii.

— 110 lei lunar inv alizilor care au o vechime in coope-
rativă de cel puțin 15 ani;

— 90 lei lunar inv alizilor care au o vechime în coopc-
rativă de cel puțin 10 ani;

— 70 lei tunar inv alizilor care au o vechime în coope-
rativă de cel puțin 5 ani;

— 50 lei lunar invalizilor care au o vechime in coopera

Gradele de invaliditate se 
vor stabili prin regulamentul 
pentru aplicarea Statutului Ca- 
țf > do pensii.

ART 11. — Pensia pentru 
orfpn» se acordă cornilor mi
nori orfani de ambii părinți, 
pini Ia virsta de 16 ani sau. 
dacă urmează o scoală, pînă la 
absolvirea acesteia, dar fără a 
depăși virsta de 20 de ani.

Mărimea pensiei, pentru un 
orfan de ambii părinți, este de 
100 lei tunar.

3 — Comitetul Executiv al 
Uniunii Naționale va republica 
Statutul Casei de pensii a 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție, cu modifi
cările din prezenta hotărîre si 
eu cric determinate de organi
zarea admin istrativ-teritorială 
a țării.

In mod corespunzător se mo
difică regulamentul pentru a- 
plicarca Statutului Casei de 
pensii a membrilor cooperati
velor agricole de producție.

4 — Casa de pensii și filia
lei' sale vor lua măsuri ca 
pînă la data de 15 ianuarie 
1970 să întocmească lucrările 
necesare, pentru ca toți coope
ratorii pensionari să primească 
pensia majorată, începînd ' u 
data de 1 ianuarie 1970.

6. — Plenara a constatat că 

cooperatori este rezultatul pro
greselor înregistrate, an dc an, 
de către cooperativele agricole 
în creșterea producției și a ve
niturilor și. pe această bază, 
a contribuției lor la fondul ne
cesar pentru plata pensiilor.

Plenara constată că marea 
majoritate a cooperativelor au 
depus cu regularitate contribu
ția la fondul de pensii, ceea ce 
a asigurat plata pensiilor celor 
peste 1 200 000 țărani coopera
tori.

Pentru punerea în aplicare 
a majorării pensiilor țăranilor 
cooperatori și modificarea co
respunzătoare a Statutului Ca
sei dc pensii. Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de producție 

prevăzute la art. 8, pensiile de 
bază se acordă după cum ur
mează : 

cooperatori încadrați în gradul
1 de invaliditate, după cum ur
mează : 

cooperatori încadrați la gradul 
II de invaliditate după cum ur
mează : 

sînt unele cooperative agricole 
care nu au respectat obligația 
statutară de a achita contri
buția la fondul de pensii, di- 
minuind astfel nivelul pensi
ilor membrilor cooperatori din 
unitățile respective. Aceasta se 
datoreșle, în mare parte, și in
suficientei preocupări a uniu
nilor județene și a filialelor 
Casei de pensii pentru îndru
marea și controlul cooperative
lor agricole în vederea îndepli- 
nirii acestei importante preve
deri a statutului Casei de 
pensii.

In vederea asigurării fondu
rilor necesare pentru plata pen
siilor majorate tuturor țărani
lor cooperatori, olenara Consi
liului Uniunii Naționale reco
mandă conducerilor cooperati
velor agricole să asigure ca. pe 
baza veniturilor realizate, să se 
denună cu regularitate și in
tegra] contribuția la fondul de 
pensii conform prevederilor 
statutului Casei de pensii.

Uniunile județene ale coope
rativelor agricole și comitetele 
filialelor Casei de pensii vor 
asigura ca fiecare cooperativă 
agricolă, să respecte obligațiile 
prevăzute în statutul Casei de 
pensii și disciplina financiară 
in constituirea și depunerea 
fondurilor.

Pc baza hOtSrîrilor Congresu
lui al X-lca al Partidului Co
munist Roman și a complexului 
de masuri stabilite de conduce
rea partidului pentru îmbunătă
țirea multilaterală a activității 
în agricultura cooperatista, U- 
niunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție a 
organizat o largii consultare cu 
un maro număr de președinți ai 
cooperativelor agricole, membri 
cooperatori, ingineri și alți spe
cialiști, cu organele și institu
țiile centrale de stat și cele ju
dețene care se ocupă de pro
blemele agriculturii și a exami
nat numeroase propuneri primi- 
l<S^in partea unităților agricole 
cooperatiste în legătură cu or
ganizarea, normarea și retribui
rea muncii. Plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție a 
dezbătut propunerile cu privire 
la perfectionarea organizării, 
normării și retribuirii muncii și 
îmbunătățirea activității econo
mice în cooperativele agricole 
de producție.

Plenara apreciază, că, datorită 
muncii susținute a țărănimii co
operatiste și sprijinului acordat 
de partid și de stat pentru dez
voltarea agriculturii cooperatis
te, au crescut, an de an, pro
ducția agricolă și veniturile 
cooperativelor si membrilor co
operatori, a sporit continuu 
contribuția cooperativelor agri
cole la fondul central de pro
duse agroalimentare și la dez
voltarea economiei naționale.

Sectorul cooperatist al agri
culturii, format din 4 673 de 
cooperative, caro dețin 60,6 la 
sută din suprafața agricolă și 
74 la sută din suprafața arabilă 
a țării, dispune de o puternică 
bază lehnico-materială. Parcul 
de tractoare și mașini cuprin
dea, la începutul anului 1969, 
peste 66 700 de tractoare fizice, 
aproape 34 000 de combine pen
tru cereale păioase, 46 000 de 
secorători mecanice și un în
semnat număr de alte mașini șt 
utilaje agricole. Cantitatea de 
îngrășăminte chimice folosită de 
cooperativele agricole a fost fi
nul trecut de peste 300 000 de 
tone substanță activă, revenind 
în medie 33,5 kg la hectar, față 
de 6 kg în 1963. Asistența teh
nică s-a îmbunătățit continuu, 
numărul specialiștilor cu pregă
tire superioară care lucrează în 
cooperativele agricole fiind în 
prezent de aproape 9 200. Aceș
tia își aduc o contribuție de 
preț la introducerea și genera
lizarea științei și tehnicii în a- 
gricultura cooperatistă,, contri
buind nemijlocit la intensifica
rea și modernizarea producției 
agricole. în perioada 1963—1968, 
unitățile cooperatiste din agri
cultură au realizat investiții în 
valoare de aproape 19 miliarde 
lei, din care 4,3 miliarde credite 
acordate de stat pe termen lung.

în ultimii ani, cu sprijinul di
rect al organelor de partid și 
în colaborare cu organele agri
cole de stat, uniunile coopera
tivelor agricole și-au îndreptat 
eforturile spre organizarea a- 
sociațiilor intercooperatiste pen
tru realizarea unor obiective cu 
o tehnologie modernă și pro
ductivitate ridicată, pentru pro
ducerea de legume în sere și 
solarii, îngrășarea animalelor, 
producerea de furaje combinate 
etc.

Dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale, precum și 
măsurile de îmbunătățire a or
ganizării muncii, conducerii și 
îndrumării agriculturii au dus 
la creșterea producției agricole. 
Aproape 1 000 dc unități coope
ratiste, îndeosebi din cele situa
te în zona cerealieră, au obți
nui anul trecut o producție glo
bală, la suta de hectare, de pes
te 400 mii lei, multe dintre a- 
ceslea apropiindu-se de nivelul 
realizat de întreprinderile agri
cole de stal.

Pe baza dezvoltării multila
terale și în ritm susținut a eco
nomiei naționale și sporirii pro
ducției agricole, veniturile bă
nești ale țărănimii au înregistrat 
o continuă . creștere. în anul- 
1968 aceste venituri au fost de 
30 237 milioane lei, cu 24 la 
sută mai mari fată de 1965.

Rezultatele obținute exprimă 
dinamismul agriculturii noastre 
cooperatiste, superioritatea rela
țiilor de producție socialiste.

HOTĂRĂȘTE:

I. Cu privire la organizarea 
muncii în cooperativele 

agricole de producție
1. Principala sarcină a uniu

nilor cooperativelor agricole de 
producție, a consiliilor de con
ducere și a tuturor țăranilor 
cooperatori o constituie crește
rea producției agricole vegetale 
și animale, element hotărîtor al 
îmbunătățirii continue a vieții 
țăranilor cooperatori și al spo
ririi aportului agriculturii coope
ratiste la aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimenta- 
rc, a industriei cu materii pri
me, la dezvoltarea întregii e- 
conomii naționale. In acest scop 
se impune folosirea cu maximă 
eficacitate a pămîntului, mijloa
celor mecanice, îngrășămintelor 
chimice și nalurale, fondurilor 
proprii și a creditelor acordate 
de stat, a realizărilor științei și 
tehnicii agricole.

Realizarea unor producții 
mari, constante, cu cheltuieli 
cît mai reduse, va crea premise 
favorabile pentru înfăptuirea cu 
succes a amplului program de 
dezvoltare a agriculturii coope

Cooperativele agricole de pro
ducție asigură o viață nouă ță
rănimii eliberate de exploatare 
și asuprire, permit folosirea 
marilor posibilități de care dis
pun pentru dezvoltarea agricul
turii din târg noastră. Coopera
tiva agricolă reprezintă forma 
de organizare socialistă a pro
ducției și a muncii care se do
vedește pe deplin corespunză
toare etapei actuale și de pers
pectivă a dezvoltării societății 
noastre socialiste; ea îmbină 
armonios interesele generale alo 
stalului cu cele alo țărănimii 
cooperatiste.

Cu toate progresele obținute 
de agricultura cooperatistă, ple
nara constată că in unele uni
tăți nu sînt folosite pe deplin 
resursele materiale și umane 
existente, se manifestă încă ne
ajunsuri dc ordin organizatoric, 
tehnic și economic, din caro 
cauză producțiile sînt miri, iar 
rezultatele economice sînt sub 
posibilitățile de care dispun. 
Unele cooperative agricole nu 
folosesc cu toată grija fondul 
funciar și nu execută la timp 
lucrările agricole, manifestă in
suficiență preocupare pentru 
respectarea regulilor agrotehni
ce, folosirea semințelor de înal
tă productivitate și a animale
lor de rasă superioară. Cu toate 
că în multe cooperative chel
tuielile materiale de producție 
au sporit, producția globală n-a 
crescut dbrespunzător. Din a- 
ceastă cauză, unele cooperative 
agricole alocă sume încă miri 
la fondul de acumulare, fapt 
care le afectează direct consoli
darea și dezvoltarea, avînd con
secințe negative asupra sporirii 
avutului obștesc și îmbunătăți
rii retribuirii membrilor coope
ratori.

Rezultatele economice slabe 
înregistrate de unele cooperati
ve sînt determinate în mare par
te și de neajunsurile existente, 
în utilizarea forței de muncă 
și în formele de retribuire a 
cooperatorilor. în unele unități 
nu se respectă disciplina în 
muncă, se folosește incomplet 
fondul de timp, ceea ce face ca 
o serie de lucrări să nu fie exe
cutate la timp și în bune con
diții.

Experiența a arătat că retri
buirea în natură și în bani pe 
bază de zile muncă, completată 
cu plata suplimentară nonlru 
depășirea producției nlanif’cate 
a avut, în general, efecte ^po
zitive asupra desfășurării mun
cii din cooperative și a' cârek'Jo 
puns unei anumite etap& ddu 
dezvoltare a agriculturii. Anii-1, 
carea acestui sistem în toate 
cooperativei0 agricole, fără a 
se tine scama de varietatea con
dițiilor concrete, de schimbările 
survenite în economia unități
lor, creează în multe coopera
tive oreutăti în oroanizarea si 
desfășurarea normală a mungii, 
în obținerea unei producții spo
rite, în cointeresarea țărănimii 
cooperatiste.

Viața a demonstrat că exis
tența unui sistem uniform de 
organizare a muncii, fără a se 
ține seama de diversitatea con
dițiilor din fiecare cooperativă, 
nu a înlesnit organiz.area pro
ducției corespunzător nivelului 
de dezvoltare a bazei tehnico- 
materiale, tehnologiilor impuse 
de o agricultură modernă.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție apreciază 
că, în decursul anilor, uniunile 
cooperatiste au oblinut unele 
succese în îndeplinirea sarci
nilor ce le-au fost încredințate 
de partid. în același timp însă 
în activitatea acestora s-au 
manifestat neajunsuri, ca urma
re a faptului că uniunile nu s-au 
preocupat cu destulă stăruință 
în primul rînd de problemele 
specifi 6 lor, au preluat sarcini 
și preocupări care intrau în 
atribuțiile organelor agricole 
dc stat.

In scopul îmbunătățirii ac
tivității de producție a 
cooperativelor agricole, a sti
lului și metodelor de muncă 
ale uniunilor cooperatiste, pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, plenara Con
siliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole dc Pro
ducție 

ratiste stabilit la cel dt-al X-lea 
Congres al partidului.

2. Analizînd activitatea coope
rativelor agricole, plenara Con
siliului Uniunii Naționale a a- 
juns la concluzia că, în condi
țiile actuale de dezvoltare a 
producției șj a bazei tehnico- 
materiale, se impun îmbunătă
țirea .și diversificarea organiză
rii muncii în cooperativele a- 
gricole de producție, în care 
scop plenara recomandă urmă
toarele forme de organizare a 
muncii :

a. In cooperativele agricole 
de producție, corespunzător con
dițiilor și specificului activității 
din fiecare sector de producție, 
se vor putea organiza ferme de 
producție cu gestiune economi
că iDternă. Ferma iși va orga
niza activitatea după principiul 
delimitării și stabilității terito
riale, asigurării și permanentiză
rii mijloacelor de producție, a- 
vînd plan propriu de producție 
și financiar — parte integrantă 

a planului pe cooperativă. Mem
brii cooperatori, care lucrează 
în ferme, își desfășoară activi
tatea conform prevederilor sta
tutului și hotăririlor adunării 
generale a cooperativei, lin cu 
regularitate adunări în care 
dezbat și adoptă planul de pro
ducție al formațiunii de muncă 
respective și măsurile pentru 
realizarea lui.

La culturile de cîmp, unde se 
va menține organizarea muncii 
pe brigăzi, acestea vor putea fi 
grupate într-un sector — con
dus de un specialist. Pe măsu
ra intensificării producției și a- 
siqurării cadrelor necesare se 
recomandă a fi extinsă organi
zarea pe forme și a acestui sec
tor de activitate.

In horticultura, în raport cu 
gradul dc dezvoltare a fiecărei 
ramuri, se vor putea constitui 
ferme specializate (legumicole, 
viticole, pomicole) sau ferme 
mixte, pentru toate aceste ac
tivități.

în zootehnie, in funcție de 
numărul animalelor, se vor or
ganiza ferme specializate, pen
tru fiecare specie sau ferme 
mixte. Fermelor zootehnice li se 
pot repartiza terenuri pentru 
producerea furajelor fibroase și 
suculente.

în cooperativele agricole in 
care activitățile horticole sau 
zootehnice sînt mai puțin dez
voltate, munca va fi organizată 
pe echipe specializate, care vor 
funcționa în cadrul brigăzilor 
sau fermelor pentru cultura 
plantelor de cîmp.

b. Organizarea membrilor co
operatori pe brigăzi permanente 
de producție, iar în cadrul a- 
cestora, pe echipe și grupe de 
familii. Această formă de orga
nizare a muncii, ce se folosește 
în prezent de cooperativele a- 
gricole de producție, se poate 
menține. Pe măsura creării con
dițiilor necesare, îndeosebi a- 
sigurarea cu cadre de speciali
tate, se va trece la organiza
rea muncii și în aceste unități 
pe ferme de producție.

3. Pentru a asigura condu
cerea competentă a activității 
de producție a cooperativei,* 
precum și a fiecărei formațiuni 
de lucru, plenara Consiliului U- 
n iun ii Naționale și Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii a- 
preciază că este necesar să se 
asigure un număr mai mare de 
ingineri, economiști și alți spe
cialiști, în toate cooperativele 
hqricole și îndeosebi în unită
țile cu profil zootehnic, legumi
col și pomicol. în acest scop, 
uniunile județene vor sprijini 
direcțiile agricole pentru a se 
repartiza un număr sporit de 
specialiști în unitățile coopera
tiste, începînd cu anul 1970, că
rora să li se încredințeze con
ducerea unor sectoare de acti
vitate, contribuind astfel direct 
la organizarea producției șl a 
muncii.

4. Unul dintre cei mai buni 
specialiști din cadrul fiecărei 
unități urinează să îndeplineas
că funcția dc inginer-șef. Ple
nara Consiliului Uniunii Națio
nale recomandă ca inginerul- 
șef să fie ales, de către aduna
rea generală a membrilor coo
peratori, ca vicepreședinte al 
consiliului de conducere al coo
perativei. în cooperativele agri
cole de producție, unde în func
ția de președinte va fi ales un 
inqiner, acesta va îndeplini șl 
funcția de inginer-șef al coope
rativei. în acest caz, în funcția 
de vicepreședinte va fi ales un 
membru cooperator. Șeful de 
fermă va lucra efectiv în pro
ducție și va putea fi ajutat de 
un tehnician sau de un membru 
cooperator cu experiență în sec
torul respectiv. Direcția agricolă 
împreună cu uniunea cooperati
velor agricole vor recomanda 
cadre de specialitate pentru 
funcția de șef de fermă. Adu
narea cooperatorilor din ferma 
de producție va alege șeful de 
fermă și ajutorul acestuia, care 
vor fi confirmați de adunarea

II. Cu privire la «marea 
și retribuirea muncii 

membrilor
1. Participarea efectivă la 

muncă a țărănimii cooperatiste 
și stabilirea pe baze reale a vo
lumului de muncă necesar pen
tru fiecare lucrare sînt factori 
de o deosebită importantă, care 
contribuie la creșterea produc
ției și a veniturilor membrilor 
cooperatori. In cooperativele 
unde s-au stabilit norme de 
muncă corespunzătoare au fost 
obținute rezultate bune, în timp 
ce acolo unde normele au fost 
stabilite la un nivel redus, s-a 
înregistrat un volum de muncă 
aparent ridicat, dar fără o creș
tere corespunzătoare a produc
ției și a veniturilor cooperato
rilor. Practica folosirii unor nor
me reduse a dus Ia utilizarea 
incompletă a zilei de muncă, 
la neexecutarea la timp și în 
bune condiții a lucrărilor agri
cole, cu urmări nefavorabile 
asupra producției și a venituri
lor. Activitatea cooperativelor 
agricole a evidențiat că noțiu
nea de zi-muncă nu reflectă în 
mod real efortul depus de coo
peratori și calitatea muncii a- 
cestora, iar ca bază a retribui
rii nu permite o plată echita
bilă, proporțional cu contribu
ția adusă de fiecare la obține
rea producției și a veniturilor.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale, apreciind că sînt 
create condiții pentru a se re
nunța la ziua-muncă și a se 
evalua cantitatea și calitatea 
muncii efectuate de cooperatori 

generală a cooperativei agrico
le. Șefii de ferma pot fi pro
puși să facă parte din einsiliU) 
de conducere al cooperativei a- 
gi icole.

5. Pentru folosirea cit mai 
completă, pe tot parcursul fi
nului, a brațelor de muncă, 
plenara Consiliului Uniunii Na
ționale considera necesara dez
voltarea, în cooperativele agri
cole, a secțiilor de prelucrare 
a produselor agricole, executa
rea unor lucrări dc lîmplarie, 
împletituri, ceramică etc. Pen
tru a utiliza capacitatea redusă 
dc muncă a unor membri coo
peratori (bătrîni, femei cu co
pii mici, invalizi ele.), coopera
tivele agricole vor putea orga
niza diferite activități produc
tive la domiciliu, cum sînt : 
creșterea viermilor de mătase, 
Împletituri, confecții din lemn, 
vase de lut, obiecte de artiza
nat etc., în funcție de nevoile 
cooperativei agricole și de po
sibilitățile de desfacere.

Plenara recomandă consiliilor 
de conducere ale cooperative
lor agricole să analizeze cu 
toată răspunderea și să stabi
lească, cu acordul uniunii ju
dețene și ai direcției agricole, 
formele de organizare a mun
cii care să corespundă cel mal 
bine condițiilor specifice unității 
și fiecărui sector de activitate. 
Formele de organizare a'muncii 
vor fi aprobate de adunarea 
qenerală a membrilor coopera
tori.

6. Statutul cooperativei pre
vede că fiecare membru coope
rator are datoria să participe 
activ la munca în tot cursul 
anului, potrivit nevoilor produc
ției. Ținînd seama de neccsir 
tatea întăririi disciplinei șl 
responsabilității în muncă a 
membrilor cooperatori, plenara 
Consiliului Uniunii Naționale 
recomandă ca, anual, adunarea 
generală să hotărască numărul 
minim obligatoriu de zile calen
daristice de participare la mun
că a membrilor cooperatori, re
partizat pe campanii, lucrări șl 
sectoare de activitate, în raport 
cu volumul normelor de muncă 
necesare efectuării în întregi
me și la timp a tuturor lucră
rilor. De asemenea, se recoman
dă ca adunarea generală să 
stabilească în funcție de spe
cificul campaniilor, lucrărilor și 
sectoarelor do activitate, dura
ta zilei de muncă în oro. Par
ticiparea efectivă la muncă a 
tuturor c-operatorilor va avea 
ca rezultat creșterea producției 
aoricole si obținerea de veni
turi constante, ceea ce va per
mite sporirea permanentă a bu
năstării țăranilor cooperatori.

în situația în care, datorită 
neparticipării la muncă a unor 
membri cooperatori, se aduc 
pagube materiale cooperativei 
aoricole, prin diminuarea pro
ducției sau compromiterea aces
teia, adunarea qenerhlă va sta
bili, la propunerea consiliului 
de conducere, responsabilitatea 
materială a membrilor coopera
tori care nu au realizat numărul 
minim de zile calendaristice sau 
regimul de muncă zilnic stabilit 
do adunarea qenerală pe cam
panii, lucrări $i sectoare de ac
tivitate.

7. Pentru respectarea preve
derilor statutare și stimularea 
participării la muncă, plenara 
Consiliului Uniunii Naționale 
consideră necesar ca începînd 
cu anul 1971, cooperativele a- 
gricole să acorde loturi în fo
losință personală acelor mem
bri care,au efectuat cel puțin 
numărul minim obliqatoriu de 
zile calendaristice de participa
re la muncă stabilit de aduna
rea qenerală pentru anul 1970. 
în cazul cînd un membru coo
perator nu realizează minimul 
de zile calendaristice de parti
cipare la muncă sau nu parti
cipă de loc la muncă în coope
rativă.-! se va reduce propor
țional lotul in folosință sau își 
va pierde complet dreptul la 
lot.

direct în expresie valorică, pe 
bază de norme de munca, îm
puternicește comitetul executiv 
ca, împreună cu Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, să 
stabilească și să asigure intro
ducerea în toate cooperativele 
agricole. începînd cu anul 1970, 
a unor norme de muncă îmbu
nătățite, ținîndu-se seama de 
experiența cooperativelor agri
cole fruntașe și a întreprinderi
lor agricole de stat. Normele 
de muncă vor fi stabilite pe 
categorii de lucrări, in funcție 
de complexitatea acestora, de 
efortul solicitat, astfel incit să 
corespundă unei activități de 
10 ore pe zi.

Uniunile județene ale coope
rativelor agricole vor ajuta di
recțiile agricole să adapteze 
normele de muncă stabilite de 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii la condițiile concrete 
ale unităților din județul res
pectiv ; pe baza acestora, con
ducerile cooperativelor agricole, 
împreună cu specialiștii din u- 
nitățile respective, vor stabili 
normele de muncă și, cu acor
dul prealabil al direcției agri
cole județene, le vor supune, la 
începutul fiecărui an, aprobării 
adunărilor generale ale meni- 
br’lor cooperatori.

2. Pentru creșterea cointere
sării materiale a membrilor co
operatori ,a participării lor la 
muncă, sporirea producției a- 
gricole șl, pe această cale, a 

venitul ilor cooperatorilor, ple
nara Consiliului Uniunii Națio
nale consideră necesară perfec
ționarea actualelor forme de re
tribuire si introducerea de noi 
forme, caro, avind la bază prin
cipiul 'ialisl dc plată a mun
cii, sa corespunda condițiilor 
materiale, economice și sociale 
din fiecare unitate, specific ului 
fiecărui sector de activitate, să 
asigure o legătură directă -nire 
rezultatele muncii depuse și ni
velul retribuirii.

La repari: fia veniturilor ob
ținute, coopt stivele agricole 
trebuie să asigure: achitarea o- 
bligațiilor în natură și bani că
tre stat, acoperirea cheltuieli
lor materiale de producție (se
mințe, furaje, plata muncilor e- 
fecțiiate de întreprinderile de 
mecanizare a agriculturii etc.), 
constituirea fondului pentru pla
ta muncii membrilor coopera
tori, a fondului do acumulare 
și a celorlalte fonduri statuta
re.

Plenara Consiliului Uniunii 
Na'ionale recomandă cooperati
velor agricole ca, începînd cu 
anul 1970, să folosească urmă
toarele forme de retribuire:

a. Retribuirea în natură și in 
bani pe bază de tarife, pe nor
me de muncă, pe unitate de 
produs sau la 1 000 de lei pro
ducție.

b. Retribuirea muncii în bani 
pe bază de tarife, pe norme 
de muncă, pe unitate de pro
dus sau la I 000 lei producție.

Formele de retribuire în na
tură și în bani sau numai în 
bani se vor putea aplica de 
cooperativele agricole pe în
treaga unitate, pe sectoare de 
activitate sau pe lucrări. In 
acest fel, în cadrul unității sau 
unui sector se pol folosi mai 
multe forme de retribuire din 
cele recomandate.

Pc această bază, în unitățile în 
care se aplică retribuirea îd 
natură și în bani, în sectorul 
vegetal și îndeosebi in legumi
cultura, viticultură^ p?htru uncie 
lucrări importante în realizarea 
producției și care necesită ur
gență în execuție (recoltare, în-' 
iretinerea culturilor), conduce
rile cooperativelor agricole pol 
aplica, pentru aceste lucrări, 
plata numai în bani, pe bază de 
tarife pe norme de muncă sau 
pe unitate de produs. De ase
menea, în sectorul creșterii ani
malelor, conducerile cooperati
velor agricole pot stabili pentru 
lucrările de îngrijire retribui
rea în natură (produse cerealie
re) și în bani, iar pentru pro
ducția și produșii obținuți re
tribuirea se va face numai în 
bani, pe bază de tarife pe uni
tatea de produs.

Pentru ambele forme de re
tribuire, la începutul fiecărui an 
se va stabili numărul de norme 
de muncă pe culturi și specii 
de animale, necesar realizării 
lucrărilor și obținerii producției 
și veniturilor planificate. în 
funcție de fondul total pentru 
retribuirea muncii prevăzut prin 
plan și de numărul normelor de 
muncă se stabilește tariful de 
plată pe norme. Acesta va fi 
diferențial pc categorii de lu
crări sau unitate de produs.

In cursul anului, plata muncii 
pentru normele îndenllnite se 
va face chenzinal sau lunaț. 
în proporție de pînă la 80 la 
sulă jlin sumele prevăzute a fi 
plătite în bani, urrnînd ca di
ferența să se acorde, la cunoaș
terea definitivă a rezultatelor, 
proporțional cu îndeplinirea pla
nului.'Produsele prevăzute a fi 
repartizate membrilor coopera
tori pentru munca efectuată se 
vor da, în aceeași proporție, la

IILAIte măsm de îmbunătățire 
a activității economice 
a cooperativelor agricole

1. In scopul înfăptuirii ho
tăririlor adoptate de conducerea 
partidului și statului cu pri
vire la îmbunătățirea și per
fecționarea planificării in agri
cultura cooperatistă. Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și Minis
terul Agriculturii și Silvicul
turii consideră necesar ca, în
cepînd cu anul 1971, să se a- 
tribuie cooperativelor agricole 
de producție, in sectorul vege
tal, prevederi de plan numai 
pentru producția marfă contrac
tată cu statul și suprafețele ne
cesare realizării acesteia la 
principalele culturi : grîu, po
rumb, orez, floarea soarelui, 
sfeclă de zahăr, cartofi și le
gume. In acest scop, vor fi 
luate măsuri pentru concentra
rea suprafețelor destinate rea
lizării producției-marfă în zo
ne și unități specializate în a- 
cesle culturi, cărora să li se 
asigure, cu prioritate, baza teh- 
nico-matferială și mijloacele fi
nanciare corespunzătoare în 
vederea obținerii de producții 
care să dea certitudinea reali
zării fondului de stat.

In sectorul creșterii animale
lor să se planifice producția- 
marfă, numărul de animale 
matcă și efectivele totale pc 
specii, caro să fie realizate la 
sfîrșitul anului.

Modul dc folosire a celorlalte 
suprafețe de teren, precum și 
ceilalți indicatori din zootehnie 
să se stabilcas ă dc conducerea 
fiecărei cooperative agricole sub 
îndrumarea direcțiilor agricole, 
in raport cu nevoile proprii, 
posibilitățile și condițiile eco
nomice de care dispune unita
tea respectivă.

Pentru a da posibilitatea co
operativelor agricole să plani

rc< oilarea culturii respective.
Cooperativele agricole de 

producție care aplică forma de 
retribuire numai în bani vo» 
valorifica întreaga prodm lie- 
marfă potrivii contractelor în
cheiate cu organizațiile de con- 
traclare și achiziție. Pentru sa- 
l ' facerea nevoilor de consum 
ale membrilor cooperatori, a- 
rcștla vor putea primi, cu pla
tă. la preț de contractare, o 
anumită cantitate de produse 
(grîu, porumb, cartofi, furaje) 
hotărită de adunarea generală 
în raport cu parli< Iparea la 
muncă și producția realizată, în 
cadrul unor limite ce se vor 
s'abili de Uniunea National.! a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție șl Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii.

c. Retribuirea muncii procen
tual din producția sau venitu- 
rJe realizate. Această formă de 
retribuire, care se practică în 
prezent, potrivit statutului, cil 
plata în natură din producția 
realizată la recoltarea fînelelo» 
naturale, fasolei și dovlecilof 
în cultură intercalată, tăiatul șl 
adunatul cocenilor, rolelelor de 
sfeclă și la culesul fructelor, va 
fi menținută. De asemenea, în
cepînd cu anul 1970, această 
formă de retribuire, cu plata 
muncii numai în bani, va pu- 
tra fi extinsă în cooperativele 
din zona de deal si submontană 
la culturile de sfeclă de zahăr, 
floarea-soarolui. porumb, cartofi, 
vii. pomi și tutun.

d) Retribuirea personalului 
de conducere, tehnic și admi
nistrativ se va face în funcție 
dc formele de retribuire ce v°r 
fi folosite în fiecare cooperati
vă, tinîndu-se seama de nive
lul veniturilor membrilor coo
peratori, de mărimea cooperati
vei respective, de importanta 
și răspunderea funcției ce o în
deplinește.

e. Pentru creșterea cointere
sării în obținerea unor produc
ții și venituri an de an mai ri
dicate, adunările generale ale 
cooperativelor pot hotărî a- 
cordarea unei retribuții supli
mentare membrilor cooperatori, 
proporțională cu veniturile ob
ținute peste plan de unitatea 
sau formațiunea respectivă de 
muncă. Președintelui, ingineru
lui șef, celorlalți ingineri, con
tabilului șef, șefilor de fermă 
și brigadierilor li se va acorda 
retribuirea suplimentară anuală, 
proporțională cu depășirea pla
nului de producție și , de veni
turi ale anului respectiv.

3. în vederea organizării 
și folosirii rationale a forței de 
muncă, plenara Consiliului U- 
niunii Naționale consideră ne
cesar ca, în fiecare cooperativă 
agricolă, numărul cooperatorilor 
care fac parte din personalul 
de conducere șl administrativ 
să fie redus la necesitățile rea
le ale unității respective. Cei 
care ocupă în prezent astfel de 
funcții peste nevoile reale ale 
unității să fie repartizați pen
tru a lucra nemijlocit în pi in
ducție. Conducerile cooperati
velor aqricole pot stabili ca 
unele activități să fie făcute în 
cea mai mare parte pe baze 
obștești de către membrii coo
peratori. în vederea concentră
rii tuturor forțelor de muncă la 
executarea lucrărilor agricole, 
în perioadele de vîrf ale cam
paniilor este necesar ca întreg 
personalul de conducere șl ad
ministrativ să participe efectiv 
la executarea lucrărilor de 
cîmp. Pentru aceste perioade, 
se vor lua măsuri ca și o parte 
a personalului din celelalte sec
toare dc producție să participe 
efectiv la aceste lucrări.

fice cît mai judicios producția 
și veniturile, să urmărească o- 
perativ cheltuielile cu care să 
realizeze producția vegetală și 
animală, să gospodărească mai 
bine mijloacele materiale și bă
nești. Consiliul Uniunii Națio
nale și Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii consideră nece
sară simplificarea și îmbunătă
țirea. începînd cu anul 1970, a 
metodologiei de planificare fi
nanciară și evidența contabilă, 
precum și introducerea treptată 
pînă în anul 1972, a unui sis
tem de calcul și evidență a pre
țului de cost în cooperativele 
agricole.

2. Tinînd seama de baza teh- 
nico-matorială în continuă creș
tere, do necesitatea folosirii 
depline a utilajelor și mașini
lor aparținînd atît întreorin- 
dorilor pentru mecanizarea a- 
griculturii cît și cooperativelor, 
Consiliului Uniunii Naționale, 
împreună cu Ministerul Agri
culturii și Silviculturii au a- 
iuns la concluzia că est° 
cesar să sc organizeze pînă la 
începutul campaniei din primă
vara anului 1970, cîte o secție 
de mecanizare, cu caracter per
manent. in fiecare cooperativă 
agricolă. Secția do mecanizare 
va răspunde față do consiliul 
dc conducere al cooperativei 
pentru executarea lucrărilor 
prevăzute în contractul încheiat 
între întreprindere si coopera
te ă. iar fată do conducerea în
treprinderii pentru îndeplinirea 
planului de producție si eco
nomic pe secție

Inginerul .șef al cooperativei, 
ca reprezentant al statului, co
ordonează activitatea secției de

Continuare in pag. a 3 a
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mecanizare din cooperativă, 
răspunzi nd atit de îndeplinirea 
sarcinilor dc producție ale co- 
operativei, cit și de realizarea 
pianului de producție al for
mației de tractoare folosite de 
cooperativă.

Secția de mecanizare asigura, 
contra cost, efectuarea mecani
zată a lucrărilor in producția 
xegetală și in zootehnie, exploa
tarea instalațiilor dc irigat, a 
mijloacelor de transport; execu
tă lucrări de mică mecanizare, 

parați) și întreținere a tutu- 
rvi mijloacelor mecanice din 

perativâ.
Recepționarea lucrărilor exe

cutate de către secțiile dc me
canizare va fi efectuată dc o 
comisie de recepție constituită 
din inginerul șef, membri ai 
conducerii cooperativei și dele
gați ai secției. Comisia răspun
de in fața consiliului dc con
ducere și a adunării generale 
e; modul cum efectuează, recep
ția lucrărilor și de corectitudi
nea datelor înscrise in actele 
d-' recepție.

in cazul in care unii sala- 
riați ai secției de mecanizare 
execută lucrări necorespunză
toare sau se abat de la pro
gramul de lucru, inginerul șef 
arc dreptul să dispună reface
rea lucrărilor și să stabilească 
răspunderea materială a celor 
v inovați.

Ținînd x. ama că in fiecare 
cooperativă agricolă va lucra 
cite o secție de mecanizare și 
pentru a lega mai strîns acti
vitatea mecanizatorilor do re
zultatele finale de producție ale 
■unității, plenara Consiliului U- 
niunii Naționale recomandă ca 
lucrătorii secției să fie, sau să 
devină treptat membri ai co
operativei deservite.

In perioada în care secția nu 
nre de executat lucrări me
canice proprii, conducerea co
operativei. în funcție do posibi
lități. va putea folosi mc ani- 
zatori la alte activități, remu- 
ncrîndu-i corespunzător.

Pentru păstrarea și întreți
nerea în bune .condiții a trac
toarelor și mașinilor agricole, 
repartizate secțiilor dc mecani
zare, conducerile cooperativelor 
agricole. împreună cu între
prinderile de mecanizare vor 
amenaja locuri de parcare și 
adăposturi pentru utilaje, pre
cum și spații pentru organi
zarea de ateliere necesare e- 
> ecu tării reparațiilor.

3. Experiența cooperativelor 
agri -o)p consolidate din punct

> de vedere economic demon
strează că fondul dc acumula
re reprezintă principala cale 
de dezvoltare a bazei tchnico- 
materiale și a proprietății ob
ștești. Consiliul Uniunii Națio
nale consideră necesar ca pe 
baza prevederilor statutare, a- 
-dunările generale să hotărască 
?i conducerile cooperativelor să 
ia măsuri pentru a se aloca, 
an de an, la fondul de acu
mulare, sume tot mai mari ca
re să permită dezvoltarea în 
ritm susținut a producției a- 
gricole și veniturilor membri
lor cooperatori. O atenție deo
sebită trebuie să se acorde fo
losirii fondurilor de investiții 
pentru realizarea de obiective 
direct productive și eficiente, 
scurtării termenelor de punere 
în funcțiune a acestora, astfel 
ca realizarea lor să nu depă
șească un an de zile.

4. Pentru consolidarea econo
mică a cooperativelor slab dez
voltate plenara consideră nece
sar ca Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. în colaborare cu Mi
nisterul Agriculturii și Silvi
culturii. să ajute conducerile 
și specialiștii din aceste unități 
să întocmească un program cu
prinzător de măsuri prin apli
carea căruia, in maximum 3—5 
ani. să se asigure redresarea 
lor economică. In programul de 
măsuri va trebui să • •-'-cvadă 
aețiuni și obiective pr< 1-'îvc, 
cu eficiență imediată și in prin
cipal ferme specializate de 
creștere și îngrășarc a bovine
lor și ovinelor, refacerea și 
dezvoltarea -plantațiilor viticole, 
activități pentru care există 
tradiție și experiență locală.

A-este cooperative agricole 
vor fi sprijinite pentru extin
derea mecanizării lucrărilor in 
scorul vegetal și zootehnic, a- 
sjgnrarea '"‘U îngrășăminte chi
mice și credite sporite pentru 
investiții și pe termen scurt 
pentru eheltuieli de producție. 
Programul dc redresare eco
nomică a fiecărei cooperative 
slab dezvoltate trebuie să con
ducă la creșterea producției și 
;< veniturilor. la sporirea an 
de an a acumulărilor și. pe 
această cale, a nivelului retri
buiri muncii membrilor coope
ratori

Înfăptuirea programului de 
redresare economică a coope
rativelor slab dezvoltate tre- 
Jvur- să creeze posibilitatea ca. 
5r. următorii 2—3 ani. începind 
eu anul 1970, să se acorde 
membrilor cooperatori caro în
deplinesc minimum de zile ca
lendaristice, cel puțin 15 lei 
pe norma de muncă. In pla
nurile de producție pe anul 
1970 se vor cuprinde toate mă
surile tehnieo-organizatoricc ne
cesare pentru punerea în va

loare a resurselor materiale și 
umane de care dispun in pre
zent aceste cooperative agri
cole.

5. Plenara Consiliului Uniu
nii Naționale consideră necesar 
ca uniunile cooperatiste să or
ganizeze acțiuni dc întrajuto
rare și asociere intre coopera
tivele slab dezvoltate și cele cu 
rezultate economice bune în 
scopul îmbunătățirii organiză
rii muncii și a producției. în
trajutorării cu sămînță, mate
rial săditor și animale de pră- 
silă. folosirii în comun a unor 
terenuri, realizării unor obiec
tive intercoQporatiste de pro
ducție agricolă si prestării de 
servicii care să fie în avantajul 
unităților asociate.

Consiliul Uniunii Naționale 
și Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii au ajuns la con
cluzia că este necesară orga
nizarea conlucrării mai strînse 
în producție, între cooperati
vele cu rezultate economice 
slabe și întreprinderile agri
cole de stat, fermele de pro
ducție ale acestora, pentru pro
curarea do sămînță și material 
săditor, efectuarea unor lucrări 
cu mașini agricole ale între
prinderilor agricole de stat și 
ajutor tehnic în organizarea 
producției și a muncii în co
operativă. Aceste acțiuni se 
vor face contra cost, pe baza 
unor înțelegeri reciproc avan
tajoase între părți și cu apro
barea organelor agricole jude
țene.

6. In vederea înfăptuirii pro
gramului de redresare a coope
rativelor agricole slab dezvol
tate. plenara Consiliului Uniu
nii Naționăic .și Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii soco
tesc necesar să se repartizeze 
în aceste unități, pentru func
ția de inginer șef. cei mai buni 
specialiști, cadre cu multă ex
periență, care să-si asume răs
punderea îndeplinirii programu
lui stabilit. Tn acele coopera
tive în care adunările gene
rale vor găsi de cuviință. Spe
cialiștii repartizați vor putea 
fi aleși ca președinți. Acestor 
specialiști li se asigură sala
riul la nivelul abordat celor 
care lucrează in cooperativele 
agricole cu numărul cel mai 
mare de coeficienți de încadra
re. cu condiția realizării acțiu
nilor prevăzute pentru fiecare 
an în programul dc dezvoltare 
al unității respective. Adunarea 
generală a cooperativei va pu
tea stimula activitatea ingine
rului prin acordarea unui pre
miu în bani, corespunzător re
zultatelor obținute peste plan.

7. Tn scopul folosirii intensi
ve a suprafețelor de teren de
ținute do unele cooperative a- 
gricole de producție și în spe
cial din jurul orașelor și cen
trelor industriale ce nu dispun 
dc forță de muncă suficientă, 
plenara Consiliului Uniunii Na
ționale consideră necesar ca u- 
niunile județene și direcțiile 
agricole să sprijine conducerile 
acestor unități pentru a extin
de mecanizarea lucrărilor și a 
stabili un profil dc producție 
corespunzător posibilităților de 
care dispun. Tn cazul cînd. prin 
aplicarea acestor măsuri, supra
fețele do teren disponibile nu 
pot fi folosite rațional, să se 
organizeze exploatarea lor prin 
asociații intercooperatiste.

8. Tn condițiile actuale, cînd 
problemele tehnico-economice 
și organizatorice din fiecare co
operativă agricolă devin tot 
mai complexe, iar rezolvarea 
lor cu competență cere un grad 
tot mai ridicat do pregătire a
adrelor de conducere și teh- 

nico-administrative din unități, 
uniunile cooperatiste au dato
ria să se ocupe în permanen
ță de selecționarea cadrelor 
pentru conducerea cooperative
lor agricole, din rîndul celor 
mai buni țărani cooperatori, cu 
pregătire politică și profesio
nală. buni gospodari și organi
zatori care se bucură de stimă 
si resDecL

Paralel cu măsurile adoptate 
de Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii pentru asigurarea 
cadrelor tehnice și economice 
necesare cooperativelor, precum 
și pentru pregătirea și instrui
rea brigadierilor și altor coope
ratori. Uniunea Națională va 
oreaniza pregătirea președinți
lor. vicepreședinților si a ce
lorlalte cadre care fac parte 
din organele do conducere ale 
cooperativelor. Aceștia vor fi 
pregătiți prin cursuri de scurtă 
durată cu probleme privind 
conducerea și organizarea acti
vității cooperativelor, de econo
mic agrară, organizarea, norma
rea și retribuirea muncii.

Pentru masa membrilor co
operatori și în special pentru 
cei care lucrează în sectorul 
zootehnic, legumicol, viticol și 
pomicol, uniunile copneratiste 
vor ajuta direcțiile agricole în 
organizarea învățăminlului a- 
grozootehnic de masă, prin 
cursuri cu durată de un an și 
cicluri de conferințe.

Plenara apreciază că este ne
cesar Ca uniunile județene, îm
preună cu direcțiile agricole, să 
întocmească programe anuale 
de pregătire a cadrelor din 
cooperativele agricole de pro
ducție. in care să se prevadă 
acțiuni de specializare la u- 
nitățile agricole de stat și sta
țiunile experimentale, organiza

rea unor schimburi de expe
riență pentru generalizarea me
todelor bune dc organizare a 
producției și a muncii și alte

măsuri care să ducă la îmbo
gățirea continuă a cunoștințe
lor profesionale ale membrilor 
cooperativelor agricole.

IV. Cu privire la atribuțiile 
uniunilor cooperativelor agricole 

și la organizarea 
acțiunilor intercooperatiste

1. Uniunile cooperatiste, orga
nizații constituite prin asocie
rea cooperativelor agricole, u- 
nesc eforturile acestora pentru 
înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român de creștere a 
producției agricole, pentru ri
dicarea bunăstării țărănimii, sa
tisfacerea nevoilor economiei 
naționale și ale întregului po
por. Ele răspund nemijlocit de 
aplicarea și respectarea în toate 
cooperativele agricole de pro
ducție a prevederilor statutului, 
Iau măsuri pentru întărirea de
mocrației cooperatiste și a dis
ciplinei în muncă precum și 
pentru participarea membrilor 
cooperatori la efectuarea la 
timp și în cele mai bune con
diții a lucrărilor agricole.

împreună cu organele agri
cole de stat, uniunile coopera
tiste elaborează normele privind 
organizarea și retribuirea mun
cii, studiază și inițiază măsuri 
care să determine o mai mare 
cointeresare a membrilor coope
ratori la efectuarea lucrărilor 
agricole, pentru creșterea pro
ducției, întărirea și dezvoltarea 
averii obștești, își aduc contri
buția la elaborarea și aplicarea 
măsurilor necesare realizării 
planului de stat în agricultura 
cooperatistă.

Uniuniile cooperatiste, împreu
nă cu direcțiile agricole județe
ne, îndrumă cooperativele agri
cole de producție să contrac
teze cu statul producția-marfă 
și să îndeplinească la timp o- 
bliqatiile asumate prin contract. 
Urmăresc modul în care unită
țile contractante își respectă o- 
bliqațiile stabilite prin contract 
față de cooperativele agricole 
de producție.

Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție 
participă la elaborarea legilor, 
holărîrilor și a altor acte nor
mative privind agricultura coo
peratistă ; organizează și con
duce activitatea Casei de pensii 
a țăranilor cooperatori; asigură 
asistența juridică necesară uni
tăților; reprezintă interesele 
cooperativelor și asociațiilor în 
raporturile cu alte instituții; 
organizează și rezolvă acțiunile 
ce le revin în domeniul coope
rării cu străinătatea.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale apreciază că uniuni
lor cooperatiste le revine sarci
na de mare însemnătate de a 
organiza și desfășura o susținu
tă activitate politică și cultural- 
educativă de masă, folosind for
me corespunzătoare activității 
în rîndul țăranilor cooperatori, 
în vederea creșterii conștiinței 
socialiste a membrilor coopera
tori, a nivelului lor politic, pen
tru educarea acestora în spiri
tul muncii în comun al răspun
derii față de proprietatea ob
ștească, de interesele generale 
ale societății, ca mijloc impor
tant în desfășurarea muncii po
litice. Uniunea Națională edi
tează ziarul „Satul socialist". 
Uniunile județene, consiliile de 
conducere ale cooperativelor vor 
trebui să folosească în mai mare 
măsură ziarul în activitatea de 
popularizare și explicare a po
liticii partidului, de qeneralizare 
a experienței pozitive în pro
bleme de organizare, normare, 
retribuire a muncii, în crearea 
unei opinii combative de masă, 
împotriva neajunsurilor, a prac
ticilor învechite.

Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție, ca organizație de masă re
prezentativă a întregii țărănimi, 
care face parte din Frontul 
Unității Socialiste, asigură par
ticiparea activă a țărănimii la 
întreaga viață politică și socia
lă a patriei noastre socialiste.

Avînd în vedere rolul impor
tant ce revine uniunilor coope
rativelor agricole îd viața po
litică și socială a țării și in 
îndrumarea agriculturii coope
ratiste. plenara apreciază ca 
deosebit de importanta măsu
ra adoptată de partid, potrivit 
căreia Uniunea Națională va fi 
condusă direct de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, iar uniunile județene 
de către comitetele județene de 
partid.

2, Experiența acumulată și re
zultatele obținute de aso iațiile 
intercooperatiste subliniază ne
cesitatea intensificării și dez
voltării în perspectivă a asocie
rii cooperativelor in vederea 
realizării unor întreprinderi in- 
tercooperatisle de creștere și 
îngrășare a animalelor, de cul
tivare a legumelor în sere și 
solarii, pentru producerea de 
furaje combinate, acțiuni de 
îmbunătățiri funciare, unități de 
prelucrare și valorificare a pro
ducției agricole etc.

Plenara consideră că este ne
cesar ca Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, împreună cu Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii să 
elaboreze, pînă la sfîrșitul tri
mestrului I al anului 1970, pro

gramul de dezvoltare a unită
ților intercooperatiste pe pe
rioada' 1971—1975 corespunză
tor nevoilor cooperativelor și in
tereselor economiei naționale.

3. Ținînd seama de schim
bările intervenite în organiza
rea și conducerea agriculturii, 
în viața internă a cooperative
lor agricole de producție, de 
experiența acumulată, precum 
și de necesitatea creării unui 
cadru adecvat dezvoltării în 
perspectivă a agriculturii coo
peratiste, plenara consideră ne
cesară îmbunătățirea statutului 
cooperativei agricole de pro
ducție, al uniunilor cooperatis
te și a statutului Casei de Pen
sii. In cadrul îmbunătățirilor 
ce urmează a fi aduse, se are 
în vedere ca problemele refe
ritoare la organizarea și retri
buirea muncii, modul de cons
tituire a fondului de acumulare, 
atribuirea loturilor personale, 
precum și alte probleme să-și 
găsească soluționarea corespun
zătoare. Uniunea Națională va 
elabora, pînă la sfîrșitul semes
trului I al anului 1970, proiec
tele de statute ce vor fi supu
se spre dezbatere și aprobare 
viitorului congres al cooperati
velor agricole.

4. Plenara consideră că ar fi 
utilă pentru toate cooperativele 
agricole elaborarea unei legi a 
agriculturii, care să prevadă 
norme cu privire la introduce
rea obligatorie a regulilor a- 
grotehnice și a tehnologiilor 
moderne în producție, combate
rea dăunătorilor, introducerea 
rpouiih r de igienă zooveterina- 
ră pentru anărarea sănătății a- 
nimaleldr, a normelor pentru 
folos’rea materialului săditor și 
de reproducție. valorificarea 
produselor etc. •

O
Plenara Consiliului Uniunii 

Naționale, dezbătînd sarcinile 
ce revin agriculturii cooperatis
te din planul de stat pe anul 
1970, se declară de acord cu 
prevederile acestuia și își ex
primă, în numele întregii țără- 
nimi, hotărîrea de a lua toate 
măsurile necesare pentru în
făptuirea lor. Există toate 
condițiile, așa cum o demons
trează experiența și rezultatele 
multor unități, ca folosindu-se 
mai bine pămîntul și baza ma
terială de care dispun, coope
rativele agricole, aplicîndu-se 
întregul complex de lucrări și 
recomandările științei, să fie în
depliniți și depășiți indicatorii 
de plan cu privire la produc
ția globală și marfă, să se asi
gure, ,1a nivelul planului, fon
dul central de produse agrico
le al statului.

O atenlie deosebită trebuie 
acordată In anul 1970 realizării 
planului de producție în legu
micultura și livrării întregului 
fond de producție marfă con
tractată, destinată aprovizionării 
populației și celorlalte nevoi ale 
economiei naționale.

Conducerile cooperativelor a- 
gricole de producție trebuie să 
se ocupe cu toată răspunderea 
pentru realizarea efectivelor de 
animale și în special a efecti
velor matcă, de bovine și por
cine, a producției necesare în
deplinirii contractelor încheiate 
de fiecare unitate cu organiza
țiile contractante.

Tn scopul îndeplinirii planu
lui dc amenajări a noi supra
fețe irigate, plenara apre
ciază că este necesar ca u- 
niunile județene să îndrume 
consiliile de conducere ale coo
perativelor pentru identificarea 
de noi posibilități de amenajări 
și executarea în ritm susținut 
a lucrărilor, astfel ca în anul 
1970 să se realizeze suprafețe 
importante peste prevederile 
planului de stat.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale consideră că uniunile 
cooperatiste trebuie , să ajute și 
să îndrume cooperativele de 
producție în vederea pregăti
rii și desfășurării în cele mai 
bune condiții a adunărilor ge
nerale de dări de seamă și a- 
probarea planului de producție 
pe anul 1970, astfel ca întreaga 1 
activitate a cooperativelor să 
fie organizată pe baza hotărîri- 
lor adoptate de plenară.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Coooperalivelor A- 
gricole de Producție cheamă în
treaga țărănime, pe toți lucră
torii clin agricultura cooperatis
tă, ca sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să 
folosească toată puterea de mun
că, hărnicia și priceperea dp 
care dispun pentru sporirea 
belșugului ogoarelor -țării, pen
tru a face din fiecare cooperati
vă o unitate puternică, înflori
toare, capabilă să contribuie ip- 
tr-o măsură mereu mai mare |a 
dezvoltarea neîntreruptă a ecp- 
nomici naționale, la înfăptuirea 
grandiosului program elaborat 
de cel de-al X-lea <"'■ iiiqre-> al 
Partidului Comunist Român.

găzduit in cămin își va avea 
dulapul lui pentru păstrarea 
hainelor și lucrurilor perso
nale. Tn clădire se vor mai 
amenaja încă două camerc- 
dormitor cu circa 16 paturi. 
Urmează să fie fă iile zugră
velile de interior și exterior.

Lucrările de renovare la 
cămin sini mult avansate ast
fel că în jurul datei le 15-20 
ianuarie 1970 el va putea fi 
dat în folosința șoferilor, 
unde aceștia vor găsi con
diții radical îmbunătățite de 
cazare.

Vestiar și dușuri
înnoiri gospodărești, urmă

rind îmbunătățirea coniițiilor 
igicnico-sanîtarc, au fost e- 
fectuatc și la secția- de în
treținere a autovehiculelor 
de la sediul autobazei. Aici 
s-a amenajat un vestiar pen
tru echipamentul de lucru al 
muncitorilor din echipele de 
întreținere și o încăpere cu 
dușuri pentru baie (asigurată 
în permanență cu apă caldă). 
Lucrările la vestiar și dușuri 
au fost terminate urmînd ca, 
peste cîteva zile, după ce va 
fi terminată și curățenia in 
încăperi, acestea să fie date 
în folosință. In acest fel se 
duce la îndeplinire un obiec
tiv important din contractul 
colectiv dc muncă, o preve
dere din planul de măsuri 
tehnico-organizatorice al au
tobazei îndreptată spre sa
tisfacerea cerințelor igienico- 
sanitare ale salariaților.

Informații
Terminarea moderni
zării ultimului tronson 
al D. N. Ilia — Lugoj

S-.i terminal mudermzan ;i 
ultimului tronson al drumu
lui național lila — Lugoj, 
zona Ohaba. Șoseaua este 
construită din beton pe în
treaga lățime de 7 rri'-tri, 

< cea cc-i asigură o calitate 
bună și o durabilitate mult 
mai marc. Prin darea în cir
culație a acestui important 
obiectiv rutier s-a ‘Scurtat cu 
40 km drumul intre Leva ri 
Timișoara.

O nouă fabrică de lăzi
în cadrul întreprinderii de 

exploatare și industrializare 
a lemnului din Intorsura 
Buzăului, județul Covasria, 
funcționează o nouă fabrică 
de lăzi. Dotată cu utilai mo
dern dc mare productivitate, 
realizat in țară, fabrica va 
da, începind din anul 1970. 
o producție anuală de 4 000 
mc lăzi din car- circa jumă
tate pentru export.
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Mai mult decit o izbindă
Urinare din pag. 1

te 12 000 mc, au fost 
ridicate in mai puțin 
dc o lună. Au urmat 
tcncuielile pentru ter
minarea cărora s-au 
întrecut tot ..băieții" 
lui Sandu Tudor, cot la 
cot cu cei ai lui Ni- 
colae Avram, Alexan
dru Pop, Petru Pirvu. 
Concomitent cu echi
pele dc zidari și ten- 
cuitori au lucrat și in
stalatorii lui Petru 
Vasiu, Ariton Hărăn- 
gus, Haralambie Mo- 
roșan, precum și mo
zaicarii lui Gheorghe 
Moșneag. Apoi, s-au 
întrecut pe ei înșiși, 
prin ritm și atenție 
pentru calitatea lucră
rilor, zugravii lui Con
stantin Călătoru, Ioan 
Mogoșan și Ionel Tu-

dor.
Zi de zi, ceas de 

ceas echipele de con
structori au fost diri
jate de maistrul Ioan 
Marcu, iar din luna 
octombrie chiar de șe
ful de lot, care e și 
secretarul organizației 
de partid, comunistul 
Cornel Vasian. Price
perea constru lorilor, 
organizarea judicioasă 
a muncii și aprovizio
narea optimă, dc mul
te ori in timpul nop
ții, a punctelor de lu
cru și-au spus cuvîn- 
tul.

In aceste zile, blocul 
B 10 devenise mai 
mult ca oricind un 
veritabil furnicar: in
stalatorii, zugravii, par- 
chetarii lui Constantin 
Ficraru și Alexandru 
Mdraru și liinplarn lui

Cornel Bariu, dau 
timul asalt" la 
rea blocului, 
ceasurile, sînt 
rate. Pc toțj ii 
același gind. 
ambiție > ca blocul să 
fie re epționat pină la 
sfîrșitul anului.

— Această amBiție, 
ne-a spus șeful de e- 
chipă Sandu Tudor, 
unul din cei mai pres
tigioși oameni ai șan
tierului, este de fapt 
secretul ritmului rapid 
in care s-a construit 
acest bloc. Pentru toți, 
pentru toate ecbijx.de, 
blocul B 10 a fost un 
examen al iscusinței, 
<ri capacității. Exame
nul il luăm cu toții 
— blocul va fi pre
dat I Iată o reușită 
care constituie pentru 
noi mai mult decit o

,ul- 
finisa- 
Zilele, 
numă- 
animă 

aceeași

dovadă 
și reș
cele» ti- 

față de 
Ne-am

izbindă: <• o 
a maturității 
perisabilității 
vului nostru 
cuvînlul dat.
angajat că vom preda 
blocul... și-l vom pre
da !

...Pină in noaptea 
revelionului, probabil, 
că apartamentele nou
lui bloc vor fi locui
te. S-ar cuveni, dragi 
locatari, ai lui B 10, 
ca în „noaptea urări
lor", să ciocniți un pa
har și întru cinstirea 
vrednicilor construc
tori ai Lupeniului ca
re, cu pasiunea și dă
ruirea lor, au îmbogă
țit în aceste zile, ulti
mele ale lui 1969, cu 
încă 60 de apartamen
te zestrea urbanistică 
a acestei vechi locali
tăți miniere.

i.
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Să ridicăm potențialul muncii 
noastre la nivelul 
sarcinilor actuale

< , Urmare din pag I *

condițiilor in care lucrează, lo
cului de muncă (urban sau ru
ral), vechimii in profesie. Con
siderăm că este binevenită me
toda salarizării pe gradații, a 
căror acordare — condiționată 
de experiență, vechime in mun
că și aptitudini personale — 
se face din 3 în 3 ani. De ase
menea, apreciem ca deosebit de 
utilă — pentru stabilitatea in 
aceeași unitate — transforma
rea funcțiilor de medic primar, 
farmacist principal, chimist 
principal etc. în grade profe
sionale ‘ ce se vor acorda pe 
bază de examen, fără schimba
rea locului de muncă. In felul 
acesta, au de cî.știgat atît ca
drele medico-sanitare, cit și 
populația. Astfel, cunoscînd oa
menii șî specificul locului un
de aceștia trăiesc și muncesc, 
medicii pot să intervină mai o- 
perativ, cu mai mult succes, iar 
locuitorii li se adresează cu mai 
multă încredere. Pe lingă aceas
ta, s-a creat și posibilitatea ca 
personalul medico-sanitar cu 
vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate să poată benefi ia de 
un spor în acest sens, de gra
tificași la sfîrșitul anului, de 
premii excepționale pentru re
zultate deosebite in activitate. 
Un avantaj demn de subliniat

este creșterea substanțială a sa
lariilor cadrelor tinere cu o 
vcchipic in muncă de. pînă la 
10 ani, a cadrelor medii și a 
acelora care lucrează în ture, 
stimulindu-le pregătirea și spe
cializarea profesională.

Noul sistem dc salarizare a- 
sigură o legătură directă intre 
cîștig și modul de îndeplinire 
a atribuțiilor fiecărui salariat 
din domeniul asistenței medi
co-sanitare.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor personalului medi'O-sani- 
tar și tehnico-aclministrativ din 
unitățile sanitare se înscrie pc 
linia înfăptuirii cu justețe a 
politicii partidului nostru cu 
privire la creșterea cointeresă
rii materiale și ridicării nive
lului de trai al oamenilor mun
cii, atestă grija și atenția de 
care se bucură cadrele medico- 
sanitare din partea partidului 
și statului, constituie un sti
mulent deosebit in întreaga 
noastră activitate. Acestei griji 
pe care o poartă partidul lu
crătorilor din domeniul asis
tenței medico-sanitare, noi, toți 
slujitorii sănătății si ai vieții 
oamenilor, trebuie să-i răspun
dem cu rezultate dintre cele 
mai bune în nobila noastră 
activitate.

TINERI ÎN LUPTA 

CU TIMPUL
„Despre -oamenii care mun

cesc cu pasiune și răspundere 
acolo unde esle necesară pre
zenta lor. acolo unde mintea 
-lucrează laolaltă cu forța brațe
lor s-a scris nu o dată în zia
rul nostru. Atunci cînd rezul
tatele răsplătesc cum se cuvine 
strădaniile, mulțumirea esle cu 
atit mai mare. Despre munca 
plină de dăruire și despre ela
nul tinerilor de la atelierul de 
timplărie al O.C.L. Alimentara 
Petroșani aș vrea să scriu cî
teva rînduri. Noi nu dăm căr
bune, nu facem blocuri, nu pro
ducem lumină. Dar muncim și 
noi cu tragere de inimă. Dacă 
găsiți de cuviință că ele pol 
apare în ziarul nostru local, am 
ii foarte bucuroși" — ne scrie 
ti nărui Gheorghe Droancă. A- 
poi semnatarul scrisorii conti
nuă :

„F.ra o zi cu lapovilă și nin
soare. Conducerea O.C.L. ne-a 
da! dispoziție aă începem și sâ 
terminăm cri mai repede roitu
rile pentru noul magazin cu 
autoservire din Vulcan. Mate
riale aveam așa că ne-am apucat 
în grabă de lucru. Intr-un timp 
scurt, suporții metalici au prins 
viață și au lost montați în ma
gazin. Apoi am dus polițele, 
confecționate în atelier, din 
p'ăci melaminale și plăci aglo
merate și am începui să Ie 
montăm. Ulecișlii Carol l.auran, 
Dionisie Doboi, Gheorghe Do

boi, Șic Ian Miko și alții, îndru
mați de comunistul Joși- < au- 
ran își împărțiseră dlribtn le 
și lucrau de zor. Unii tăiau su
porții metalici la înăljrmen res
pectivă, alții dădeau găuri, așe
zau plăcile, sau slrîngeuu șu
ruburile. Sub ochii cumpărat- ri- 
lor. raftul prindea viață.
o lost gala, înaintea termenu
lui prevăzut, lucrătoarele ma
gazinului l-rni șters bine de 
praf, apoi l-au încărcat cu pi
ramide ' - mărluri dc lot telul.

Lung de 31 metri, acesta a 
fost al lQ'-lea raft pe care i-au 
confecționat în acest au tine
rii de la atelierul de timplărie 
al O.C.L. Alimentara Petroșani, 
contribuind prin munca lor la 
o mai bună deservire a cumpă
ră lorilor.

Pentru vrednicia lor, pentru 
elanul tineresc și dăruirea în 
muncă, am vrut sâ scriu cîteva 
rînduri despre acești uleciști, 
pătrunși de conștiința datoriei. 
Chiar dacă nu dau cărbune, nu 
fac blocuri, nu produc lumină. 
Dar muncesc și ei cinstit, în- 
treeîndu-se cu timpul, cu ei în
șiși".

Iar noi am dat curs rînduri- 
lor lui Gheorghe Droancă, con- 
siderînd că ele sini un stimu
lent pentru activitatea de viitor 
a acestui mănunchi de tineri.

Dumitru GHEONEA

DUMINICĂ 28 DECEMBRIE

8,45 Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar.

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simlonic.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Pauză.
12.35 Emisiune in limba ma

ghiară.
13.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
10,00 Realitatea ilustrată.
19,00 Telejurnalul de seară, 
iu,20 Noutăți cinematografice. 
19,40 „Cîlu-j Maramureșul" — 

'/montaj lolcloric de cin- 
tece și dansuri.

20,00 Spectacol TV de varie
tăți.

22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Telesport.
22,45 Avanpremiera revelio

nului TV.
23,00 Includerea emisiunii 

programului l.

LUNI 29 DECEMBRIE

18,00 Consultații tehnice.
18.20 Confruntări — emisiune 

pentru tinerel.
18.50 Folclor și plastică ro-
' lndneascâ.
'19;00 Telejurnalul de seară.
19.20 Intermezzo coregrafic.
19.30 Pagini alese din poe

zia: anului 1969.
19.50 Letopiseț „Mircea cel 

Băl rin".
20.10 Anunțuri — Publicitate.
20.15 Roman foileton: „Bil- 

ciul deșertăciunilor".
21.00 Ultimul pasager în pri

ma cursă.
21.15 Steaua fără nume — e- 

misiune concurs de mu
zică ușoară.

22.10 Agenda politică.
22.20 Telejurnalul de noapte.

221.40 Scena — emisiune de 
actualitate și critică tea
trală. Anul teatral 1969.

23.10 Avanpremiera revelio
nului.

23.25 închiderea emisiunii.

MARTI 30 DECEMBRIE

17,00 ȚARII MELE: Ciutece 
și versuri pionierești în
chinate patriei.

17,30 Festivalul mini-basche- 
tului.

18,00 Anuar economic 1969. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Cinfăm Republica I
19.40 Atomul, această necu

noscută — trecut, pre
zent, viilor.

20.10 Film artistic: Vîrslele 
omului.

21.25 Avanpremiera revelio
nului.

21.40 Un sfert de veac din 
două milenii.

22.40 Telejurnalul de noapte. 
22,55 Muzică ușoară.
2Ț75 închiderea emisiunii.

MIERCURI 31 DECEMBRIE

21,00-5,00 Proaram special 
de Revelion care cu-

prinde printre altele 
Revelion-melody, cîn- 
tec. joc. din toată țe; 
ra ; Comici vestiți oi 
Revelionului ; Reve
lion Magazin ; Balul 
Revelionului.

TOI 1 IANUARIE

10.30 Deschiderea emisiunii.
Iau mulți ani, năzdră
vani I

11.30 Film serial pentru copii. 
Sebaslien printre oame- 
»* 10.

12.00 Program de muzică 
populară.

12.15 Pauză.
12.30 Emisiune în liml^f ma

ghiară.
16.30 Concurs international 

dc sărituri cu schiurile.
17,'10 Anul nou, cu bucuriei 

Obiceiuri de iarnă.
17.50 Film artistic: Stan și 

Rran nomazi.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 Balul operei.
19,40 Mari ansambluri folclo

rice — Perinlța.
20,00 Gala artiștilor francezi 

la Circul Bouglione.
21,25 Muzică cubaneză.

21.40 Moara de pe Floss (I).
22.30 Telejurnalul de itnaple-
22.40 Varietăți.
24,00 închiderea emisiunii.

VINERI 2 IANUARIE

10,0t) Film pentru copii: Doc
torul Aumădoare.

11.30 Concert simfonic.
12.10 Obiceiuri de Anul 

Nou.
13,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
1B.tiO Felicitări pentru școlari.
18.30 lama pe uliță — emi

siune de \ ersuri.
18.45 luteimezzo muzical.
19,00 Tele jur na Iul de seară.
19.20 Muzică populară.
19.45 Selecțiuni din Festiva

lul studențesc de muzi
că ușoară - București 
1969.

20,00 Roman foileton: Moata 
de pe Floss (II). Micro 
avanpremieră.

20,50 Mns Gorilă - scenetă 
de AL Mirodan.

21.20 Telejurnalul de noapte 
Sport.

21.30 O seară de varietăți.
2.1,f)O Inchfdcrea emisiunii.

S’MBÂTÂ 3 IANUARIE
77,00 Fmisiune în limba ger

mană.
18,00 la mulți ani, fele! La 

mulți ani, băieți I
19,00 Tcleiurnaiul de seară.
19.20 ..F.uiopa 1970".
19,35 Muzică populară româ

nească.
20,00 1 ele-enciclopedia.
27,00 Roman foileton : „Moa

ra de pe Floss" (UI).
21.45 înv ilata noastră. Marie 

Laloret.
22,40 Tcleiurnaiul de noapte 

Telesport.
23,10 Romanțe.
23.30 închiderea emisiunii.

ecbijx.de
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care națiune să-și poală ale
ge libeT calea dezvoltării sale 
condiția fundamentală a pă
cii, securității și cooperării in
ternaționale. Sesiunea Adu
nării Generale a O N.U., care 
și-a încheiaL lucrările in a 
doua jumătate a lunii decem
brie, a evidențiat încrederea 
statelor în sistemul de secu
ritate colectivă, international 
sau regional, in concordantă 
cu mecanismul instituit de 
Cartă, în opoziție cu sistemul 
blocurilor militare. Dînd qlas 
politicii principiale a statului 
nostru socialist, delegația ro
mână la O.N.U. a subliniat 
necesitatea de a se înfăptui 
un sistem real de securitate 
în Europa si în celelalte re
giuni ale lumii în conformi
tate cu Carta O.N.U. Ideea 
colaborării internaționale, pro
movată cu consecventă de 
România socialistă, decurge 
nu numai din faptul că ea re
prezintă unica alternativă în 
fata unui cataclism nuclear, 
dar și din faptul că lumea 
contemporană cunoaște o dez
voltare impetuoasă a forțelor 
de producție, a aplicării știin
ței și tehnicii moderne în 
toate domeniile vieții mate
riale, iar progresul fiecărui 
stat, al fiecărei națiuni este 
de neconceput fără existența 
unui schimb continuu de va
lori în cadrul căruia fiecare 
beneficiază de roadele coope
rării internaționale. în aceas
tă ordine de idei, se cuvine 
a fi relevată permanenta lăr
gire a relațiilor internaționale 
ale tării noastre. Continua 
dezvoltare a acestor relații 
vădește justețea politicii ex
terne stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului, care 
exprimă dorința fermă a po
porului român de întărire a 
prieteniei si colaborării cu 
toate țările socialiste si, în 
același timp, a relațiilor de 
cooperare cu toate statele lu
mii.

Dezvoltarea relațiilor bila
terale de colaborare cu lot 
mai multe state, reflectă con
secventa politicii noastre ex
terne constructive de destin
dere, încredere și prietenie 
între popoare, de consolidare 
a păcii și securității, de re
zolvare a litigiilor pe calea 
tratativelor, dîndu-se dovadă 
de înțelegere, răbdare și res
pect reciproc.

Participarea tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu in fruntea 
delegațiilor de parLid și de 
stat la întîlnirilc și consfă
tuirile cu reprezentanții par
tidelor comuniste și munci
torești și cu reprezentanții 
statelor socialiste relevă do
rința fermă a partidului și 
statului nostru de-^a promo
va relații frățești cu parti
dele comuniste, cu toate sta
tele socialiste. Totodată, vi
zitele făcute în cursul aces
tui an de președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în Iran și India, 
cele ale președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, în Belgia și Ma
rea Britanie, ca și alte vizite 
ale unor delegații guverna
mentale peste hotare, precum 
și faptul că țara noastră a 
fost qazdă a unui număr în
semnat de șefi de state și de 
guverne și delegații guverna
mentale au constituit un bun 
prilej de strîngere a relațiilor 
cu țările respective, de găsi
re a unor domenii variate de 
colaborare multilaterală, de 
acțiuni comune pentru accen
tuarea destinderii internațio
nale.

în cadrul relațiilor bilate
rale cu tot mai multe state, 
România militează pentru sta
bilirea unor acorduri ample 
care să înglobeze aspectele 
politico-diplomatice, econo- 
mico-comerciale și științifico- 
culturale ; ea duce o politică 
constructivă, care urmărește 
să atragă și să mobilizeze 
forțele interesate in cauza 
destinderii, colaborării și în

d) 
d 
d 

Un număr de cel puțin 40 DE PERSOANE, ÎN MAJO
RITATE COPII. AU PIERIT miercuri după ce nava de pa
sageri în care se aflau s-a ciocnit cu două mici tancuri pe
troliere și s-a scufundat in fluviul Magdalena din nord- 
estul Columbiei. La bordul navei se aflau aproximativ 100 
de pasageri, dintre care numai 45 au putut fi salvați.

In primele 10 luni ide a- 
nului 1969, ÎN STATELE U- 
N1TE AU AVUT LOC 5 000 
DE GREVE, mai multe decit 
in cursul întregului an pre
cedent. Dintre acestea, gre
va celor 75 000 de docheri de 
pe coasta estică a Statelor 
Unite a durat peste 100 de 
zile, iar greva celor 150 000 
de muncitori de la compania 
..General Electric11 continuă

Parlamentul indian a apro
bat joi un proiect de lege 
vizind CREAREA UNUI 
NOU STAT AUTONOM. IN 
INDIA, MEGHALAYA — in
formează agenția France 
Presse. Acesta ar urma să 
cuprindă mai multe regiuni 
ale actualului stat Assam,

de peste două luni.

.iWlillIIflIOII
BUGETUL MILITAR AL 

TURCIEI PE ANUL 1970 va 
atinge suma record dc 4,75 
miliarde lire turcești, a co
municat in Parlamentul țării 
ministrul apărării Ahmed 
Topaloglu.

tăririi păcii în lume. Este 
demn de remarcat faptul că 
niciodată, dc-a lungul istoriei 
sale, tara noastră nu a fost 
atît de activă în relațiile in
ternaționale, nu a avut le
gături atît de largi cu po
poarele lumii. In prezent, Ro
mânia întreține relații diplo
matice cu 96 de țări de pe 
toate meridianele globului. O 
dovadă a prestigiului cîștigat 
o constituie și faptul că la 
ora actuală tara noastră este 
membră a peste 38 organiza
ții internaționale guverna
mentale și a peste 300 de 
organizații neguvernamcritale.

După cum se știe, țara noas
tră dezvoltă colaborarea și 
cooperarea economică cu ță
rile socialiste membre ale 
C.A.E.R., cu toate tarile so
cialiste, participă activ la di
viziunea internațională socia
listă a muncii ,• totodată. Ro
mânia extinde legaturile sale 
economice cu toate țările lu
mii. Comerțul exterior, rela
țiile științifice, tehnice și cul
turale s-au dezvoltat mult în 
ultimii ani: întreținem rela
ții comerciale cu peste 100 
de țări. Demn de remarcat 
este și faptul că în structura 
comerțului exterior ponderea 
este deținută din ce în ce 
mai mult de produsele indus
triei noastre constructoare de 
mașini. Și în acest an, în 
numeroase țări din Europa, 
America Latină, Asia și A- 
frica au fost exportate ma- 
șini-unelle, tractoare, auto
camioane, produse ale indus
triei noastre chimice, ale in
dustriei ușoare și alimentare. 
Prezenta României la un nu
măr in continuă creștere de 
tîrguri și expoziții interna
ționale a devenit una din ex
presiile dezvoltării moderne 
a economiei noastre socia
liste. Anul acesta, tara noas
tră a participat la circa 70 
de tirguri și expoziții inter
naționale organizate într-o 
serie de orașe din Europa, 
Asia, Africa, America Lati
nă și Australia.

De o largă dezvoltare se 
bucură și relațiile știintifico- 
cultyralc ale țării noastre. 
Aprecierea realizărilor știin
ței românești este relevată 
de faptul că peste 100 de oa
meni de știință români dețin 
titluri științifice și academice 
străine. Participînd lot mai 
mult și mai activ la dialogul 
spiritual universal. România 
întreține relații cultural-ar- 
tistice active cu peste 70 de 
state, dintre care cu 40 pe 
bază de acorduri. Vizitele 
unor oameni de știință și 
cultură, schimbul de publica
ții, participarea la numeroa
se manifestări artistice inter
naționale vin în sprijinul u- 
nei mai bune cunoașteri și 
înțelegeri între popoare. An
sambluri și formații artistice 
românești au purtat peste 
granițele tării nobilul mesaj 
al artei și folclorului româ
nesc. Teatrul românesc a im
presionat publicul finlandez, 
polonez, italian, prin jocul 
nuantat și forța trăirii dra
matice. Corul Madrigal" a 
trezit în rîndul spectatorilor 
americani senzația certă a 
perfecțiunii muzicale — men
ționa presa americană. Cîn- 
tăretii români s-au afirmat pe 
multe scene lirice reputate, 
bucurîndu-se pretutindeni de 
primiri de-a dreptul emoțio
nante. Multe voci tinere șl 
instrumentiști dotati au obți
nut medalii de aur, argint 
sau bronz la concursuri des
fășurate peste hotare. Echi
pele și ansamblurile folclo
rice continuă să incinte lumea. 
Ele au primit în repetate rîn- 
duri marile premii ale unor 
concursuri internaționale. An
samblul „Ciocîrlia" a stîrnit 
și în acest an admirația spec
tatorilor americani.

Un bilanț bogat de afir
mare pe plan internațional 
încheie încă un an de mun
că a harnicului nostru popor 
în dezvoltarea României so
cialiste in multiplele domenii 
de activitate.

CURT

.RELAȚIILE TURCIEI CU CRECIA S AU ÎMBUNA- 
TAȚIT CONSIDERABIL în ultimii doi ani și cele două 
țări s-au apropiat mai mult ca înainte de o poziție construc
tivă", a declarat Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul turc 
al afacerilor externe, in fața Comisiei bugetare a Parlamen
tului țării sale.

Referindu-se la situația din Cipru, Caglayangil a preci
zat că Turcia dorește o soluționare a problemei cipriote 
„cinstită și satisfăcătoare" pentru cele două comunități, care 
ar putea fi realizată numai prin negocieri între ele.

Sesiunea
Sovietului 
Suprem al 
K.S.F.S.Il.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
La Moscova s-a desfășurat, 
timp de două zile, sesiunea So
vietului Suprem al R.S.F.S.R.

In cadrul sesiunii au fost dis
cutate și aprobate planul de 
dezvoltare a economiei și bu
getul pe anul 1970.

Planul economic prevede ca în 
anul care urmează producția 
industrială a R.S.F.S.R. să creas
că cu 6,1 la sută fată de 1969. 
Bugetul aprobat pentru 1970 pre
vede venituri și cheltuieli în 

f valoare de 35313211 000 ruble.

Sesiunea Adunării 
Populare 

a R. P. Albania
TIRANA 25 (Agerpres). — 

La Tirana s-au încheiat lucră
rile celei de a 8-a sesiuni a 
celei de a 6-a legislaturi a A- 
dunării Populare a Republicii 
Populare Albania, informează a- 
genlia A.T.A.

In cursul lucrărilor au fost 
validate mandatele unor depu- 
tali și au fost adoptate proiec
tul de lege privind noul sis
tem de invătămînt din Albania 
și proiectul de lege privind or
ganizarea serviciilor veterinare.

---- ★-----

Declarația 
primului ministru 

tunisian
TUNIS 25 (Agerpres). — Pri- 

mul ministru tunisian, Bahi 
Ladgham, a făcut miercuri o 
declarație la Academia milita
ră în care a arătat că Tunisia 
a reglementat toate problemele 
de frontieră cu țările arabe ve
cine, anunță postul de radio tu
nisian. Ladgham a precizat că 
frontiera provizorie cu Algeria 
din regiunile de sud va fi con
siderată de acum înainte ca 
permanentă.

---- ★-----

Mari manifestații 
de simpatie 

față de politica 
noii administrații 
în capitala Libiei

TRIPOLI 25 (Agerpres). — 
în capitala Libiei, Tripoli, au 
avut loc mari manifestații or
ganizate de populație în spri
jinul politicii noii administrații. 
Manifestanții au străbătut stră
zile orașului, scandînd lozinci 
prin care își exprimau satisfac
ția în legătură cu încheierea a- 
cordului libano-american refe
ritor la evacuarea, pînă la 30 
iunie 1970, a bazei militare a 
S.U.A.

Fostul președinte
Alphonse Alley,

COTONOU 25 (Agerpres). — 
Un grup de 32 de persoane, 
printre care și fostul președin
te al Dahomey-ului, Alphonse 
Alley, au fost eliberate mier
curi din închisoare, în baza 
unei amnistii decretate de Di
rectoratul militar aflat în pre
zent la conducerea țării. „A- 
ceste măsuri, menționează co
municatul dat publicității cu a- 
cest prilej, au fost luate cu 
scopul de a instaura un climat 
de calm în întreaga țară, ast-

Siria și Irakul urmează să 
construiască împreună O CA
LE FERATA LUNGA DE A- 
PROXIMATIV 500 DE KM, 
de-a lungul fluviului Eufrat, 
care ar putea facilita stabili
rea unei legături feroviare 
intre Golful Persic și Marea 
Mediterană, s-a anunțat mier
curi la Damasc.

Autoritățile siriene .compe
tente au precizat că cele 
două țări au creat un comi
tet mixt care va analiza pro
iectul căii ferate dintre Bag
dad și localitatea Deir Al- 
Zor, situată în estul Siriei,

Biafra frece prin 
cea mai complicată 

perioadă
— Declară 
Odumegwu

OWERllI 25 (Ager- 
pros). — Tn cadrul u- 
nui miting care a a- 
vut loc la Owcrri și 
la care au participat 
peste 3 000 de persoa
ne. generalul Odumeg
wu Ojukwu a decla
rat că Biafra trece în, 
momentul de față prin 
cea mai complicată 
perioadă de la declan
șarea operațiunilor mi
litare în urmă cu 30 
de luni. El s-a referit 
în mod special la ac
țiunile ofensive între
prinse de trupele fe
derale, care încearcă 
în prezent să cuce
rească partea de sud

In legătură cu situația 
din Vietnamul de sud

SAIGON 25 (Agerpres). — 
Guvernul revoluționar Provi

zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud a hotărît cu ocazia săr< 
bătorilor de Crăciun să încete
ze toate operațiunile militare 
pe timp de trei zile, începînd 
de miercuri, ora 1 (ora locală). 
Postul de radio „Eliberarea" — 
relatează agenția France Pres- 
se — a făcut apel către toate 
unitățile Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu să respecte a- 
ceastă hotărîre.

Pe de altă parte, guvernul 
saigonez a făcut cunoscut că 
a hotărît încetarea tuturor ope
rațiunilor militare, dar numai 
pe timp de 24 de ore, începînd 
de miercuri ora 18 (ora locală).

★
SAIGON 25 (Agerpres). — 

Pierderile suferite de forțele a-

Acord privind soluționarea 
unor probleme de frontieră 

între India și Pakistan
DELHI 25 (Agerpres). — După 

cum anunță agenta France 
Presse, comandanții sectoarelor 
Malda (Bengalul de vest) și 
Rajshahi (Pakistanul de est) au 
ajuns la un acord pentru solu
ționarea unor probleme de 
frontieră și micșorarea tensiu
nii în această regiune. Un pur
tător do cuvînt oficial al auto
rităților indiene a anunțat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că partea pakistaneză a accep. 
tat să-și retragă trupele , din 
apropierea frontierei și să dis
trugă fortificațiile și tranșeele

al Dahomey-ului, 
a fost eliberat
fel îneît guvernul militar să 
poată duce la îndeplinire sar
cinile ce i-au fost încredințate, 
printre care și aceea de a pre
găti viitoarele alegeri generale".

Fostul președinte Alphonse 
Alley fusese condamnat la 10 
octombrie a. c. la 10 ani deten
țiune, sub acuzația de a fi 
pus la cale, în timpul manda
tului său, răpirea lui Maurice 
Kouandete, actualul șef al Sta
tului major și membru al Di
rectoratului militar.

d 
d 
d 
d

Ansamblul folcloric al Casei de cultură din Sinaia și-a 
încheiat turneul în Franța cu un spectacol dat în sala pri
măriei arondismeniului V din Paris.

Solii artei interpretative populare române au prezentat, 
timp de trei săptămlîni, in mai multe orașe din Franța spec
tacole care s-au bucurat dc succes.

Șoferul de taxi Coi'nelio 
Rolandi din Milano, care prin 
mărturia sa a facilitat ares
tarea anarhistului Pietro Val- 
pedra, autorul prezumtiv al 
atentatului de la Milano, a 
primit amenințări cu moar
tea. Șoferului i-a fost expe
diată din Milano o scrisoare 
care poartă data de 20 de
cembrie și în care i se cere 
să retracteze depozițiile fă
cute, în caz contrar el ar ur
ma să fie asasinat. Rolandi a 
cerut protecția poliției.

Mtf

Exceptînd litoralul Mării. 
Adriatice, 1N TOATE RE
GIUNILE IUGOSLAVIEI 
TEMPERATURA A FOST 
ÎN ULTIMA VREME NEO- 
BIȘNU1T DE SCĂZUTĂ pen- 
tru această țară, mercurul

generalul 
Ojukwu —

a teritoriului controlat 
de forțele biafreze. 
Lupte grele au loc de 
mai multe săptămini 
în sectoarele Ikot-Ek- 
penc și Aba. Genera
lul Ojukwu a mențio
nat că trupele biafre
ze înregistrează unele 
succese, dar că luptele 
sînt deosebit de crîn- 
cenc. El și-a expri • t 
încrederea că, in pofi
da faptului că unele 
țări refuză să acorde 
ajutor Biafrei, forțele 
biafreze vor rezista 
oricăror acțiuni ofen
sive desfășurate de 
trupele guvernului fe
deral.

In partea de nord a Suediei, in minele Kiruna din regiu
nea laponă peste 4 000 de mineri au intrat în grevă, sprijinind 
în lelul acesta persistentele lor cereri de majorare a salariilor 
care nu mal sini în concordantă cu preturile piefii.
. In loto : O demonstrație a minerilor în orașul Kiruna.

;! mericane in luptele desfășurate 
săptămîna trecută se cifrează 

1 la 66 de morți și 713 răniți — 
a anunțat comandamentul tru-

• pelor S.U.A. de la Saigon. De 
' la începutul războiului, în Viet

nam și-au pierdut viata, potri- 
vil acelorași surse oficiale, 

I 39 893 de militari americani.

★

BANGKOK 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția U.P.I., 
autoritățile tailandeze au înce
put joi tratative cu guvernul 
saigonez pentru stabilirea con
dițiilor de retragere a trupelor 
tailandeze, care iau parte la 
operațiunile militare din Viet
namul de sud.

Efectivul trupelor tailandeze 
în Vietnamul de sud se ridică 
la 12 000 de militari.

> ( 

construite. El a adăugat că 
cele două părți au hotărît să 
mențină statuquo-ul în această 
regiune de frontieră.Noi ciocniri armate în zona Suezului

CAIRO 25 (Agerpres). — Ar
tileria R.A.U, a doborît joi di
mineața patru avioane israelie- 
ne care au încercat să efectue
ze un raid asupra unor poziții 
egiptene situate în zona Cana
lului de Suez — transmite a- 
genția M.E.N. Două dintre apa
rate au explodat în aer, iar 
celelalte două s-au prăbușit pe 
malul răsăritean al canalului, 
precizează agenția.

★

TEL AVIV 25 (Agerpres). — 
Aviația israeliană a efectuat joi 
dimineața raiduri de bombar
dament asupra unor poziții e- 
giptene situate în zona centrală 
și cea sudică a Canalului de 
Suez — a anuntat un purtător 
de cuvînt israelian, citat de a- 
genția Reuter. La încheierea 
raidurilor, toate avioanele au 
revenit la bazele lor, a adău
gat purtătorul do ciurint.

termometrului oscilînd in ju
rul a minus 5 grade. Tempe
ratura minimă a fost înre
gistrată in nord-vestul țării, 
unde termometrele au indicat 
minus 13 grade. In schimb, 
pe litoralul dalmatic, la Split 
și în alte regiuni, s-au în
registrat temperaturi ajun- 
gînd pină la plus 13 grade. 

iIIUBIIHu..’

Guvernul argentinian a a- 
nunțat că DE LA 1 IANUA
RIE 1970 TARIFELE PEN
TRU TRANSPORTURILE 
FEROVIARE VOR FI SCUM
PITE CU 25 LA SUTA, la 
fel ca și tarifele pentru trans
porturile cu autobuzele și ta
xiuri, telefoane și gaze. A- 
ceaslă măsură a provocat 
proteste puternice în cercu
rile sindicale, unde s-a sub

R. D. GERMANĂ j
ROSTOCK 25 (Agerpres). — Prima navă din noua scrie | 

denumită „Pâzifik" a fost lansată la apă la șantierele na- ' 
vale din Rostock (R. D. Germană). Nava are un deplasament | 
de 12 600 tone și dezvoltă o viteză de 18,4 noduri pe oră. -

La șantierele navale din Stralsund a fost, de asemenea, I 
terminată construcția navei frigorifice de pescuit „Kordor“, > 
din seria „Atlantik". Este cel de-al 29-lea vas de pescuit de | 
acest tip construit la Stralsund în anul 1969. '

R. P. BULGARIA
SOFIA 25 (Agerpres). — In orașul Haskovo din R. P. „ 

Bulgaria a intrat miercuri în funcțiune un nou combinat | 
textil, care va produce anual 5 000 tone fibre. Intr-un viilor J 
apropiat, aici urmează să se deschidă o secție de vțc9ătorie ■ 
cu o producție de 17 milioane metri patrați de țesături I 
pe an. >

UNIUNEA SOVIETICĂ
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Savanții sovietici au des- j 

coperit in straturile'scoarței terestre mari zăcăminte de gaze | 
naturale; în stare solidă. Potrivit evaluărilor preliminarii, - 
rezervele de gaze naturale in stare solidă de pe teritoriul | 
Uniunii Sovietice depășesc 15 trilioane metri cubi. Expli- » 
cația dată dc savanții sovietici a acestui fenomen este că | 
straturile scoarței terestre unde presiunea atinge 250 atmos- . 
fere, iar temperatura nu depășește 25 grade Celsius, mole
culele apelor subterane polarizează in jurul lor molecule i 
de gaz și, prcsindu-le intr-un anume fel, le transformă in- J 
tr-un concentrat aparte. Fiecare metru cub din această ghea- . 
ță de culoare cenușiu-argintie conține 200 metri cubi de I 
gaze. j

Cercetările au demonstrat că zăcămintele de gaze natu- | 
rale în stare solidă se găsesc, de regulă, în zona înghețului j 
veșnic, la o adîncime pină la 2 500 metri. |

R. P. CHINEZĂ
PEKIN 25. — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, | 

transmite: Muncitorii și tehnicienii din Tientzin, principa- * 
Iul centru industrial din nordul R. P. Chineze, și din alte | 
orașe și centre industriale ale Chinei au participat în acest 
an la o amplă mișcare de inovații tehnice. |

De la începutul anului, in fabricile și întreprinderile . 
orașului Tientzin s-au realizat prin aplicarea de procedee | 
tehnice inedite și folosirea de materiale noi peste 4 000 de „ 
produse noi importante. j

In industria electronică se produc elemente electronice ’ 
miniaturizate și produse de înaltă precizie, aparatură tehni- I 
că pentru industria de utilaje, textilă, ușoară ,și chimică, J 
care, contribuie la reducerea considerabilă 
materii prime și de energie electrică și la 
ței muncii și calității produselor.

R. P. ALBANIA
TIRANA 25 (Agerpres). — In cursul 

in Albania s-a desfășurat o campanie susținută de reîmpă- 
duriri și de luptă contra eroziunii solului. Pină la sfirșitul 
anului, numărul puieților plantați în această lună va ajunge 
la aproximativ 5,5 milioane.

Printre varietățile plantate, un loc important revine 
arborilor cu creștere rapidă, mai ales plopului. Vor mai fi 
plantați, de asemenea, castani, nuci, pini și alte specii. 
Pinii, în special, sint plantați în zonele de munte și în cele 
de litoral.

CUBA
HAVANA 25. — Corespondentul Agerpres, V. Stamate, 

transmite : In Cuba a fost produs primul milion de tone de 
zahăr in campania, al cărui obiectiv final este realizarea, 
pînă in luna iulie 1970, a unei producții record de 10 mi
lioane tone. începînd de la 22 decembrie a. c., au fost mo
bilizate toate forțele disponibile pentru recoltatul trestiei 
de zahăr, in așa fel incit pînă la 18 ianuarie să fie produs 
și cel dc-al doilea milion de tone de zahăr.

liniat că ca lovește în ni
velul de trai al oamenilor 
muncii.

Illllllllllillir

Francezii l-au desemnat pe 
Jean Gabin, ACTORUL DE 
CINEMATOGRAF PREFE
RAT al anului 1969. Iată că. 
deși „face film1' de 37 ani 
(a debutat pe ecran in 1932), 
Gabin rămîne și acum pre
feratul numărul unu al pu
blicului francez. Ii urmea
ză Fernandel, Bourvil, Jean 
Paul Belmondo și Alain De
lon, ultimii doi împărțind in- 
trei ei locul al patrulea.

In ce privește actrița de 
cinematograf "preferată, deși 
este absentă de mai multă 
vreme de pe ecrane, Michele 
Morgan ocupă primul loc. 

i
 Recent, în librăriile new-yorkeze a apărut lucrarea pu

blicistului George Tyer „Afacerile cu arme", din care reiese 
că STATELE UNITE SÎNT CEL MAI MARE VÎNZATOR 
DE ARME DIN LUME. Anual, S.U.A. vînd diferite tipuri 
de armament in valoare de 5 miliarde de dolari. Din anul 
1915, Pentagonul a furnizat diferitelor state echipament mi
litar în valoare de 50 miliarde dolari,

a consumului de 
ridicarea efipicn-

lunii decembrie

Ministrul bolivian dc inter
ne, colonelul Juan Ayoroa, 
a anunțat că 13 PERSOANE, 
ÎNTRE CARE MAI MULȚI 
FUNCȚIONARI Al DIREC
ȚIEI DE ANCHETE PENA
LE ȘI AI INTERPOL-VLVI, 
AU FOST ARESTATE sub a- 
cuzația de a fi fost implicate 
în activități ilicite cu stupe
fiante. Banda se ocupa cu fa
bricarea și traficul de cocai
nă. Unul din funcționarii po
liției, Rodolfo Hurry, s-a si
nucis în momentul arestării 
sale înghițind o otravă pu
ternică.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi 
Matematică (clasa a 
Vlll-a).

17.30 Consultații pentru elevi. 
Fizică (clasa Xll-a).

18,00 Lumea copiilor.
18.30 Știința și producția.
18,50 Doi virtuoși ai acordeo

nului.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector,
19.30 Mai avell o întrebare? 

— emisiune de cultură 
științifică.

20.30 Film artistic: „In ora
șul S".

22,10 Telejurnalul de noapte.
22.30 Cadran — emisiune de 

actualitate internaționa
lă.

23,00 Glorii ale scenei lirice 
românești.

23.20 închiderea emisiunii.

SÎMBAtA 27 DECEMBRIE

PROGRAMUL I i

5,05—6,00 Melodiile dimine
ții; 6,05—9,30 Muzică și ac
tualități; 8,30 Miorița; 10,30 
Din țările socialiste; 11,05 
Melodii de Alexandru Mandy;
12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal: 13,22 
Muzică ușoară; 13.30 Radio 
club turistic; 13.45 Cîntece 
de nuntă și jocuri populare; 
14,00 Caleidoscop muzical; 
14,40 Radio publicitate; 15.00 
De la 3 la 7 — emisiune de 
divertisment muzical; 16,00 
Radiojurnal; 19,00 Gazeta ra
dio; 19,30 Săptămîna unui 
meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 Rarități disco- 
grafice — muzică populară:
20.20 Eminesciana: 20.25 Ze
ce melodii preferate: 21.00 
In jurul- globului; 21,30 Mo
ment poetic: 21,35 Recitalul 
serii — Gică Petrescu: 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteo
rologic: 22,20 Sport; 22,30 
Dans pentru toate vîrstele; 

J)J)3—6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Program muzical dc 
dimineață: 7,00 Radiojurnal;
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare); 8,10 
Tot înainte; 9,00 Muzică 
populară; 10,05 Cîntece și 
jocuri populare; 10,30 Cintă 
Luminița Dobrescu și Gianni 
Morandi: 11,00 Radio-expedi- 
ție pionierească: 12.15 Con
cert de prînz: 13,00 Soliști 
de muzică populară: 13,30 
Muzică orchestrală din ope
re: 14,03 Muzică ușoară: 14,30 
Sub steagul partidului — 
cîntece: 14,45 Selecțiuni din 
operete: 15,00 Viața muzicală 
a orașului Oradea: 15,35 Mu
zică populară: 16.00 Radio
jurnal; 17.05 Antena tinere
tului: 17,20 Muzică populară 
interpretată de Lucreția Cio
banii: 17,35 Spre cabană — 
muzică ușoară; 18 00 Varie
tăți muzicale; 18.30 Odă lim
bii române (reluare); 19,00 
Varietăți muzicale — conti
nuare; 19,30 Bibliotecă de 
poezie românească: 19,50 
Noapte bună, copii: 20.00 
Concertul orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii din Bra
șov, din ziua de 18 decem
brie; 22,00 Dansați în ritmul 
preferat; 22,40 Romanțe: 23,05 
Muzica românească azi.

BULETINE DE ȘTIRI • 
Programul 1: 5,00; 6,00; 9,00; 
10,00; 11,00; 17,00; 18.00; 20,00: 
24,00; 2,00: 4,00. Programul 
II : 6,05; 12,00; 14,00; 23,00; 
0,55.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Crima din pădure; Re
publica : Creola, ochii-ți ard 
ca flacăra; T.ONEA — 7 No
iembrie : Rebus miraculos: 
Minerul : Armata codobaturi
lor din nou in luptă: VUL
CAN : Vîrsta ingrată: LU- 
PENI — Cultural : La nord 
prin nord vest; URICANI : 
Vera Cruz.

Ieri, temperatura aerului 
la Petroșani a oscilat intre 
minus 5 grade și minus 1 
grad, iar la Paring între mi
nus 8 grade și minus 4 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține instabilă, cu cerul mai 
mult acoperii. Se vor sem
nala precipitații slabe sub 
formă dc ninsoare. Vînt slab 
din sectorul sudic. Grosimea 
stratului de zăpadă la Paring 
— 31 cm.
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