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îmbunătățirea salarizării 

î n r a ni u r a minieră 

Stimulent holăritor pentru 
atragerea șistabilizareanoilor 
angajați la minele Văii Jiului

IOAN KARPINECZ.
director de personal la Centrala cărbunelui Petroșani

Salariații Centralei cărbune
lui Petroșani au luat cunoștin
ță cu viu interes și mulțumire 
de Hotărârea Consiliului de Mi
niștri privind generalizarea ex
perimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor in unitățile din ramura 
minieră. Prevederile hotăririi 
— intre care majorarea sala
riilor in medie cu 12,4 la sută, 
iar pentru muncitorii din sub
teran cu circa 20 la sută, men- 
țtnorea salarizării in acord 
progresiv diferențiat și a spo
rului de vechime — vor con
tribui din plin la creșterea 
bunăstării materiale a angaja- 
ților de la unitățile centralei. 
Calculele preliminare arată că 
veniturile anuale ale salariați- 
tor unităților miniere din Valea 
Jiului vor crește — prin apli
carea hotăririi — cu 90 mili
oane lei, ceea ce înseamnă că 
in 1970 veniturile lor vor creș
te cu 14.2 la sută.

Unitățile miniere vor avea 
posibilitatea să imbine rezulta
tele cantitative și calitative ale 
muncii cu cîștigurile angajați- 
lor. Incepînd de la 1 ianuarie 
vor avea la îndemînă 5 cate
gorii de salarizare pentru mun
citorii calificați din subteran. 6 
cateeorii pentru muncitorii cali
ficați de la suprafață. 3 cate
gorii pentru muncitorii neca- 
tificați. fiecare categorie avind 
cite Irei trepte de diferențiere. 
In acest fel va crește cointe
resarea lucrătorilor pentru spo
rirea continuă a productivită
ții muncii, reducerea prețului 
de cost și a consumului de ma
teriale. pentru depășirea sarci
nilor la producția extrasă.

După cum este cunoscut, in 
ultimii 2—3 ani. unitățile mi
niere din Valea Jiului au dus 
fipsă de cadre muncitorești. A 
fost una din cauzele cu reper
cusiuni negative asupra reali
zării indicatorilor de plan. A- 
plicarea noului sistem de sa
larizare în ramura minieră, a- 
duce cu sine implicații favo
rabile rezolvării problemelor 
cadrelor de muncitori mineri 
in ceea ce privește atragerea

și, mai ales, permanentizarea 
lucrătorilor la unitățile noas
tre. In acest sens, conducerea 
centralei are in vedere aplica
rea și a altor măsuri privind 
îmbunătățirea în continuare a 
condițiilor de viață și de mun
că ale celor care lucrează la 
exploatările miniere, preparați- 
ile de cărbune și în alte sec
toare. Se prevede astfel ca in 
anul viitor să fie repartizate 
1 200 apartamente noi salaria- 
ților unităților C.C.P., ridieîn- 
du-se astfel în continuare ni
velul condițiilor de locuit ale 
familiilor de mineri. La cămi
nul muncitoresc al E. M. Dîlja, 
dat de curând in folosință, va 
fi construită o cantină cu 300 
locuri, iar la căminul pentru 
nefamiliști din cartierul Aero
port al orașului Petroșani, care 
va fi uât în folosință în luna 
ianuarie, se va construi o can
tină în cursul semestrului I 
al anului viitor. In fază finală 
se află și construcția căminu
lui cu 300 de locuri din orașul 
Vulcan, cămin ce va fi pus la 
dispoziția E. M. Paroșeni. Că
minul muncitoresc care va de
servi salariați ai minei Bârbă- 
teni se află în stadiu de pro
iectare.

Celelalte 8 cămine muncito
rești aflate in folosință vor fi 
amenajate și dotate în conti
nuare pentru a li se conferi un 
aspect cit mai primitor. Din 
păcate. însă, se face încă prea 
puțin în direcția folosirii bazei 
materiale existente la cămine 
— cărți, televizoare, jocuri de 
șah. rummy etc. — pentru or
ganizarea în mod plăcut a tim
pului liber al muncitorilor, lo
catari ai căminelor. In acest 
domeniu așteptăm să primim 
o mină de ajutor din partea 
comitetelor sindicale și a orga
nizațiilor de tineret de la uni
tățile C.C.P.

Tot în anul viitor va începe 
construcția pavilioanelor admi
nistrative ale viitoarelor mine 
de la Livezeni și Bărbăteni. 
Aceste pavilioane vor cuprinde 
și complexe sociale moderne —

tă, precum și ale șo- Șereanu, Andrei Stoi- 
ferilor Ioan Vladislav, ca și Victor Mănicea 
Tiberiu Romanescu, de pe autobasculantele 
Georgică Marc, Ioan „Tatra" de 10 tone.

Cooperativa 
„Deservirea" Lupeni
Ziua de 20 decern- peste plan încălțămin- 

bric a marcat un suc- te cu fețe de piele în

♦ Continuare in pag. a 3-a
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Cu planul anual îndeplinit

de calcar Bănită
Intr-o convorbire te- toria“ Călan.

lefonică avută ieri cu Sporirea producției 
inginerul Vasile Vir- de calcar s-a obținut 
șan, șeful carierei Bă- pe seama creșterii pro- 
nița, am aflat că vred- ductivității muncii va- 
nicul colectiv pe care lorice, indicator care
11 conduce și-a reali- pe 11 luni a fost do
zat sarcinile de plan pășit cu 11,2 la sută, 
pe acest an cu 25 de ca urmare a folosirii 
zile înainte de termen, unor utilaje grele și 
Planul producției glo- de mare randament ces important în mun- valoare de 60 000 Iei
bale și marfă a fost pentru foraj, încărcat ca colectivului coopc- și mobilă în valoare
îndeplinit in proporție și transport, a tre- rativei meșteșugărești de 50 000 lei;
de 112,1 la sută. cerii la folosirea me- ./Deservirea*' din Lu- > investițiile din

Producția de calcar todei de pușcare ma- peni : îndeplinirea pla- fondul centralizat și
extrasă peste plan de sivă prin puțuri cu nului anual. Membrii necentralizat, în valoa- 
la începutul anului și mare încărcătură de cooperatori raportează re de 90 000 lei, au
piuă in ziua de 27 de- exploziv prin care, la cu acest prilej un șir fost realizate in pro-
cembrie se cifrează la ° singură pușcătură, de frumoase realizări porție de 100 la sută,
12 000 tone, în expre- rezultă 15 000 tone de la toți indicatorii de asigurîndu-se astfel
sie valorică această calcar. plan cu care au fost dezvoltarea în conti-
productie suplimentară Din rindurile colec- încununate strădaniile nuare a bazei tehnico- 
echivălind cu 360 000 tivului s-au remarcat lor d<?î>USe zi“ d? zi materiale a cooperati
vi realizați peste ni- cu aportul la aceste pentru deservirea popu- vei, creșterea poșibili- 
velul producției globa- succese minerii de ca- la nivelul -cerin- tăților de sporire a
le și marfă planifi- rieră loan Ciomoș, telor mereu crescânde, producției și a volu-

: cată. Dumitru Firicel, Va- pentru îndeplinirea an- mul ui de prestații că-
De remarcat că har- sile Șchiopu, Iosif Bi- gajamcntclor luate în tre populație.

nicul colectiv al carie- ro, loan Ardeleanu, ar- această direcție. Aportul principal la
rei Bănită a furnizat tificierii Petru Negara < valoarea produc- realizările cooperativei 
beneficiarilor săi în a- și loan Mihuț, escava- ției marfă și a preș- l-au dat secțiile frun- 
cest an un volum de toriștii loan Bodor și țărilor de munci in- tașc între care se nu- 
3 000 tone calcar spă- Gheorghe Ceaușu, ca dustriale și neindus- mără croitoria do băr- 
lat recuperat din liălzi. și maistrul de carieră triale realizate în acest bați nî. 1 Lupeni con- 
Un merit deosebit este Viorel Vladislav. Aces- an însumează 6 510 mii dusă de maistrul croi- 
și acela că producția tora li se adaugă, de lei — cu 110 000 mii tor Dominik Biro, sec- 
vîndută a fost de caii- asemenea, numele lă- lei peste plan și 10 000 ția confecții de mică 
tate foarte bună lună cătușilor loan Ciubotea lei peste angajament; serie condusă de mais- 
de lună, neexistînd o- și Nicolae Iordănescu, livrările de măr- trul croitor Nicolae
biecții din partea be- sudorului Petru Groza, furi la fondul pieții Ehlingh, croitoria nr. 
neficiarilor _  Combi- electricianului Zeno se cifrează la 905 mii 3 Lupeni condusă de
natul siderurgic Galați, Dan, maistrului meca- lei, întrecînd cu 55 000 maistrul croitor Vaier 
Combinatul siderurgic nic Iosif Sava, al teh- lei sarcina de plan; Botoi. secția mecanică 
Reșița și Uzina „Vie- nicianului loan Drago- 4. au fost produse fină și altele.

__________ ——------------------- /

Plenara Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicalelor, inlrunilă in zilele de 26 
și 27 decembrie a. c. pentru a analiza contri
buția sindicatelor la realizarea planului pe anul 
1969 și sarcinile ce le revin in înfăptuirea pla
nului pe 1970, exprimă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ade
ziunea deplină și via satisfacție a milioanelor 
de membri ai sindicatelor față de importan
tele măsuri luate do recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. pentru dezvoltarea economiei naționale, 
pentru progresul general al României socialiste.

Concluziile de înaltă valoare principială și 
practică pe care dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. le-ați prezentat la Plenara 
Comitetului Control al Partidului, constituie si 
pentru sindicate un îndrumar prețios si un 
puternic imbold, spre o ne spori contribuția 
In înfăptuirea programului elaborat de Con
gresul al X-lca al P.C.R.. pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, pentru 
ridicarea continuă n bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Privind cu un sentiment de puternică satisfac
ție rezultatele bune obținute în acest an, ce con
stituie o bază economică trainică pentru înde
plinirea planului pe anul viitor, care, prin pro
porțiile și ritmurile prevăzute cere eforturi 
deosebite, disciplină fermă, pasiune și un înalt 
simț de răspundere, sindicalele, sub conducerea 
organizațiilor de partid, vor pune în centrul 
activității lor mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea lui exemnlară. în 
mod ritmic și la toii indicatorii, pentru înche
ierea cu deplin succes a actualului cincinal și 
asigurarea condițiilor de trecere la realizarea 
mărețelor obiective ce vor fi edificate pe nă- 
m>ntul României, în deceniul viitor.

Conștiente de marile responsabilități sociale 
ce Ic revin în etapa actuală, participînd activ 
Ia întrecerea socialistă organizată de comitetele 
județene de partid, sindicatele își propun să 
desfășoare largi acțiuni de masă în vederea 
creșterii productivități muncii, îmbunătățirii 
calității produselor și lărgirii gamei de sorti
mente, folosirii cu randament maxim a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, pentru realiza
rea indicelui lor de utilizare, la limita superioară 
planificată.

Pentru a aduce un mai substanțial aport la 
întărirea disciplinei și ordinei in producție, 
sindicatele vor desfășura o intensă muncă de 
educație socialistă, strîns legată de sarcinile

majore ale activității economice, de problemele 
concrete alo fiecărui loc de muncă. Prin am
plele acțiuni de masă ce le va organiza in în
treprinderi in cursul anului viitor. Con-iliuî 
Central al U.G.S.R. își propune să contribui, la 
sporirea indicelui de utilizare a timpului d<- lu
cru cu cel puțin 0.5 la sută fată de realizările 
anului 1969, echivalentul timpului necesar pentru 
obținerea în industrie a unei producții xunli- 
mentare de peste un miliard de lei.

Plenara consideră, de asemenea, că o înda
torire primordială a sindicatelor este antrena
rea salariaților la reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, a consumurilor specifice de 
metal, lemn, combustibil, energie electrică si 
la alte materii prime si materiale, adueîndu-si 
aportul și pe această calo la ridicarea eficien
ței economice a tuturor întreprinderilor «i ra
murilor economici naționale.

Sindicatele sint hotărîte să facă tot ce depinde 
de ele pentru înfăptuirea ritmică și integrală 
a planului de investiții, sprijinind predarea Ia 
timp a documentației tehnice, livrarea la ter
men a utilalolor. darea la timp în funcțiune 
n obiectivelor construite și atingerea parame
trilor proiectați, astfel incit societatea noastră 
să beneficieze cît mai rapid de valorile mate
riale pe care trebuie să Io producă noile ca
pacități do producție

Comitetele uniunilor, consiliile Județene, 
municipale și orășenești, comitetele sindicatelor 
își vor face mai puternic simțită prezenta în 
întreaga activitate de pregătire profesională a 
cadrelor, in special a muncitorilor calificați, 
își vor perfecționa activitatea de propagandă 
tehnică și economică, urmărind cu nrocădore 
efiețonta acesteia în producție.

Exprimîndu-ne profunda recunoștință pentru 
îndrumarea și sprijinul permanent pe care sin
dicatele îl primesc din nartea Comitetului Cen
tral al Partidului, a dumneavoastră personal, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă asigu
răm că sindicatele își vor îmbunătăți substan
țial activitatea în spiritul hotărîrilor jstorice 
ale Congresului al X-lea al P.C.R.. că n'i vor 
precupeți nici un efort pentru înfăptuirea '•u 
deplin succes a sarcinilor trasate de partid a 
planului de stat pe anul 1970 — treaptă hotărî- 
toare în programul de înflorire multilaterală a 
României socialiste.

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL 
al U.G.S.R.

PLENARA
Consiliului Central al U. G. S. R.

In zilele de 26 și 27 decem
brie s-au desfășurat lucrările 
plenarei lărgite a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 

..Sindicatelor din România.
Au participat, ca invitați, mi

niștri și adjuncti ai miniștrilor, 
reprezentanți ai conducerilor 
unor organe centrale de stat și 
organizații de masă, președinți 
ai consiliilor județene ale sin
dicatelor și ai unor comitete 
ale sindicatelor din marile în
treprinderi și combinate, ziariști.

La lucrările plenarei a luat 
parte tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., a prezentat Rapor
tul privind contribuția sindica
telor la realizarea planului pe 
anul 1969 și sarcinile ce le re
vin în înfăptuirea măsurilor sta
bilite de Plenara C.C. al P.C.R., 
pentru îndeplinirea planului pe 
anul 1970.

La dezbaterea problemelor în
scrise pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii: Ion Udrea, 
Nicolae Moraru, Gheorghe Borș, 
Mihail Gheorghe, Ion Cotoț, E- 
lena Nae, Ion Istrate, Constan
tin Vitican, Mihail Sontag, Ni
colae Manolache, Constantin Ef- 
limie, Aurelian Nistor, Gheor
ghe Petrescu, Ion Alexandru, 
Petre Furdui, Jenița Constantin, 
Vasile Cazan, Mircea Georges
cu, Constantin Drăgan, Mihal 
Arcan, Alexandru Grecu, Gheor
ghe Miron, Ion Olaru.

De asemenea, în grupele de 
lucru pe județe au participat 
la discuții un număr de 65 to
varăși.

Exprimînd adeziunea totală a 
sindicatelor din țara noastră fa(ă 
de hotărîrile recentei Plenare 
a C.C. al P.C.R., Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. și-a însușit pe 
deplin obiectivele planului de 
stat pe anul 1970, care prevede 
menținerea în continuare a unui 
ritm ridicat de dezvoltare în

toate ramurile economiei națio
nale. Participanta la Plenaia 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
au relevat însemnătatea deose
bită ce o are pentru activitatea 
sindicatelor cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, rostita 
la încheierea lucrărilor ședinței 
plenare a C.C. al P.C.R., care, 
pe baza unei profunde analize 
a rezultatelor obținute pînă 
acum, a stabilit cu claritate po
sibilitățile și rezervele existen
te pentru încheierea cu succes 
a actualului cincinal și asigura
rea trecerii la înfăptuirea măre
țului program elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R, 
Aceasta corespunde pe deplin 
potențialului material și uman 
de care dispune în prezent tara 
noastră, năzuințelor și hotărîril 
nestrămutate a oamenilor muncii 
de a traduce în viată însufleti- 
toarele sarcini elaborate do par
tid.

de

mân muni în imiiii ii fim
hwilin energetice 19/D

De la banalul comutator, 
pe care milioane și milioane 
de oameni il răsucesc in fie
care seară in locuințele lor, 
cu gestul devenit reflex, la 
butoanele tablourilor de co
mandă, prin a căror simplă 
apăsare oamenii comandă la 
distanță procese tehnologice 
neînchipuit de complexe, e- 
nergia electrică a pătruns 
atit de puternic în viața noas
tră, incit progresul economic 
și cultural al societății con
temporane ar fi de neconceput 
fără aportul unei asemenea 
cuceriri. Importanța consumu
lui de energie electrică pen
tru dezvoltarea economiei de
rivă din aceea că o creștere 
substanțială a productivității 
muncii nu este posibilă fără 
o sporire corespunzătoare a 
înzestrării energetice a mun
cii.

lnțelegînd rolul obiectiv

pe care energetica îl joacă 
în propășirea progresului e- 
conomiei și în ridicarea gra
dului de civilizație și cultu
ră al poporului, partidul nos
tru a înscris dezvoltarea pri
oritară a energiei electrice la 
loc de frunte în programul 
său de construire a socialis
mului. Datorită acestui fapt, 
pe harta patriei noastre au 
apărut impunătoare centrale 
a căror producție totală de
pășește astăzi de peste 27 de 
ori cel mai înalt nivel dina
inte de război al producției 
de energic electrică.

Ce perspective prezintă 
industria energiei electrice în 
1970, ultimul an al cincinalu
lui ? Fără îndoială că o ase-

Nicolae DASCALESCU

• Continuare tn pag. a 3-a.

Unul din sensui’ile viitoarei autostrăzi 
București — Pitești a fost terminat

S-au încheiat lucrările pe unul din sensurile viitoarei 
autostrăzi București — Pitești, in lungime de 114 km. Noua 
magistrală nu întîlnește nici o comună sau cale ferată. Ea 
nu va fi dată în folosință decît în primăvara anului viitor, 
deoarece asfaltul recent turnat nu permite introducerea 
unor mașini cu gabarit depășit pentru deszăpezire.

Îmbogățirea bazei materiale 
a ocrotirii sănătății

| I/i vederea intensificării 
' manifestărilor cullural-artisti- 
I' ce în perioada lunilor de 

iarnă, Comitetul județean 
? U.T.C., in colaborare cu Co- 
| mitetul județean pentru cul- 
* tură și artă a organizat o 
I interesantă acțiune intitulată 
’ „Căutătorii de comori". Con- 
Icepulă sub forma unei ștafe

te, această acțiune, care se 
I va desfășura în fiecare cornii- 
I nă pînă la data de 15 mar- 
J tie 1970, urmărește valorifi- 
I carea, într-o mai mare măsu- 
» ră, a datinilor și obiceiurilor 
I strămoșești și efectuarea unui 
’ larg schimb de experiență 
| între formațiile artistice în 
I prezentarea celor mai repre- 
j zentalive obiceiuri folclorice 
I din diferite zone ale jude- 
' /uiui.

In vederea unei bune reu- | 
șite a acestei acțiuni vor fi » 
antrenați cei mai talenlați și I 
pasionați tineri, elevi, cadre J 
didactice și alți cetățeni dor- j 
nici să contribuie la descope- I 
rirea și valorificarea bogate- ' 
lor tradiții folclorice exislen- | 
te în județul nostru. »

tn data de 15 martie, la | 
Deva, se va prezenta un spec- s 
tacol festiv, iar celor mai | 
bune formații folclorice li se ' 
va înmîna diploma Comitetu- | 
lui județean pentru cultură s 
și artă și Comitetului jude- | 
țean al U.T.C.

Cele mai reușite și mai au- | 
tentice producții folclorice ' 
vor vedea lumina tiparului | 
într-o culegere. '

Premiile anchetei 
noastre

In după-amiaza zilei de 
26 decembrie a avut loc con
sfătuirea organizată de redac
ția ziarului „Steagul roșu** 
cu colaboratori și corespon
denți voluntari din orașul 
Petroșani. Cu acest prilej a 
avut loc tragerea la sorți a 
premiilor oferite cu prilejul 
anchetei organizate de ziarul 
nostru in rîndurile cititori
lor. Tovarășii Dumitru Gă- 
geanu, din Aninoasa, Mihai 
Vahold din Lonca și loan 
Rușescu, din Uricani, ale că

ror buletine au ieșit cîști- 
gătoare, sini invitați la redac
ție in zilele de 29 sau 30 
decembrie a. c. spre a-și ri
dica premiile.

E X P

Baza materială a ocrotirii 
sănătății s-a îmbogățit în 
acest an cu noi unități. Ast
fel, au fost date în folosință 
spitalele generale din Con
stanța și Slobozia, precum și 
spitalul de pediatrie din O- 
radea, cu policlinici, care dis
pun în total de circa 2 600 
de paturi.

în finisare se află construc
țiile spitalelor cu policlinici 
din Baia Mare, Caransebeș, 
Craiova, spitalul de pediatrie 
din Iași și spitalul clinic de 
boli contagioase din Cluj, 
care vor avea în total aproa
pe 4 000 de paturi, ca și

construcția noii aripi a Spi
talului de urgență din Capi
tală. în București, se mai află 
în construcție Centrul de he
matologie și gastroenterologie 
și un nou pavilion de cer
cetare și producție la Insti
tutul 4Dr. Ion Cantacuzino".

De asemenea, în acest an 
a fost t dată în folosință poli
clinica din Slatina, iar în lu
nile următoare vor fi termi
nate alte policlinici amplasa
te la Oradea, Alexandria, Ro
man, Tecuci, In eu, Cluj, Or
șova, ■ Ploiești, Cîmpulung 
Moldovenesc, Vaslui, din car
tierul bucureștean Titan.

♦ Continuare in pag. a 3-a
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hi holul Casei de cultura din Petroșani s-a deschis o expoziție cu tema „Realizările 
obținute de unitățile economice din Valea Jiului in acțiunea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii". Sint expuse grafice și studii despre rezolvările optime găsite unor probleme 
ridicate de procesul de producție din industria extractivă, energiei electrice, forestieră etc.

Expoziția este organizată de Cabinetul municipal pentru probleme de organizare știin
țifică a producției și a muncii, in colaborare cu Consiliul municipal al sindicatelor.

Tabăra de instruire a responsabililor 
comisiilor sportive

Intre 2—10 ianuarie 1970, 
se organizează, Ia Muscel, o 
tabără de instruire a respon
sabililor comisiilor sportive 
din școlile generale și licee, 
la care vor participa și ti
neri din Valea Jiului.

Scopul urmărit de organi
zatori este acela de a pri
lejui participanților un larg 
schimb de experiență, o in
struire practică utilă, care să 
contribuie Ia îmbunătățirea 
continuă a activității comisii
lor sportive.

La odihnă 
și tratament

In anul 1969 prin sindica
tele întreprinderilor, și insti
tuțiilor din Valea Jiului au 
fost trimiși la odihnă și tra
tament 5 912 oameni ai mun
cii.

Manifcstînd aceeași grijă 
pentru refacerea forțelor și 
sănătatea salariaților, Con
siliul municipal al sindicate
lor va pune la dispoziția oa
menilor muncii, numai în tri
mestrul I al anului 1970. 
1 320 de bilete pentru trata
ment și 103 bilete de odihnă 
în cele mai pitorești stațiuni 
balneo-climaterice din țară.

Noi lucrări 
gospodărești — 

edilitare
In orașul Pctrila au fost re

cepționate în ultimele zile 
diferite lucrări gospodărești 
și tehnico-edilitare aferente 
ansamblurilor de locuințe din 
microraionul 3 și cartierul „8 
Martie**. Printre altele, bene
ficiarul a recepționat bran
șamente de apă, racordurile 
electrice, de apă pluvială și 
de canalizare pentru cele 
cinci blocuri B, blocurile D8 
și D9, precum și aleile pie- 
tonale in jurul acestor blo
curi.

Acțiunile greviste ale oa
menilor muncii dintr-o serie 
de țări vest-europene au cu
noscut anul acesta o amploa
re fără precedent. A impresi
onai mai ales numărul inare 
al celor care au răspuns ape
lurilor la grevă, precum si, 
acțiunile' spontane de solida-’ 
rizare cu greviștii.

Majorarea salariilor, îmbu
nătățirea condițiilor de lucru, 
reînnoirea contractelor de 
muncă, reducerea chiriilor, 
îmbunătățirea sistemului de 
pensii sint numai cîteva din 
obiectivele uiajore ale luptei 
revendicative angajate anul a- 
cesta aproape in toate țările 
vest-europene, din nord și 
pînă în sud.

Examinate din aceste punc
te de vedere, acțiunile reven
dicative ale oamenilor mun
cii din Italia se proiectează 
în prim plan. S-ar putea spu
ne că în Italia nu există om 
al muncii, indiferent din ce 
sector de activitate, care să 
nu fi participat măcar la o 
grevă, dacă nu la o suită de 
greve. Numărul grevelor și 
al acțiunilor de protest, care 
s-au intensificat mai ales în < 
ultimele trei luni, este de or
dinul miilor. Intre acestea aa 
existat peste 50 de greve ge
nerale. Mișcarea revendica-

Marin GHEORGHE

• Continuare in pag. a l-a.
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La stația ferată din Mahacikala (R.S.S. Daghcs(an) a 

sosit un colet neobișnuit de mare tocmai din Asia Cen
trală. Cercetind conținutul, destinatarii au rămas uimiți : 
in el se aflau toate clementele necesare construirii unui pod 
de riu. Expeditorii voluminosului colet erau frații llagi și 
Mohammed Abagaraev iar destinatarul — satul de inunte 
Runda. Podul de pe riu! din vecinătatea satului s-a prăbu
șit. Atunci, unul din bătrînii satului — Mohammed, s-a a 
dresat celor doi fii ai săi constructori de poduri care se 
aflau in Asia Centrală să trimită satului natal un pod scos 
din uz. Și podul a sosit.

Aniversare !...
El — (cu două zile înainte 

de Anul Nou făcîndli-și a- 
pariția în sufragerie pentru 
masa de prinz. își oprește 
surprins privirile asupra li
nei torte cu 11 lumînărele 
aprinse) :

„Sărbătorim aniversarea 
cuiva ?"

Ea — (sec) : A rochiei de 
pe mine! împlinește azi 11 
ani !

r%
F r t »

B

r

V 
p

„John s-a născut cu că unul altuia nici o tînărul pasional de pa- 
Minciuna in gură", se ........ -......
plingeau mei cu pârin- din dorința d-nei Smith n-am 
fii băiețelului, cure 
bia a nnplirut \ lista de 
șase ani. Exas] 
l-au arătat pe 
lor unui psihiatru. „Cei 
de iacul, d-le doctor, 
cum să mai știm cind 
spune o minciună și 
cinci spune adevărul ?’ 
După ce l-a examinat 
pe John cu atenție, 
psihiatrul le-a făcut cu
noscută părinților con
cluzia sa: „E simpiu 
— mai ini ii îl priviți 
în ochi, apoi observați 
dacă i se mișcă mărul 
lui Adam ; apoi vă 
concentrați atenția asu
pra gurii sale. Dacă o 
deschide, minte!“.

a-

li. C() 
nici

\ II SlU f.
.jurați, ci I ( 
e odoru' \S-

Aseară, jumulale rașulism. Precis
' ~ . .i să găsesc

s-a îndeplinit'. motocicleta'.

( n : inăr \ rea să (. înd ic.‘.umilul
\uhă parașutisl. „Imc-\temalician I hales din 
dial după ce sari din Milet avea 20 de ani 
avion, ii explică ins- a tost întrebat de ma- 
tructorul, numeri pină ma sa pentru cc nu se

ina-

care o înapoiase in n- 
cca dimineață. Biblio
tecarul i-a ris în iață. 
De ce ? Pentru că in 
orice corle tipărită po- 
ginile cu soț se alia 
la stingă, iar cele lăra 
soț la dreapta. Astfel, 
paginile 181 și 182 se 
află în mod invariabil 
pe cele două iețe ale 

o 
li

■
II

1
ti

A N E C D O T E^
aceleași foi și nici 
bancnotă nu poate 
uitată între ele.

Un prolesor ținea

■■
■

F
b < ★
• Jr Reporterul unui ziar
■ «>n Burlington (S.U.A.) 
F a redactai următorul 
' necrolog: „Dl. și d-na 

® buhe Smith și-au ex- 
“ nrimat totdeauna dorin-
* fa să nu supraviețuias-

la trei, apoi tragi de 
acest șnur, care des
chide parașuta. Vei a- 
teri/a pe un cimp pe 
care vei găsi o moto
cicletă. Cu motocicleta 
le întorci la baza de 
decolare".

Tînărul sare. Numă
ră pină la trei, apoi 
trage de șnur. Parașu
ta nu vrea să se des
chidă.

„Ghinion, murmură

însoară. „Prea devre
me”, a răspuns el. Cind 
după cițiva ani mania 
sa a revenit cu aceeași 
întrebare i s-a răspuns 
laconic: „Prea Urziu". 
Și lucrurile au rămas 
așa...
x *A Abonatul unei biblio
teci reclamă că a uitat 
o bancnotă de 20 dolari 
intre paginile 181 și 
182 ale unei cărți pe

_____ , o 
conferință șliințilică de 
o lungime considera
bilă și, pe deasupra, Io 
o oră destul de linie. 
La un moment dat, 
vorbitorul a observat 
cu atenția ascultători
lor slăbește vizibil. 
Și-a cerul scuze, ară- 
tind că și-a uitat cea
sul acasă și nu știe cil 
e ora...

O voce din sală: 
„Tot e bine, cel puțin 
există pe perete un ca
lendar r.

a
■

Mi se parc că la plecare i-ai condus la 
ușa dulapului!

în loc de comoară...
In orașul spaniol Valen

cia un meșter lucra la dă- 
rî marea unui zid. La un mo
ment dat, tirnăcopul lui a 
lovit în gol. Zidarul a fedes- 
coperit un vas greu din lut. 
care nu conținea insă aecit 
păinînt, pietre și o hîrtit al
bă împăturită cu grijă.- Pe 
bilet era scris : „Cel ce air<ea 
să se îmbogățească, să jasu- 
de ! Septembrie 1902".

EPIGRAME
UNUI V1NZĂTOR:
Original cum ești din fire 
Ai brevetat pentru dugheană 
„Noua" metodă de servire : 
Servirea promptă...

pe sprinceană !

UNEIA CU M1NI-JUP:
Avînd trecutul deocheat 
Ea poartă rochie cu lacune 
Scontînd pe faptul 

demonstrat
Că ar avea și părți mai bune!

Zeno TURDEANU

— Noroc cu 
geamurile astea 
prost construite că 
n-aveam cu ce-mi 
spăla săpunul !...

UMOR
Un băiețel scrie Ini Moș 

Gerilii : „Dragă Moș Gerihî, 
tidicu e șomer, mămica e 
rău bolnavă, frățiorii și su
rioarele iui. au ce im lini ca. 
Dorit mi-ai trimite 1 000 
mitrei, ne-ai face la toți o 
mare bucurie. Iți mulțumesc 
mult, dragă Moș Gorilă

Funcționarii de la poștă, 
care nu știau unde să trimită 
scrisoarea, au deschis-o. Mis 
câți de conținutul ei. au fă
cut o colectă și au adunat 
suma de 500 mărci, pe care 
ou trimis o băiețelului, cu 
cele mâi bune salutări din 
partea lui Moș Gerilii După 
o săptăminu. ei dau de o 
nouă scrisoare adresată lui 
Moș Gorilă. O deschid și pe 
aceasta și citesc următoarele : 
„Dragă Moș Gorilă, am pri
mit banii și iți mulțumesc 
din toată inima. Dar, închi- 
puie-ți șmecherii de la poș
tă și-au oprit jumătate din 
bani!“

e
Tăticul, in chip de Moș Go

rilă, expune două cutii mari 
cu jucării pentru Gloria, de 
trei ani. și pentru băiețelul 
Tim, toi de trei ani. „Gloria, 
spune Moș Gerilă. una din 
cutii e roșie, cealaltă e albas
tră. Una e pentru tine, una 
pentru fratele tău Tim. Pen
tru că ești domnișoara, alege 
tu iutii Pe care o vrei?"

„Pe-a lui*! anunță Gloria 
fără să stea mult pe gîndurL
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Miercuri

Miercuri

eri
Simbătă

Miercuri

2 Vineri 
Simbătă 
Duminică

life-;
1 --

FEBRUARIE

Duminică

MARTIE

Simbătă
Duminică 
Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi
Vineri 
Simbătă 
Duminică
Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi
Vineri 
Simbătă
Duminică 
Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi
Vineri 
Simbătă

25
26
27
28
29
30
31

Duminică 
Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă

APRILIE

Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică

Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă
Duminică

Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică

Miercuri

1 Duminică
2 Luni
3 Marți
4 Miercuri
5 Joi
6 Vineri
7 Simbătă
8 Duminică
9 Luni

10 Marți
11 Miercuri
12 Joi
13 Vineri
14 Simbătă
15 Duminică
16 Luni
17 Marți
18 Miercuri
19 Joi
20 Vineri
21 Simbătă
22 Duminică
23 Luni
24 Marți
25 Miercuri
26 Joi
27 Vineri
28 Simbătă
29 Duminică
30 Luni
31 Marți

IUNIE

1
2
3
4
5
6
7
8

Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică 
Luni 
Marți 
Miercuri

9 Joi 
10 Vineri

Simbătă 
Duminică 
Luni 
Marți 
Miercuri

11
12
13
14
15
16 Joi
17 Vineri
18 Simbătă
19 Duminică
20 Luni
21 Marți
22 Miercuri
23 Joi
24 Vineri
25 Simbătă
26 Duminică

1 Vineri
2 Simbată 

Duminică

Miercuri

Miercuri 
Joi
Vineri
Simbătă
Duminică

Vineri

6
7 Joi
8 Vineri
9 Simbătă

10 Duminică
11 Luni
12 Marți
13 Miercuri
14 Joi
15
16 Simbătă
17 Duminică
18 Luni
19 Marți
20 Miercuri
21 Joi
22 Vineri
23 Simbătă
24 Duminică
25 Luni
26 Marți
27 M ercuri
28 Joi
29 Vineri
30 Simbătă
31 Du

Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică 
Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică

Miercuri

Simbătă
Duminică

Unirea Principatelorianuarie 1859
Române.

26-30 ianuarie 1945 — 25 de ani de la primul 
Congres legal al sindicatelor.

ianuaric-februarie 1933 — Au avut loc îeroi- 
cele lupte ale muncitorilor ceferiști și pe
troliști. conduse de PC.R.

31 ianuarie — 2 februarie 1910 — Se îm
plinesc 60 de ani de la reconstituirea Par
tidului Social Democrat din România.

3-5 martie 1949 — A avut loc ședința plenară 
a C.C. a] P.C.R. care a adoptat rezoluția 
privind întărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare și pentru 
transformarea socialistă a agriculturii.

6 martie — Se împlinesc 25 de ani de Ia 
instaurarea primului guvern democratic 
din istoria României, condus de dr. Petru 
Groza.

8 martie — Ziua internațională a femeii.
21 martie 1922 — Crearea de către P.CJR. a 

organizației comuniste de tineret U.T.C.
22 aprilie — 100 de ani de la nașterea lui 

V. I. Lenin
1 Mai — Ziua solidarității internaționale a 

celor ce muncesc.
2 mai — Ziua tineretului din Republica So

cialistă Român’a.
5 mai 1818 — Sa născut Karl Marx.
8 mai 1921 — Crearea Partidului Comunist 

Român.
9 mai 1877 — Proclamarea independenței 

de stat a României.
9 mai — 25 de ani de la capitularea Germa

niei hitleriste. Ziua victoriei împotriva fas
cismului.

I iunie — Ziua internațională pentru apara- 
rea copilului

II iunie 1948 — Marea Adunare Națională 
a votat legea naționalizării principalelor 
mijloace de producție din industrie.

19-24 iulie — Se împlinesc 5 ani de cind au 
avut loc lucrările Congresului al IX-lca 
al P.C.R.

6-12 august — Se împlinește un an de cind 
au avut loc lucrările Congresului al X-lea 
al P.C.R

15 august — Ziua presei române.
21 august — 5 ani de la adoptarea de către 

Marea Adunare Națională a Constituției 
Republicii Socialiste România.

23 August — Ziua eliberării României de sub 
jugul fascist.

16-21 octombrie — Se împlinesc 25 de ani 
de la prima Conferință Națională a P.C.R.

20 octombrie — Se împlinesc 50 de ani de 
la greva generală a •— -
mânia.

25 octombrie — Ziua 
Republicii Socialiste

7 noiembrie 1917 — 
Socialiste, din Octombrie.

28 noiembrie — 150 de ani de la nașterea 
lui Friedrich Engels.

1 decembrie 1918 — Unirea Transilvaniei 
cu România

30 Decembrie 1947 — Abolirea monarhiei și 
proclamarea Republicii Populare Române. 
La 21 august 1965 țara noastră a devenit 
Republica Socialistă România.

muncitorilor din Ro-

Forțelor Armate ale 
România.
Ziua Marii Revoluții

Vineri
Simbătă
Duminică

Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică

Miercuri

Vineri
Simbătă
Duminică

Simbătă
Duminică

Miercuri

Vineri

OCTOMBRIE

Miercuri 
Joi

9 Vineri 
Simbătă
Duminică

10
H

Miercuri

Simbătă 
Duminică

Miercuri 
Joi 

7 Vineri
Simbătă
Duminică

i
Miercuri 
Joi

14 Vineri
15 Simbătă
16 Duminică
17 Luni
18 Marți
19 Miercuri 

. 20 Joi
21 Vineri
22 Simbătă
23 Duminică
24 Luni
25 Marți
26 Miercuri
27 Joi
28 Vineri
29 Simbătă
30 Duminică
31,Luni

Miercuri

4 Vineri
5 Simbătă
6 Duminică
7 Luni
8 Marți

‘9 M:ercuri 
0 Joi

11 Vineri
12 Simbătă
13 Duminică
14 Luni
15 Marți
16 Miercuri
17 Joi
18 Vineri
19 Simbătă
20 Duminică
21 Luni
22 Marți
23 Miercuri
24 Joi
25 Vineri
26 Simbătă
27 Duminică
28 Luni
29 Marți
30 Miercuri

14
15 Joi
16 Vineri
17 Simbătă
18 Duminică
19 Luni
20 Marți
21 Miercuri
22 Joi
23 Vineri
24 Simbătă
25 Duminică
26 Luni
27 Marți
23 Miercuri
29 Joi
30 Vineri
31 Simbătă

NOIEMBRIE

1 Duminică
2 Luni
3 Marți
4 Miercuri
5 Joi
6 Vineri
7 Simbătă
8 Duminică
9 Luni

10 Marți
11 Miercuri
12 Joi
13 Vineri
14 Simbătă
15 Duminică
16 Luni
17 Marți
18 Miercuri
19 Joi
20 Vineri
21 Simbătă
22 Duminică
23 Luni
24 Marți
25 Miercuri
26 Joi
27 Vineri
28 Simbătă
29 Duminică
30 Luni

DECEMBRIE

Marți 
Miercuri 
Joi
Vineri 
Simbătă
Duminică

Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă
Duminică

Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică 
Luni 
Marți 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică
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Oprit din cursă 
de un... pod
Nu-i ajunsese cit băuse aici 

jos. Voia sa bea ceva și sus. 
la cabana Rusu. Dar cum să 
ajungă ? Drumu-i lung, pi
cioarele nu-1 mai țineau. 
Salvarea a venit repede. In 
stradă a dat peste autobuzul 
31 HD I 340. proprietate a 
Autobazei T. A. Petro ;ani. A 
spart un geam, a deschis, s-a 
urcat la volan și a pornit-o 
pe... cărăruia care duce la 
cabană. Dar n-a ajuns de
parte. In fața S.C-S.M. s-a o- 
prit in podul de peste Ma- 
leia. N-a putut merge mai 
departe decit piuă la miliție. 
Nu putea merge.» copăcel ? 
Măcar de se oprea in Ma- 
teia. se trezea... șoferul Mi
ron Dobrc din Petrila.

Dubla mare...
De muncă se găsește as

tăzi pretutindeni in țara 
noastră. Numai că unii igno
rează această chestiune de 
onoare, - preferind să taie 
frunză la ciini — pe străzi, 
prin parcuri, prin restauran
te. Și. deși nu lucrează, au 
bani. Au bani să bea și să-i 
dea la jocuri de noroc. Așa 
procedează, de exemplu. loan 
Voljcni din Petroșani. str. 
Lenin nr. 3/2, Ionel Carcu- 
lea din Petrila. str. Avram 
lanctî nr. 2. Grigore Maxim 
din Petroșani, str. Republicii 
nr. 103/9. In ziua de 10 de
cembrie a. c., cei trei au in
trat în bufetul Jiul la „una 
mică" și— la mai mare (bar
but). Pentru că unul din ei 
ținea.» șase, le-a venit du
bla mare. Dar din partea 
miliției. Ciștigurile, nu prea 
mari, au fost vărsate în a- 
celași cont : al amenzilor.

Atenție la polei!
Pe zăpadă șî polci, condu

cerea autovehiculelor este 
mult mai dificilă decit pe 
vreme bună, pe drumuri cu
rate. De aceea, șoferii tre
buie să-și sporească atenția, 
răspunderea. Șoferul Gheor- 
ghe Peagu de pe autoturis
mul 2 B 5 578. aparținînd 
T.C.M.M» a folosit incorect 
sistemul de frînare. în 18 
decembrie, și s-a răsturnat, 
pe drum drept, în cartierul 
Aeroport. Cu roatele in sus 
încă nu mersese pînă atunci. 
Din fericire, nu s-au produs 
pagube umane dar se puteau 
produce. Atenție șoferi! Dru
murile rele vă pot pune pe 
drumuri. Chiar pe ultimul 
drum.

Serenadă 
nocturnă

In seara zilei de 17 decem
brie a. c. mecanicul Simon 
Eșanu, de la I.P.S.P. Livezeni, 
a pornit să cînte serenade 
pe străzile cartierului Aero
port. Dar nu a trețit inimi 
înamorate, ci atenția miliția
nului de serviciu. Petrecăre
țul nu a vrut să se legitime
ze, nici să cinte mai piano. 
Serenada nocturnă l-a copiat 
două amenzi : pentru refuz 
<Je legitimare si pentru tul
burarea liniștei publice. Noi 
nu-i urăm bis!...

Iaurt... țăndări
Intr-una din zilele acestei 

săptămîni, Mihai Șovago, 
din Dărănești. a cumpărat 
pentru copilul său un bor
can de iaurt de la unitatea 
de lactate de pe strada Con
structorului, Petroșani. Mos
tra de neglijență a fabricii 
ne-a fost adusă la redacție: 
cioburi de sticlă în fundul 
borcanului. Cioburi care l-ar 
fi putut costa mult pe micul 
Șovago, dacă nu era atent. 
Asemenea aspecte au mai 
fost semnalate de cetățeni și 
publicate de ziarul nostru. 
Nu se prinde nimeni cum 
se lucrează la Fabrica de 
lapte de la Livezeni?!...

G. DINU

J. DLRECI

PLENARA
Consiliului

< Urmare din pag I

Plenara o reafirmai holfirlroa 
tuturor organelor $i organizați
ilor sindicale de a-și aduce în
treaga contribuție la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul viilor.

Pe baza raportului prezentat, 
a dezbaterilor ce au avut loc și 
a propunerilor reieșite din dis
cuții, plenara a adoptat o ho- 
lărîre. Holărirca prevede că în 
centrul întregii activități a 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a comitetelor uniunilor sindi
calelor pe ramuri, a consilii
lor județene, municipale, orășe
nești si comitetelor sindicatelor 
va sta mobilizarea tuturor oa
menilor muncii pentru realizarea 
ritmică a planului de stat la 
toti indicatorii și la toate sor
timentele. pentru obținerea unei 
înalte eficiente economice, l’n 
accent deosebit va fi pus pe 
dezvoltarea inițiativei și gîndi- 
rli creatoare a oamenilor mun
cii in scopul valorificării cît 
mai depline a rezervelor inter-

Central al II. G. S. R
ne pentru creșterea productivi
tății muncit și reduce) ea pre
țului de cost, n consumurilor 
specifice șî cheltuielilor materia
le de producție, pentru îmbună
tățirea calității produselor des
tinate consumului intern și ex
portului. Realizarea vastului 
program de investiții din anul 
1970 cere desfășurarea unei 
ample activități din partea or
ganelor sindicale pentru mobi
lizarea constructorilor la res
pectarea termenelor de punere 
în funcțiune și a beneficiari
lor la atingerea. în timpul cel 
mai scurt, a parametrilor pro
iectați. Holiirîrea Plenarei Con
siliului Central al U.G.S.R. a- 
traqe atenția sindicatelor asu
pra obiectivelor principale ale 
întrecerii socialiste în diferite 
ramuri și sectoare. Centrul de 
greutate al activității sindicale, 
se subliniază în holărîro, tre
buie să se afle in întreprinderi, 
în contact nemijlocit cu reali- 
tat»> acolo undo se cor a fi 
soluționate direct și operativ 
problemele ridicate de viată.

Plenara a aprobat bugetul 
Consiliului Centrul al U.G.S.R, 
pe anul 1970 și activitatea Con
siliului in domeniul relațiilor 
inleriiațicrfnilo pe anul 1969.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvintul tovarășul 
Manca Miinoscu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al P.C.R.

Parliripanții la plenară au 
adoptai cu puternic entuziasm 
scrisoarea adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului Nicolao 
Ceaușescu, prin care exprimă 
deplina adeziune a milioanelor 
do membri ai sindicalelor fată 
de importantele măsuri luate de 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
si holiirîrea fermă a sindicatelor 
do a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea cu deplin suc
ces a sarcinilor 'r^le de par
ii'1 a ■•'lanului de stat pe a- >1 
1970, treaptă holărîloare în 
programul de înflorire multi
laterală a patriei noastre so
cialiste.

Aqerpres)

Perspective energetice 1970
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menea întrebare complexă 
comportă o incursiune mai 
largă în domeniul prevederi
lor planului pe anul viitor. 
Mai iutii, o privire asupra 
nivelului producției. După 
sarcinile in vigoare, la sfîr- 
șitul anului viitor, producția 
de energie electrică va atin
ge 34,8—35 miliarde kWh, 
fiind superioară cu circa 3,3— 
3,5 miliarde kWh, celei din 
acest an. O asemenea cifra 
creează, desigur un amplu 
teren pentru comparații cu 
trecutul și pentru jalonarea 
viitorului. Lăsăm insă reflec
țiile pe seama cititorului, măr- 
ginindu-ne să subliniem un 
aspect mult mai semnificativ. 
In actualul cincinal, produc
ția de energie electrică în
registrează o dublare, ceea ce 
corespunde unei creșteri me
dii anuale de peste 15 la 
sul§. «adică unui ritm de dez
voltare ■<? producției de aproa
pe două ori mai rapid decît 
ritmul mediu mondial din a- 
ceeași perioadă.

în 1970 vor lua startul noi 
obiective energetice. înainte 
de toate trebuie să amintim 
că Porțile de Fier, nume cu 
largă rezonantă de cîțiva ani, 
va face un prim pas din do
meniul șantierului în cel al 
producției industriale prooriu- 
zise. Paletele cîlorva dintre 
aqreoatele acestui puternic 
nod hidroenergetic și de na
vigație vor demara' sub’ im
pulsul .Dunării, urmînd ca în 
1971 această centrală să intre 
în exploatare cu întreaga sa 
putere. Tot în cursul anului

viitor, centrala termoelectrică 
de la Deva își va spori po
tențialul cu încă două gru
puri de cîle 200 MW liecare 
iar in cadrul centralelor e- 
leclrice de lermoficare de la 
Palas și Govora vor fi puse 
in funcțiune trei agregate de 
cite 50 MW, furnizate de in
dustria noastră constructoare 
de mașini. Concomitent vor 
continua lucrările pe șantie
rele unor centrale hidro și 
termoelectrice, ca cele de la 
Lotru, Rovinari și Brazi, a- 
ceasta din urmă urmînd să-și 
extindă potențialul cu 400 
MW și vor începe lucrările 
pentru obiectivele energetice 
ale următorului cincinal, cum 
sini construcția centralei ter
moelectrice de la Brăila, cu o 
pulere, în prima etapă, de 600 
MW și extinderea, cu 1 200 
MW a centralei termoelec
trice din Rovinari. Se scon
tează că la sfîrșitul anului 
viilor, puterea instalată în 
cadrul centralelor electrice 
din țara noastră va depăși 
7 000 MW, din care, mai bine 
de I 000 MW în centrale hi
droelectrice.

Așa cum aprecia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în 
expunerea la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., țara noastră 
este astăzi impînzită cu o 
vastă rețea de transport a e- 
nergiei electrice. Numai în 
cursul acestui an sistemul e- 
nernetic national a fnsl com
pletat cu o reîea do lmii de 
joasă. înaltă si foarl-' înaltă 
tens'uno, măsurînd 9 000 km. 
Și în anul viitor, această la
tină a electrificării se va bu
cura de atenția cuvenită. Ast

fel, vor fi construite o scrie 
de magistrale pentru evacua
rea energiei electrice, din ca
drul unor surse spre zonele 
consumatoare. Este vorba, 
printre altele, de linia de 400 
kV Porțile de Fier — Slatina 
și liniile de 220 kV Porțile 
de Fier — Tr. Severin și 
Porțile de Fier — Reșița.

Anul 1970 va materializa, 
prin realizările sale, noi și 
importante jaloane pe drumul 
pregătirii condițiilor pentru 
înfăptuirea programului ela
borat de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului, în dome
niul electrificării. Creșterea 
puterii instalate și dezvolta
rea rețelelor de transport și 
distribuție a energiei electri
ce impun de asemenea mă
suri pentru o cît mai bună 
exploatare a instalațiilor, pen
tru o siguranță sporită în 
alimentarea cu energie a in
dustriei $i a consumatorilor 
publici. Do asemenea, se va 
acorda o mai mare atenție 
folosirii raționale a energiei 
electrice în toate sectoarele.

Anul 1970 va marca, tot
odată, o schimbare de ordin 
calitativ în domeniul energe
tic. Așa cum preciza minis
trul energiei electrice, ing. 
Octavian Groza, în cursul a- 
nului viilor se vor stabili în 
mod concret măsurile care să 
permită trecerea la realiza
rea proqramului de folosire a 
energiei nucleare -în scopuri 
pașnice, program potrivit c|s. 
ruia pînă în anul 1980 vor fl 
puse în funcțiune, în centrale 
nucleâro-electrice, agregate 
cu puteri de 1 800—2 400 MW.
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8,45 Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar. Ex-Terra ’70. 
Film serial „Fiul mării*. 
Cu cîntecul în vacanță 
— imagini și muzică 
despre vacanța de iar
nă. Șah. marelui ma
estru.

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic. Or

chestra de cameră din 
Miinchen, dirijor FI. 
Stadlmair.

12,00 De strajă patriei.
12,35 Emisiune in limba ma

ghiară.
16,00 Deschiderea emisiunii. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Noutăți cinematografice. 
19,40 „CitU-i Maramureșul" — 

montaj folcloric de cîn- 
tece și dansuri.

20,00 Spectacol TV de varie- 
. lăți.

22.15 Telejurnalul de noapte. 
22,30 Telesport.
23,00 Închiderea emisiunii.

Stimulent 
hotărîtor
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lămpării, băi, vestiare.
Măsuri s-au luat, de aseme

nea, pe linia îmbunătățirii con
dițiilor de deplasare de la do
miciliu Ia locurile de muncă 
ale salariaților unităților cen
tralei. O recentă hotărîre a bi
roului executiv al Consiliului 
de administrație prevede a se 
suporta de către unități Costul 
abonamentelor lunare ale sala- 
riaților ce depășesc 30 lei. 
Pentru transportarea la locul 
de muncă și acasă a salaria- 
ților F.D.M.N., care locuiesc în 
Vulcan si lucrează la Bărbfi- 
1eni, s-au închiriat autobuze de 
la autobaza nr. 3 Petroșani.

Avem convingerea că măsu
rile amintite, alături de aplica
rea sistemului îmbunătățit de 
retribuire, vor determina sti
mularea yitercsului pentru an
gajarea și permanentizarea de 
noi efective de lucrători la uni
tățile miniere din Valea Jiului. 
Se facilitează astfel închega
rea unor colective puternice în 
componența cărora să se stator
nicească cadre muncitorești cu 
experiență si calificare mereu 
mai ridicată, capabile să rea
lizeze la un nii ci corespunză
tor sarcinile de răspundere ce 
le sini încredințate.

ȘAH
A lll-a ediție a „Cupei 30 Decembrie" 

rezervată elevilor
In cadrul acțiunilor organizate 

pentru elevi în vacanța de 
iarnă, la clubul muncitoresc 
din Petrila s-au consumat zilele 
trecute întrecerile celei de a 
lll-a ediții șahiste dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie" rezervată 
elevilor din școlile generale. De 
data aceasta, întrecerile au 
fost mai viu disputate, mai e- 
chilibrate, de un mai bun nivel 
tehnic decît cele din edițiile 
anterioare. Disputele care au 
avut loc, atît la băieți cît și 
la fete, au relevat o serie de 
talente care dispun de serioase 
cunoștințe în domeniul șahului, 
cu frumoase perspective de 
dezvoltare.

S-a observat folosirea unei 
game variate de procedee teh
nice în special în fazele de 
trecere din deschidere în jocul 
de mijloc. Primul loc a fost 
decis după întreceri deosebit 
de pasionante. S-au remarcat în 
mod deosebit echipele repre
zentative ale școlilor generale 
nr. 1 Petrila și nr. 4 Lupeni. A- 
ceasta dovedește preocuparea 
cadrelor didactice din școlile

respective pentru inițierea ele
vilor în sportul atît dc îndrăgit 
al minții.

La capătul întrecerilor, clasai 
meniul individual are urinătoa4 
rea alcătuire: Fete: 1. George-: 
ta Curican, Școala generală 
nr. 1 Petrila; 2. Maria Bud, 
Școala generală nr. 4 Lupenk, 
Bdieți: i. Ladislau Ulrich, Școa
la generală nr. 1 Petrila; 2?
Gheorghe Dumbravă, Școala 
generală nr. 4 Lupeni; 3. Ion 
Rotam, Școala generală nr. 1 
Petrila.
’ Pe echipe, clasamentul se 
prezintă astfel: 1. Școala gene
rală nr. 1 Petrila; 2. Școala 
generală nr. 4 Lupeni ; 3. Școa
la generală nr. 5 Petroșani.

După întrecerea elevilor, Con
siliul municipal al organizației 
pionierilor a organizat un si
multan la 10 mese între cei 
mai buni elevi șahiști si Con
stantin Brînzan de la Jiul Pe
troșani. Întrecerea a fost deo
sebit de interesantă, . de pasio
nantă.

Dumitru CORNEA

LUNI 29 DECEMBRIE
PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
9,30 Revista literară radio; 
10,05 Voie bună, cu cîntec și 
joc; 10,30 Duete din opere; 11,05 
Rad io-Prichindel ; 11,15 Arta 
clavecinistă de-a lungul secole
lor — Bacii; 12,00 Din folclo
rul muzical al popoarelor; 
12,25 Știința la zi; 12,30 Intil- 
nire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,22 Iarna pe portativ 
— muzică ușoară; 14,05 File de 
poveste; 15,00 Cronica muzi
cală; 15,15 Concert simfonic 
popular; 16,00 Radiojurnal;
16.20 Jocuri feciorești; 16,30 
Revista economică; 17,05 Ante
na tineretului; 17,30 Melodii 
populare; 18,05 România pe 
meridianele globului: 18,30 O 
melodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 Cintă Dumitru Mu- 
țiu; 20,20 Eminesciana; 20,25 
Formațiile ..Clasic 20“ și -Cro
matic 3"; 20,45 Tinerețea țârii. 
Montaj radiofonic; 22,00 Radio
jurnal Buletin meteorologic;
22.20 Spoit: 22,30 Muzică u- 
șoară de compozitori români;

23,00 Revista șlagărelor; 0,03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :
6,00 Program muzical de di

mineață; 7,00 Radiojurnal; 7,10 
Program muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte; 
9,00 Cintece și jocuri populare; 
9,50 Matineu de operă; 10,30 
Caravana fanteziei; 11,25 Me
lodii cunoscute, interpreți în
drăgiți; 12,03 Avanpremieră co
tidiană; 12,15 .Simfonietta dc 
Mircea Basarab; 12,40 Din ță
rile socialiste: 13,00 Concert de 
prînz; 13,30 Rampa; 14,03 Pe 
firul apelor — cintece și jo
curi populare; 14,30 Soliști de 
operă interpretează muzică u- 
șoară; 14,55 Știința la zi; 15,00 
Dc toate pentru toți; 16,00 Ra
diojurnal; 16,45 Din repertoriul 
solistei Dorina Drăghici: 17,00 
Compozitorii noștri cintă dra
gostea; 17,35 Pagini alese din 
operele lui Verdi; 18,00 Viața 
de concert a Capitalei; 18,30 
Varietăți muzicale; 19,30 O 
carte pe săptămină; 19,50 Noap- 
1>' bună, copii; 20,30 Universi
tatea radio; 20,50 Melodii de 
Liviu Ionescu; 21,05 Ora disco- 
filului; 21,30 Voci de aur; 22,00 
Muzică de jazz; 23,05 Muzica 
secolului XX.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul 1 : 5,00; 6,00; 9,00; 10,00; 
11,00; 17,00: 18,00; 20,00; 24,00; 
2,00; 4,00. Progr.înml 11; 6,05; 
12,00; 14,00; 23,00; 0,55.
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— Primitori-distribuitori produse (gestionari) pe rute 
comerciale ; «

Condiții : studii elementare complete fără antece
dente penale.

I I
Abonafi-vă la ziarul

Steagul roșu

pentru anul 19 7 0
Factorii poștali și difuzorii voluntari 

î colectează în prezent abonamentele s 
| personale precum și pentru între- 

prinder, și instituții.
j Pentru continuitate în primirea | 
i ziarului, faceți abonamente pe J 

3, 6 și 12 luni.
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Colaborarea
soviet»
franceză

Anul 1969 a fost anul dez
voltării continue a relațiilor 
sovieto-francczc, relevă agen
ția TASS într-un comentariu, 
în această perioadă guvernele 
celor două țări au avut con
sultări reciproce Sn cele mai 
importante probleme interna
ționale de interes comun în 
special cu prilejul recentei 
vizite la Moscova a ministru
lui de externe francez, Mauri
ce Schumann.

In luna octombrie a avut 
loc ședința Comisiei mixte 
sovleto-irahceze de colabora
re economică șl tehnico-șli- 
ințilicâ, in cadrul -căreia au 

diate probleme rete-

ritoare la crearea unui număr 
de mari complexe industriale 
comune, mai ales în sectoare
le producției de lurlie și ce
luloză, in industria gazelor și 
cea a construcției de mașini- 
unelte. Au loc ședințe regu
late ale diferitelor comisii de 
colaborare pe ramuri, ca de 
exemplu cea de colaborare 
In domeniul explorării Cos
mosului.

O vastă activitate a des
fășurat în anul 1969 și Ca
mera de corner} sovieto-lran- 
ceză, constituită 1n anul 
1957. în prezent, din această 
organizație comercială iac 
parte 250 de Întreprinderi 
franceze și 100 sovietice. Cu 
contribuția Camerei de co
merț sovieto-franceze, la Pa
ris se prevede organizarea în 
anul 1970 a unei mari expozi
ții industriale sovietice.

An de an au crescut și 
schimburile de mărfuri dintre 
cele două țări. în prezent, 
ele au depășit deja de trei 
ori volumul anului 1964. No
ul acord comercial pe cinci 
ani intre U.R.S.S. și Franța, 
semnat în luna mai 1969, pre
vede dublarea comerțului bi
lateral.

Subliniind că colaborarea 
sovieto-francezâ s-a dezvoltat 
cu succes și în domeniul cul
tural comentariul relevă că în 
anul 1970 va continua dezvol
tarea colaborării sovieto-fran
ceze. Se prevede vizita în 
U.R.S.S. a președintelui Fran
ței, Georges Pompidou, iar 
conducătorii sovietici au ac
ceptat să facă o vizită oficia
lă in Franța.

NIGERIA

Vizita ministrului 
industriei metalurgice. 

N. Agaclii, 
in Uniunea Sovietica

MOSCOVA 27 — Corespon
dentul Agerpres, L. Dută, tran
smite : Ministrul industriei 
metalurgice al României, N. 
Agachi, a făcut o vizită în U- 
niunea Sovietică, intre 22 și 27 
decembrie. El a avut convor
biri cu I. P. Kazaneț. ministrul 
industriei siderurgice al Uniu-

-----★-----

Congresul
sindicatelor

nii Sovietice și a vizitat combi
natul metalurgic din Lipcțk.

Totodată, N. Agacbi a avut 
întrevederi cu V. F. Jigalin, 
ministrul industriei constructoa
re de mașini grele, energetice 
și de transport, cu N. S. Patoli- 
cev, ministrul comerțului exteri
or și M. N. Suloev, vicepreșe
dinte al comitetului de ‘ ‘ 
pentru relațiile economice 
terne.

In cursul convorbirilor, 
fost discutate probleme privind 
colaborarea economică între 
cele două țări în domeniul in
dustriei metalurgice.

stat 
ex-

au

Pakistanul
de vest

clasei

CARACI 27 (Agerpres). — La 
Caraci s-au încheiat lucrările 
conferinței sindicatelor din Pa
kistanul de vest, desfășurate 
sub lozinca „unitatea
muncitoare — condiție indis
pensabilă a succesului luptei 
muncitorilor pentru drepturile 
lor". Conferința a adoptat o se
rie de rezoluții, intre care re
zoluția politică, rezoluții în 
problemele unității clasei mun
citoare și mișcării studențești, 
precum și o rezoluție in pro
blemele economice. In aceste 
documente se cere naționaliza
rea principalelor ramuri ale 
industriei și a băncilor, majo
rarea salariilor, ridicarea in
terdicțiilor impuse mișcării sin
dicale, acordarea de drepturi 
democratice depline oamenilor 
muncii, asistență medicală gra
tuită. Delegații au subliniat, de 
asemenea, necesitatea împletirii 
luptei clasei muncitoare cu cea 
a țăranilor. Reprezentanții sin
dicatelor au hotărît să organi
zeze la 3 februarie 1970 o gre
vă generală in sprijinul satis
facerii revendicărilor muncitori
lor. Intr-o altă rezoluție, con
ferința a cerut eliberarea ime
diată a liderilor sindicali ares
tați. S-a stabilit ca in luna ia
nuarie să se organizeze „Ziua 
de luptă pentru eliberarea 
restaților".

a-

Forțele federale în ofensivă»

pe toate fronturile

0 dispariție
PARIS 27 (Agerpres). — 

Agențiile de presă occidenta
le au transmis că, în noaptea 
de 24 spre 25 decembrie, cinci 
nave de război de fabricație 
franceză au părăsit în mod 
misterios portul Cherbourg, 
cu o destinație necunoscută 
și fără aprobarea prealabilă a 
autorităților portuare. în co
mentariile lor pe marginea a- 
ceslui caz, agențiile preci
zează că navele dispărute 
făceau parte dintr-o comandă 
de 12 vase de război pe care 
Israelul a făcut-o Franței în 
anul 1965. Un prim lot de 
cinci nave din această co
mandă a fost livrat Israelu
lui înaintea instituirii, la 3 
ianuarie 1969, de către fos
tul președinte de Gaulle, a 
embargoului asupra livrărilor 
de armament francez destinat 
Israelului. Din știrile difuza
te de A.F.P., A.P., U.P.I. șl 
Reuter, reiese, de asemenea, 
că alte două nave din aceas
tă comandă au ajuns în Is
rael pe căi nedezvăluite, ime
diat după instituirea embar
goului. Ultimele cinci nave, 
care au dispărut în noaptea 
spre 25 decembrie și pentru 
care Israelul trimisese deja 
echipaje militare în vederea 
preluării lor, staționau de mai 
multe luni în portul Cher
bourg.

Față de zvonurile care au 
circulat în aceste zile la Pa
ris, potrivit cărora navele în 
cauză ar fi luat drumul spre 
Israel, autoritățile franceze, 
cît și cele israeliene au fă
cut unele precizări. Astfel,

OWERR1 27 (Agerpres). — 
Un comunicat biafrez dat pu
blicității la Owerri arată că, in 
cursul zilei de vineri, peste 200 
de persoane au fost ucise în 
timpul bombardamentului de 
artilerie, declanșat de către 
forțele federale asupra poziții
lor biafreze, pe toate sectoarele

căfrontului. Se menționează 
aceasta este cea mai puternică 
acțiune declanșată de artileria 
federală în sectoarele Onitsha 
și Ahoada. Comunicatul anunță, 
de asemenea, că ofensiva uni
tăților federale în sectoarele 
Aba și Ikot Ekpene a fost o- 
prită.

Urmare din pag. I

livă din Italia se caracterizea
ză și prin faptul că cererile 
de creștere a salariilor și de 
reducere a săptămînii de lu
cru au fost completate cu 
revendicări politice privind 
extinderea drepturilor munci
torești, printre care ținerea 
de reuniuni în întreprinderi, 
participarea la adoptarea ho- 
tărîrilor care privesc nemij
locit păturile salariate etc. 
Caracterizînd greva generala 
din 19 noiembrie, la care au 
participat aproximativ 20 mi
lioane de oameni ai muncii, 
ziarul „L'Unitâ" scrie că a- 
ceasta a constituit _un adevă
rat referendum al salariați- 
lor".

Larga mișcare grevista din 
Italia a fost și este justificata 
de accentuarea tot mai mare 
a disproporției existente între 
beneficiile în continuă creș
tere ale monopolurilor, pe 
de o parte, și plafonarea sau 
reducerea sub diferite forme 
a salariilor.

Prin acțiunile lor, oamenii 
muncii au condamnat dis
crepanțele zonale, spectrul 
șomajului (numărul șomerilor 
italieni a oscilat anul acesta 
în jurul cifrei de un milion) 
și au cerut autorităților să 
soluționeze criza locuințelor, 
revizuirea sistemului chirii
lor, a învățămîntului, a asi
gurărilor sociale. Dacă în 
ceea ce privește revendicări
le privind majorarea salarii
lor și îmbunătățirea condiții
lor de muncă greviștii au ob-

tinut 
serie 
încă

unele succese intr-o altă 
de probleme ei mai au 
de înfruntat patronatul.

OFranța, climatul socialIn . .
s-a înrăutățit mai ales în cea 
de-a doua jumătate a anului. 
Oarecum deosebit de situa
ția din Italia, în Franța miș
carea revendicativă -se des
fășoară într-un climat deter
minat de aplicarea planului

Congresul de la Bombay 
a aprobat rezoluția 

asupra problemelor economice
BOMBAY 27 (Agerpres). — 

Congresul ol 73-lea al Partidu
lui Congresul National Indian, 
ale cărui lucrări se desfășoară 
la Bombay, a aprobat rezoluția 
consacrată problemelor’ econo-i 
mice. în intervențiile lor, dele-; 
gătii au cerut să se fixeze data 
îndeplinirii celor mai importan
te sarcini economice înscrise în, 
rezoluție, cum ar fi anularea' 
pensiilor și abolirea privilegii-i 
lor acordate foștilor pfrinti și1; 
maharajah!, naționalizarea sis
temului de asigurări, instituirea 
unor liniile asupra proprietății 
funciare, asigurarea rolului pre- - 
dominant al statului' în ' corner-'• 
tul exterior și instituirea pro-.

misterioasă
purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului francez al Apărării 
a dezmințit că cele cinci nave 
au părăsit portul Cherbourg 
în mod clandestin, declarînd 
că ele au plecat în mod le
gal sub pavilion norvegian, 
fiind vîndute unei societăți 
din Norvegia, al cărei nume 
nu l-a indicat însă. De ase
menea, oficialitățile maritime 
din Cherbourg au declarat 
că este vorba exclusiv „des
pre o afacere civilă". ;

La rîndul său, purtătorul 
de cuvînt al Ambasadei Is
raelului de la Paris a preci
zat că cele cinci nave au 
fost vîndute unei societăți 
norvegiene și că țara sa a 
cerut și a primit despăgubiri 
de la firma franceză construc
toare. Privitor la echipajele 
de marinari israelieni, aflate 
la bordul celor cinci nave 
ieșite în larg sub pavilion 
norvegian, purtătorul de cu- 
vînl a menționat că guvernul 
israelian le-a permis să de
servească în mod provizoriu 
societatea norvegiană. între
bat asupra acestui caz, un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Apărării al Israelului a 
subliniat, pe de altă parte, 
că țara sa nu obișnuiește să 
confirme sau să dezmintă 
știri privind cumpărările sale 
de armament.

In sfîrșit, un purtător $e 
cuvînt al Ministerului norve
gian al Comerțului și Navi
gației a declarat că nici o 
firmă norvegiană nu a solici
tat și nu a obținut permisi
unea de a importa cinci nave 
de război din Franța.

al Frontului Patriei
p Bulgaria

VIETNAMUL DE SUD Al doilea bloc

a monopolului de stat 
comerțului cu cereale, 
delegatilor a luat cu-

greslvă 
asupra 
în fata .
vîntul premierul Indira Gandhi, 
care, referindu-se la problemele 
economice ce stau în fața Indiei, 
a subliniat necesitatea ca o 
parte a cheltuielilor legate de 
înfăptuirea transformărilor so- 
cial-economice să fie suporta
te de acele pături ale societății 
care se bucură In prezent de 
privilegii considerabile. Actua
lul Congres al partidului are 
drept scop să ajute societății 
să pășească pe calea progre
sului. Premierul indian a subli
niat că această cale, este plină 
de obstacole și că înlăturarea 
acestora se poate face cu con
cursul întregului popor indian. 
Numai unitatea de acțiune din
tre popor și Partidul Congresul 
National Indian va putea dezar
ma forjele reacțiunii.

27 — Corespondentul 
Gh. leva, transmite: 
a avut loc plenara

SOFIA
Agerpres 
La Sofia
Consiliului Național al Frontu
lui Patriei din R. P. Bulgaria, 
la care au participat conducă
tori de partid și de stat în frun
te cu Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri.

Todor Jivkov a prezentat cu 
acest prilej o amplă expunere 
asupra activității guvernului

R. P. Bulgaria .și a sarcinilor 
sale de viitor. El a subliniat, 
succesele obținute de poporul’ 
bulgar în cursul anului jubiliar 
1969 și a vorbit pe larg despre,' 
tendințele actuale în dezvolta
rea economică a Bulgariei.

Participantii la plenară au a- 
doptat o declarație în care 
sprijină propunerea tarilor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia pentru convocarea Confe
rinței europene de securitate și 
colaborare în 1970.

Trupele americano-saigoneze
au violat încetarea focului
SA1GON 

După cum 
Eliberarea, 
saigoneze

27 (Agerpres). — 
transmite agenția 
trupele americano- 

au violat în repe
tate rînduri Încetarea focului 
pe durata de 24 ore decretată 
de comandamentul american, 
cauzînd pierderi importante 
atîl umane, cît și materiale 
populației sud-vietnameze. A- 
vioanele americane de vînătoa- 
re, se arată, au efectuat la 
24 și 25 decembrie raiduri în 
provinciile Quang Tri, Quang 
Ngai, Tay Ninh, Binh Long, Gia 
Dinh etc. Anumite zone din aces-

te provincii au constituit, totoda
tă, obiectul unor bombardamente 
efectuate do aparate B-.52 și al 
unor zboruri de recunoaștere. 
Toate aceste misiuni s-au sol
dat cu uciderea sau rănirea a 
numeroase persoane civile și 
cu importante pierderi materi
ale.

Agenția Eliberarea menționea
ză, pe de altă parte, că forțele 
guvernului revoluționar 
vizoriu au îndeplinit 
tete ordinul privind 
unilaterală a focului 
rată de 72 de ore.

pro- 
cu stric- 
încetarea 

pe o du-

al centralei
atomo-electrice

de la Novo-Voronej
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Cel de-al doilea bloc energetic 
al centralei atomo-electrice din 
localitatea Novo-Voronej este 
gata pentru a intra In funcțiu
ne, anunță agenția TASS. El va 
avea o putere do 375 000 ki
lowați. Totodată, au fost ter
minate și clădirile unde urmea
ză să fie instalate încă două 
blocuri energetice, precum și 
reactoare și generatoare puter
nice. în felul acesta, centrala 
atomo-eleclrlcă de la Novo- 
Voronej va atinge o capacitate 
de aproximativ un milion șl 
jumătate kilowați, devenind cea 
mai puternică centrală atomo- 
electrică din Uniunea Sovietică.
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iugoslavă

în 1969
BELGRAD 27 (Agerpres). — 

Producția industrială a R.S.F. 
Iugoslavia a fost în 1969 cu 
12 la sută mai mare decît în 
anul precedent, a anunțat di
rectorul general al Oficiului fe
deral pentru statistică din Bel
grad. Productivitatea muncii 
în industrie a crescut cu 6 la 
sută.

In agricultură s-a înregistrat, 
de asemenea, o creștere simți
toare a producției, dar nu în 
toate sectoarele. Producția de 
grîu a crescut cu 11 Ja sulă 
fată de cea a anului precedent, 
cea de fructe cu 43 la sută, de 
plante industriale cu 11 la sută. 
Cu toate acestea producția de 
vite de tăiat a scăzut, de la 1 
pînă la 5 la sută.

în cursul anului 1969, în Iu
goslavia au fost construite 
Î30 000 de apartamente.

Volumul exporturilor iugos
lave a fost cu 17 la sută mai 
mare decît în 1968, iar impor
turile gu sporit tot cu 17 la 
sută.

Numărul angajafilor In econo
mia națională a înregistrat o 
creștere de 3 la sută, atingînd 
cifra de 3,7 milioane, a preci
zat în încheiere directorul ge
neral al Oficiului federal pen
tru statistică.

Forțele armate ale Republi
cii Arabe Yemen AU RESPINS 
UN ATAC AL GRUPURILOR 
REGALISTE — a anunțat pos
tul de radio Sanaa. In cursul 
luptelor, care s-au desfășurat 
în apropierea frontierei cu A- 
rabia Saudită, trupele republi
cane au 
cantități 
ționează 
fuzat.

SCRIITOAREA FRANCEZA 
LOUISE DE VILMORIN, ÎN 
VlRSTA DE 67 ANI, A DECE
DAT în mod subit vineri seara 
la Paris. Ea suferea 
In anul 1955, Louise 
rin a obținut marele 
terar al Monacoului.

de inimă, 
de Vilmo- 
premiu li-

capturat importante 
de armament — men- 
comunicatul radiodi-

Corespondentul Agerpres, 
Gh. leva, transmite : Cu pri
lejul împlinirii a 100 DE 
ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 
ACADEMIEI BULGARE DE 
ȘTIINȚE, la Sofia a avut 
Ioc adunarea generală a a- 
cestui for științific, prezida
tă de acad. Anghel Balevski, 
președintele Academiei. 22 
de oameni de știință din di
ferite țări, printre care acad. 
Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii So
cialiste România, au fost a- 
leși cu această ocazie mem
bri ai Academiei bulgare de 
științe.

PATRU MEMBRI 
VERNULUI CAMBODGIEI. 
printre care vicepremierui 
Ung Hong Sath, și-au anunțat 
simbătă demisia, informează a- 
genția Associated Press. Sath a 
declarat că a luat această ho- 
tărire deoarece „actualul 
vern este obligat 
nească o misiune 
de programul său"

AI GU-

gu
șă îndepli- 
care diferă 
(A.P.).

Pe șoselele din 
tanie s-au produs în cursul săr
bătorilor de iarnă 1 398 ACCI
DENTE DE AUTOMOBIL, a a- 
nunțat Ministerul Transporturi
lor britanic. In aceste acciden
te și-au pierdut viața un nu
măr de 53 de persoane.

Marea Bri-

Timp de două zile, micul Ugo 
Manca din orașul sicilian Mes
sina a chinuit-o pe mama lui 
cu zgomotul produs de o „ju
cărie" metalică pe care o tîra 
prin casă. Cind mama lui Ugo 
i-a luat jucăria, a constatat că
era vorba de o... grenadă de
mină din anul 1940. Experți
-“- „ „j declarat căîn explozive au 
grenada era în perfectă stare 
de funcționare și putea să ex
plodeze oricind.

La tribunalul militar din o- 
rașul iranian Tabriz a fost.pr- 
nunțată SENTINȚA ÎN PRO
CESUL INTENTAT UNLI 
GRUP DE TRAFICANȚI DE 
OPIU. Trei dintre aceștia au 
fost condamnați Ia moarte, iar 
alți yopt la închisoare pe ter
men de 15 ani.

Un proces similar a avut loc 
la tribunalul militar din capi
tala iraniană — Teheran, unde 
șeful unei alte bande de trafi- 
canți de stupefiante a fost con
damnat la moarte.

rilor francezi din anul acesta, 
caracterizate prin combativi
tate și unitate, au afectat 
multe sfere ale sectorului e- 
conomic, public sau privat. 
La acestea s-au adăugat pu
ternicele manifestații ale ti
ranilor neliniștiți de creșterea 
prea lentă a veniturilor lor, 
precum și de proiectele Pie
ței comune privind reducerea 
drastică a suprafețelor culti-

silite să accepte în mare par
te satisfacerea revendicări
lor greviștilor. în cele mal 
multe cazuri, greviștii au ob
ținui un anumit spor la sa
larii.
seric de greve din această 
tară a fost organizarea lor 
peste capul liderilor sindi
cali cu vederi reformiste, ca
re se opuneau. Acțiunile re
vendicative din R.F.G. s-au

Semnificativ pentru o

Escalada revendicărilor
guvernamental de redresare 
economică și financiară. Prin
cipala revendicare comună 
vizează salariile, în special 
în sectorul naționalizat. Cen
tralele sindicale franceze con
sideră că sporurile de sala
rii obținute anul trecut de 
oamenii muncii prin acorduri
le de la Grenelle au fost se
rios amputate,’ ca urmare a 
scumpirii costului vieții, pro
ces care s-a accentuat în 
mod deosebit în perioada ca
re a urmat devalorizării fran
cului in luna august. Oamenii 
muncii francezi revendică re
stabilirea puterii de cumpă
rare, în funcție de situația 
existentă la 1 iunie 1968 și 
nu de la 1 ianuarie 1969, 

• cum vor conducerile între
prinderilor publice și națio
nalizate, Acțiunile muncito-

vabile și a numărului agri
cultorilor. Planul Vedel, ela
borat în acest sens, prevede, 
între altele, ca pînă în 1985 
populația agricolă activă fran
ceză să fie redusă de la 3 
milioane, cît numără astăzi 
la 700 000, iar numărul hec
tarelor cultivabile de la 32 
milioane la aproximativ 20 
milioane.

OAmpla mișcare revendicati
vă din Republica Federală a 
Germaniei a început cu valul 
de greve din industria otelu
lui și industria minieră. Ul
terior, grevele s-au extins 
și în alte ramuri, cum ar fi 
industria construcțiilor nava
le, textile, ceramică etc. 
înlrucit pentru R.F.G. anul 
1969 a fost un an electoral, 
cercurile patronale au fost

bucurat de sprijinul tuturor 
muncitorilor, inclusiv al celor 
imigrați, în ciuda faptului că 
doar aproximativ 30 la sulă 
din muncitorimea vest-ger- 
mană este cuprinsă în sin
dicate. i

Climatul politic șl social 
dinlr-o tară poate fi apreciat 
și în funcție de numărul zi-< ■ 
lelor pierdute din cauza' gre-' 
velor. Din acest punct de ve
dere se poate spune că Marea 
Britanie a înregistrat un re
cord in Europa apuseană. Da
tele furnizate la Londra re
levă că aceste pierderi atin
geau la sfîrșitul primelor opt 
luni ale acestui an 3 954 000. 
zile-muncă. Trebuie subliniat» 
că în ultimele luni acțiunile 
greviste s-au intensificat în 
Marea Britanie. $1 in aceasta 
tară, cea mai mare parte a

grevelor s-au desfășurat fără 
aprobarea prealabilă a lide
rilor sindicali. Acest lucru 
pune din nou în evidentă 
dezacordul existent între con
ducătorii unor sindicate bri
tanice de masa membrilor de 
rînd, care resping politica 
oficială de înghețare a sala
riilor, precum și alte măsuri 
cu caracter antimuncitoresc, 
adoptate fie pe plan local, 
fie pe plan național de patro
natul britanic.

Acțiuni revendicative s-au 
înregistrat și în celelalte țări 
vest-europene, inclusiv țările 
nordice în general mai puțin 
afectate de acestea. Ceea ce 
a caracterizat înaltul nivel 
de maturitate al 
muncitorești 
este însăși natura unor re
vendicări.. In mai multe țări, 
printre care Franța șl Belgia, 
oamenii muncii au revendi
cat, pe lingă majorarea sa
lariilor, dreptul de control 
asupra vieții economice fie 
la nivel de uzină, de ramu
ră sau chiar pe plan national. 
Un alt aspect esențial al ac
țiunilor mișcării muncitorești 
din tari ca Italia, R.F.G., Ma
rea Britanie, Franța și altele, 
este cucerirea dreptului oa
menilor muncii de a partici
pa la gestiunea întreprinde
rilor în care lucrează.

Așadar, ne aflăm într-o 
etapă calitativ superioară, în 
care lupta oamenilor muncii 
din țările capitaliste este ca
racterizată de împletirea tot 
mai slrînsă a intereselor lor 
economice cu cele politice.

Agenția TASS anunță că LA 
BONN A FOST DESCHISĂ O 
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII 
REALIZATE DE RENUMIȚI 
ARTIȘTI FOTOGRAFI DIN U- 
NIUNEA SOVIETICA. Expozi
ția cuprinde imagini ale reali
zărilor dobîndite de popoarele 
din Uniunea Sovietică în anii 
care s-au scurs după Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie. Numeroase fotografii re
dau aspecte din perioada Ma
relui Război de Apărare a Pa
triei.

SSVSS
Corespondentul Agerpres, I. 

Dumitrașcu, transmite: Sub 
titlul „NOPȚI FĂRĂ VISE“, 
ÎN LIBRĂRIILE VARȘOVIE- 
NE a apărut in aceste zile in 
traducere poloneză, o culegere 
de 15 nuvele și povestiri ale 
unor prozatori români contem
porani : Ștefan Bănulescu, Eu- 
sebiu Camilar, Mihu Dragomir, 
Alecu Ivan Gliilia, Aurel Mi- 
hale, Francisc Munteanu, Iosif 
Petran, Pop Simion, Petru Po
pescu, Marin Preda. Suto An
dras, Petru Vintilă, Haralamb 
Zincă. In cele 460 de pagini, 
cititorului polonez ii sint pre
zentate momente și diverse as
pecte ale luptei poporului ro
mân pentru libertate și împo
triva cotropitorilor hitleriști. 
Culegerea a apărut în editura 
Ministerului Apărării Naționale.

Muncitorii de la întreprinde
rea minieră „Hunosa" din re
giunea Asturia AU DECLARAT 
GREVA, cerînd majorarea sa
lariilor. Simbătă, greva s-a ex
tins la mai multe puțuri de 
extracție.

Potrivit unui buletin me
dical publicat la New York. 
STAREA SĂNĂTĂȚII LUI 
EDWARD FALK, in vîrstă de 
43 de ani, care la 25 decem
brie a fost supus unei opera
ții de transplantare a ini
mii și plăminilor de la o fe
meie în vîrstă de 50 de ani, 
este satisfăcătoare. Pînă in 
prezent nu s-a constatat nici 
un fenomen de respingere a 
organelor grefate.
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Combinezonul 
salvator

STANFORD 27 (Agerpres). — Un combine
zon presurizat pentru piloții de încercare a 
fost folosit cu succes pentru a opri hemora
gia internă care amenința viața unei tinere 
de 25 de ani din Stanford (California). Bol
nava, Mary Philipps, suferea de hemoragie 
internă in urma unei operații ușoare, hemo
ragie care nu putuse fi oprită prin nici un fel 
de mijloace. In cinci săptămîni bolnavei i s-au 
făcut transfuzii cu 23 litri de singe și 32 litri 
de plasmă, fără vreun efect.

Medicii de la spitalul din Stanford au ho- 
tărit să plaseze bolnava in acest combinezon. 
Timp de zece ore cit a rămas îmbrăcată cu 
acest costum, singele a început să se coagu
leze sub efectul presiunii din combinezon.

In prezent bolnava se simte bine.

„Cea mai importantă 
descoperire a anului"

MADRID 27 (Agerpres). — Un bărbat și un 
copil din... epoca de piatră vor călători in cu- 
rînd de la Madrid la Washington la bordul 
unui avion supersonic american. Cei doi „pa
sageri, care au murit acum 30 000 de ani, in 
epoca neoliticului superior, vor fi transportați 
la Institutul Smithsonian, unde experții ii cor 
supune unei neobișnuite operații de conser
vare.

Rămășițele celor doi oameni preistorici au 
fost descoperite in luna august de o echipă de 
arheologi americani și spanioli intr-o peșteră 
situată in apropiere de localitatea Santander 
din Spania. Aceasta a fost calificată de arheo
logi drept „cea mai importantă descoperire a 
anului'1.
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