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Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romín, conducătorul încercat al po
porului, organizatorul și inspira
tori tuturor victoriilor noastre !
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Ieri dimineață a avut loc la‘Petroșani des
chiderea Conferinței raionale de partid. La lu
crările ei participă delegați ai organizațiilor 
de partid din întreaga Vale a Jiului.

Lucrările Conferinței au fost deschise de to
varășul Barna Ioan, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului raional de partid.

In unanimitate a fost ales prezidiul Confe
rinței, din care fac parte tovarășii : Furdui Pe
tru, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid, Barna Ioan, prim-secretar al Comite
tului raional de partid, Antal Ștefan, prim-se
cretar al Comitetului raional U.T.M., Szuder 
Wiliam, director general al Combinatului car- 

‘honifer Valea Jiului, Șulea Gheorghe, preșe
dintele Comiteului executiv al Sfatului popu- 
Pțr raional, Cristea Aurel, miner șef de bri- 
R^dă la mina Aninoasa, Hajdu luliu, miner la 
teaina Petrila, Erou al Muncii Socialiste, Cos- 
loar Ana, muncitoare, Croitoru Gheorghe, mî- 
cărb. fruntaș la mina Petrila, Marcu Aurel, me
se ntc de locomotivă la Depoul C.F.R. Petro- 
noil, b Milițescu Gheorghe, directorul Ter- 
Szok^ntralei Paroșeni, Doțiu Avram, miner 

•itaș la mina Lupeni, Cotoț losif, șeful ex- 
a tării miniere Vulcan.
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rășii: Ungur Pomp+Hu, Cristea Aron, Zbo- 
rovski Augustin, Feher losif, Fedor Petru.

In comisia de redactare a procesului 
au fost aleși tovarășii: Corboi Mihal, 
Gheorghe, Pușcartu Emil ian, Morar 
Dan Gavrilă.

In comisia dle redactare a proiectului 
tărîre a Conferinței raionale de partid au fost 
aleși tovarășii: Mîrza Ioan, Neagu WHhelm, 
Lăzărescu Ioan.

Conferința raională a aprobat următoarea 
ordine de zi :

1. Darea de 
partid.

2. Raportul
3. Alegerea 

Comisiei raionale de revizie și a delegațîlor la 
Conferința regională de partid.

Trecîndu-se la primul punct de pe ordinea de 
zi a luat cuvîntiil tovarășul Barna Ioan care a 

. expus darea de seamă.
După prezentarea dării de seamă a luat cu- 

vîntul tovarășul Rîpa Petru care a prezentat 
raportul Comisiei raionale de revizie.

In continuare au urmat discuții în jurul 'dă
rii de seamă asupra activității Comitetului ra
ional de partid.

Lucrările continuă.
A ■ ...................... —

asupra activității

verbal 
Mitre» 
GHgor,

de ho-

seamă a Comitetului rafonal de

Comisiei raionale de revizie. 
Comitetului raional de partid, a

Comitetului raional de partid
prezentată de tovarășul BARNA IOAN

aca/forăși,
pg ¿izi, Comitetul raional de 

prezintă în fața Confe- 
: “fi raionale darea de seamă 

ca activității sale pe un an 
zile.
a perioada la care se 

țea de seamă, organizațiile 
¿partid din Valea Jiului au 
aut succese importante în 

grfilizarea oamenilor muncii 
Pi raion la îndeplinirea și de- 
a<Țirea sarcinilor de plan la 
ii indicii. Aceste succese, des- 

A. *e care vom vorbi pe larg îh 
-y^area de seamă, sînt rezultatul 

Iteș terii neîncetate a rîndurilor 
Organizațiilor noastre de partid,

referă

a prestigiului* și rolului lor con
ducător, al întăririi vieții inter
ne de partid, al îmbunătățirii 
propagandei marxist-lenmiste și 
legării ei tot mai’ strînse de 
practica construcției sociadiste.

Rezultatele pe care le-am ob
ținut în acest an, în aproape 
toate domeniile de activitate, 
dovedesc că organizațiile noas
tre de partid au luptat cu fer
mitate pentru îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de cel 
de-al Il-lea Congres al partidu
lui și de plenarele Comitetului 
Central și că ele sînt capabile 
să ducă în viitor cu și mai mult 
succes la îndeplinire sarcinile ce 
le vor fi încredințate.

¡959 — anul unor progrese însemnate 
in asigurarea unei păci trainice în lume

Tovarăși,
i Anul acesta, în viața politică 
'- Internațională au avut loc eve- 
f, nimente de o importanță isto- 
; rică.
f Faptul cel mai important în 

viața politică internațională este 
slăbirea considerabilă a încor
dării între state și creșterea 
perspectivelor asigurării unei 

y păci trainice în lumea întreagă.
; După ani de zile de politică de 

pe poziții de forță dusă dte im
perialiști, dle „război rece“ și de 
cursă deșănțată a înarmărilor, 

pomenirea dornică de pace între
zărește pentru prima dată pers
pectiva unei păci trainice, a re
zolvării problemelor litigioase 
țiu prin război, ci pe calea tra
tativelor.

Progresele realizate în des- 
Șnderea încordării internaționale 
țînt rezultatul luptei ferme și 
perseverente a Uniunii Sovieti
ce pentru pace, al politicii iubi
toare de pace a întregului lagăr 
șocialist. al creșterii puterii e- 
țonomice și ¡prestigiului său in- 
țrnațional.

„Prin politica lor iubitoare 
sț pace — a arătat tovarășul 
iiiikita Sergheevici Hrușciov în 
¡aportul prezentat la cea de a 
31-a sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. — Uniunea 
(Sovietică și toate țările socia

liste au deschis in fața omeni- 
gii calea evoluției societății fără 

'războaie, pe bazele colaborării 
I așnice“.
/ In slăbirea încordării inter

ii naționale un rol uriaș l-a avut

istorica vizită a tovarășului 
N. S. Hrușciov în Statele Unite 
ale Americii și propunerile fă
cute la Organizația Națiunilor 
Unite de către președintele Con
siliului de Miniștri al Ununii 
Sovietice cu privire la dezarma
rea generală și totală. Vizita 
în S.U.A. a tovarășului Hrușciov 
a dat posibilitate poporului a- 
merican să cunoască realitatea 
despre Uniunea Sovietică, să-și 
dea seama de năzuința fierbinte 
de pace a oamenilor sovietici. 
Acest lucru este foarte impor
tant, întrucît timp de ani de zile 
americanii de rînd n-au cunos
cut despre Uniunea Sovietică 
decît ceea ce le arăta propagan
da mincinoasă a monopolurilor.

Propunerile făcute de guver
nul sovietic cu privire la dezar
marea generală și totală — pro
blema cea mai importantă a 
timpurilor noastre — au stîrnit 
un atît de mare interes în în
treaga lume, încît conducătorii 
țărilor occidentale n-au putut 
să le ocolească, după cum nu 
mai pot să ocolească nici ideia 
tratativelor la înalt nivel, sau' 
pe cea a întrecerii pașnice între 
cele două sisteme mondiale. Nu
mai așa se explică de ce în ca
drul O.N.U. a fost aprobată în 
unanimitate rezoluția cu privire 
ia dezarmarea generală și to
tală. .

Slăbirea încordării internațio-' 
naie este rezultatul direct al e-1 
xiste'nței sistemului. mondial so
cialist. al creșterii neîncetate a 
puterii economice și a presti-
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glului său internațional, al vic
toriilor epocale pe care le-a ob
ținut Uniunea Sovietică în dez
voltarea științei și tehnicii.

Tretînd la construirea desfă
șurată a comuiilsllrtfllrt »porni 
sovietic traduce cu fermitate în 
viață Directivele celui de-al 
XXI-lea Congres extraordinar al 
P.C.U.S., cu privire la planul 
septenal. Rezultatele primului 
an al planului septenal, ale că
rui sarcini vor fi depășite, a- 
rată lumii întregi că Uniunea 
Sovietică va ajunge din urmă, 
într-un timp scurt, Statele Uni
te ale Americii în ce privește 
producția industrială globală și 
producția pe cap de locuitor. 
De fapt încă de pe acum U.R.S.S. 
deține întîietatea în lume în ra
muri hotărîtbare ale științei și 
tehnicii.

O confirmare strălucită a su
periorității științei și tehnicii 
sovietice o constituie lansarea 
în acest an a celor trei rachete 
cosmice — prima planetă arti
ficială a sistemului solar, ra
cheta care a atins Luna și sta
ția interplanetară automată ca
re a fotografiat partea nevăzută 
de pe pămînt a Lunii. Victoriile 
epocale ale Uniunii Sovietice în 
cercetarea spațiului cosmic, lan
sarea primului spărgător de 
gheață atomic din lume, con
struirea dle către U.R.S.S. a 
unor mari centrale electrice a- 
tornice, au stîrnit admirația în
tregii lumi și firește au- consti
tuit un duș rece pentru ațîțăto- 
rii la un nou război.

Alături de Uniunea Sovietică 
și cu' sprijinul ei multilateral și 
frățesc obțin mari succese în 
dezvoltarea economiei, științei 
si culturii toate țările lagăru
lui socialist. R. P. Chineză a în
trecut. încă anul trecut Anglia 
în ce privește producția de căr
bune. In ritm rapid își dezvoltă 
economia R. Cehoslovacă. R. P. 
Polonă. R. D. Germane, R. P. 
Ungară și celelalte țări de de
mocrație populară.

Sistemul , mondial , socialist, 
care numără peste un miliard 
de oameni, dă astăzi o treime 
din ’‘producția industrială mon
dială . și mai bine de jumătate 
din producția de cereale. El este 
puternic și de neînvins nu nu
mai prin succesele economice pe 
care le-a obținut și le obține, ci 
și prin unitatea și coeziunea de

monolit a tuturor țărilor socia
liste.

Destinderea încordării interna
ționale, faptul că popoarele cer 
tot mai insistent înlocuirea 
„războiului rece“ cu o politică 
die coexistență pașnică, că pro
punerile Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală au fost votate în una
nimitate la O.N.U. nu sînt deloc 
pe placul cercurilor militariste 
și a monopolurilor interesate în 
producția de armament. Marile 
monopluri imperialiste și cercu
rile militariste legate de ele fac 
eforturi deosebite pentru a frîna 
slăbirea încordării internațio
nale, pentru a menține „războiul 
rece". Acest lucru îl dovedește 
înarmarea Germaniei occidentale 
cu arma nucleară și arma ra
chetă, crearea de baze pentru 
lansarea die rachete în Italia, 
Turcia, Grecia și alte țări, în
căpățânarea de care dă dovadă 
guvernul S.U.A. în problema re
cunoașterii drepturilor legitime 
ale Chinei Populare.

Popoarele au învățat însă să 
fie vigilente. Sătule de a mar 
purta în spinare povara cursei 
înarmărilor, de a se expune pe
ricolului unui război atomic, 
popoarele exercită o presiune 
din ce în ce mai mare asupra 

.guvernelor în favoarea dezarmă
rii, a tratativelor, a coexisten
ței pașnice.

Pașii realizați în acest an în 
destinderea încordării internațio
nale ne îndreptățesc convin
gerea că vor fi continuați în 

„.anul eare vise, și că — în ciuda 
uneltirilor imperialiștilor pa
cea va fi asigurată în lume.

Tovarăși, ,
Poporul nostru a aprobat din 

toată inima propunerile făcute 
de Uniunea Sovietică cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, la ținerea unei conferință 
la nivel înalt pentru rezolvarea 
problemei încheierii unui tratat 
de pace cu Germania, a proble
mei Berlinului occidental și a 
altor probleme litigioase, pre
cum și celelalte propuneri me
nite să asigure o pace trainică 
în lume.

Luptînd activ pentru pace, 
venind cu numeroase ‘ inițiative 
pentru destinderea încordării 
internaționale -r- cum este ini
țiativa creării unei zone a păcii 
în Balcani — Republica Popu
lară Romînă și-a cîștigat un 
mare prestigiu pe arena inter
națională. îndeosebi popoarele 
care și-au cucerit de curînd in
dependența națională, urmăresc 
cu viu interes succesele obținute 
de poporul nostru în dezvolta
rea economiei naționale, științei 
și culturii. Expresie a creșterii

prestigiului internațional al Re
publicii Populare Romîne este 
alegerea delegației țării noastre 
în diferite organe ale O.N.U. 

Sub- conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn 
poporul nostru construiește cu 
succes socialismul, întărește zi 
de zi puterea economică a scum
pei sale patrii. In acest an țara 
noastră a produs dte 5 ori mai 

.-mult oțel decît în 1938, de 6 ori 
maî multă fontă, de 6 ori mai 
multă energie electrică. Succese 
mari au fost obținute în agri
cultură, unde sectorul socialist 
cuprinde peste 70 la sută din 
suprafața arabilă a țării. Deci 
sarcina trasată de Congresul al 
Il-lea al partidului cu privire 
la transformarea socialistă a 
agriculturii a fost îndeplinită 
cu un an mai devreme.

Trebuie suHinilat faptul ca 
datorită 'dezvoltării rapide a 
construcției socialiste, puterea 
populară a putut trece, în luna 
martie a acestui au, la desfiin
țarea completă a rămășițelor 
oricărei forme de exploatare de 
la sate, eveniment important în 
desfășurarea revoluției socialiste.

„Rezultatul cel mai prețios al 
eforturilor depuse pentru dez
voltarea tuturor ramurilor eco
nomiei și culturii socialiste — 
a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în expunerea fă
cută la Sesiunea solemnă a Ma
rii Adunări Naționale, consacra
tă celei de a XV-a aniversări a 
eliberării. Romîniei de sub jugul 
fascist — este îmbunătățirea 
sistematică a condițiilor de via
ță ale oamenilor muncii“.

Oamenii muncii dlin patria 
noastră au primit cu satisfacție 
măsurile luate de plenara C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a. c. 
cu privire la majorarea salarii
lor și pensiilor, micșorarea im
pozitelor pe salarii și reduce
rea de prețuri la peste 2600 sor
timente de produse industriale 
și alimentare. Prin aceste mă
suri veniturile tuturor catego
riilor de oameni ai muncii au 
crescut cu 4,7 miliarde lei.

Dezbaterea documentelor ple
narei din iulie a C.C. al P.M.R. 
în cadrul organizațiilor de par
tid, în organizațiile de masă și 
în adunările oamenilor muncii 
a dus la un nou și puternic 
avînt în întrecerea socialistă, a 
pus în centrul atenției preocupa
rea pentru realizarea de cît mai 
mari economii peste plan.

Așa după cum arată tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
expunerea făcută la plenara C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie, 
economiile realizate peste plan 
se vor ridica pînă la sfîrșitul a- 
nului la 1,5 miliarde lei

Obiective concrete și mobilizatoare 
pentru toate domeniile de activitate
Tovarăși,
In fața Comitetului raional, 

a organizațiilor de partid și a 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui au stat în acest an sarcini 
economice de mare răspundere, 
rezultate din Directivele Con
gresului al IT-lea al partidului 
și din importantele documente 
ale; plenarei, C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958. Sintetizînd a- 
ceste sarcini Conferința raională 
de partid din 13—14 decembrie 
1958 și Conferința regională din 
11—12 ianuarie 1959 au stabi
lit obiective concrete și mobili
zatoare pentru toate ramurile de 
activitate. •

Cele două conferințe de par
tid au chemat minerii Văii Jiu
lui să pună lai dispoziția econo
miei naționale 77.000 tone căr
bune peste planul anual, dintre 
care cel puțin 35.000 tone de căr
bune cocsificabil, să ridice pro

ductivitatea* muncii pe bazin la 
0,950 tone pe post și să reali
zeze la producție brută și marfă 
precum și la activitatea de in
vestiții o economie de 11 mili
oane lei.

Sarcini mobilizatoare au fost 
trasate și celorlalte întreprin
deri din raion. Întreprinderile 
și organizațiile economice din 
raza comitetului orășenesc Pe
troșani, de exemplu, au avut 
sarcina de a realiza o economie 
peste plan dte 3.190.000 lei, cele 
din raza comitetului orășenesc 
Vulcan de 1.960.000 lei, iar cele 
din raza comitetului orășenesc 
Lupeni 1.000.000 lei.

Conferința raională de partid 
a acordat o mare atenție scoa
terii brigăzilor de sub plan — 
ca mijloc principal de creștere 
a productivității* muncii. Ea a 
cerut. în. acest scop conducerilor

(Continuare în pag. 2-a)
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Sarea Se seamă asupra activității 
CsmiMvIui rainai de partid -,

(Urmare din pag, l-a) 
tehnico-administrative de la ex
ploatările miniere să respecte cu 
strictețe plasarea prevăzută în 
toile de acord, să îmbunătățeas
că aprovizionarea locurilor de 
muncă și să repartizeze pe lin
gă brigăzile mai slabe pe cei 
mai calificați tehnicieni și ingi 
neri pentru a le sprijini.

Atît conferința raională cît și 
conferința regională de partid 
au cerut organizațiilor de par
tid și de masă să se preocupe 
îndeaproape de extinderea ini
țiativelor valoroase izvorîte în 
întrecerea socialistă, iar condu
cerile tehnico-administrative să 
studieze și să rezolve o seamă 
de probleme tehnico-organizato- 
rice privind accelerarea lucrări
lor de deschidere și dare în ex
ploatare a unor noi fronturi de 
lucru, standardizarea profilelor 
abatajelor cameră, extinderea 
armării metalice și cu prefabri
cate, folosirea mai bună a Uti
lajelor și mecanismelor, ridica
rea calificării muncitorilor și 
maiștrilor.

Muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor constructori lî s-a 
indicat să desfășoare o susținu
tă acțiune pentru folosirea din 
plin a tfrnpului optim de con
strucții, pentru descoperirea și 
folosirea pe scară largă a rezer
velor locale de materiale (ba
last, nisip, cenușă de termocen
trală). De asemenea, li s-a cerut 
să extindă mecanizarea procese
lor de producție care necesită 
un volum mare de muncă, pre
cum și mica mecanizare, să re
ducă posturile indirect produc- 

' tive și cheltuielile de regie, să 
gospodărească cu maximum de 
grijă materialele de construcții.

Tovarăși,
Imediat după Conferința ra

ională, Comitetul raional de 
1 partid a întocmit un plan de 

măsuri pentru traducerea în 
1 viață a hotărîriî conferinței, 
plan în care s-au prevăzut sarci
nile concrete pe ramuri de pro
ducție și unități, precum și mă
surile politice, tehnice și orga
nizatorice în vederea realizării 
acestora.

După Conferința regională de 
partid, Comitetul raional și-a 
îmbogățit planul de măsuri cu- 
prinzînd în acesta sarcinile de 
perspectivă trasate de conferin
ță. Dezbaterile acestor sarcini 
în organizațiile de partid, de 
masă și în consfătuirile de pro
ducție, au dat un puternic avînt 
toptei pentru îndeplinirea și de
pășirea planului la toți indicii, 
concretizat în angajamentele 
luate ca răspuns la chemarea si- 
derurgiștHor hunedoreni șl a ce
lor 8 întreprinderi din Capitală, 
Răspunzînd acestor chemări, mi
nerii Văii Jiului s-au obligat să 
extragă 95.000 tone cărbune 
peste planul anual și împreună 
cu ceilalți oameni ai muncii din 
raion, să realizeze peste 20 mi
lioane lei economii la prețul de 
cost.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului, în frunte cu comuniștii, 
au considerat însă că și aceste 
angajamente pot fi depășite, că 
în fiecare întreprindere, în fie
care sector, la fiecare loc de 
muncă există mari rezerve in
terne de creștere a producției și 
productivității muncii și de re
ducere a prețului de cost. Ast
fel, după 1 Mai și mai ales după 
dezbaterea documentelor plena
rei C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a. c. colectivele întreprin
derilor și organizațiilor econo
mice din raion și-au majorat 
substanțial angajamentele, pu- 
nînd un accent din ce în ce mai 
mare pe realizarea de economii. 
Cantitatea totală de cărbune 
prevăzută a fi extrasă peste plan 
a ajuns la 130.000 tone, iar an
gajamentele cu privire la econo
mii au fost majorate la 30.000.000 
lei pe raion.

Majorarea continuă a angaja
mentelor luate în întrecere este 
o dovadă a creșterii* conștiinței 
socialiste a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor noștri, a 
patriotismului lor fierbinte, a. 

botârîrii lor de a lupta., neobo
sit pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor puse de 
partid.

Comitetul raional de partid în 
frunte cu biroul său, organizațiile 
de partid orășenești și dhi între
prinderi au militat în permanen
ță pentru ca angajamentele mo
bilizatoare luate de către oame
nii muncii să fie traduse în via
ță.

In mobilizarea oamenilor mun
cii din raion la îndeplinirea sar
cinilor economice stabilite de 
conferințele raională și regională 
de partid și a propriilor lor an
gajamente, un măre rol l-a avut 
controlul de partid, mai ales cînd 
a fost făcut Ia timp. Comitetul 
raional și membrii biroului au 
efectuat acest control asupra ac
tivității economice prin analizele 
făcute în ședințele de birou, în 
plenarele comitetului, în plenare 
lărgite cu activul și prin repar
tizarea membrilor săi de a răs
punde de cîte or localitate cît și 
prin aparatul comitetului raional

Datorită controlului de partid, 
mai calificat și mai operativ ca 
în alți ani, s-au îmbunătățit o 
seamă de laturi ale activității e- 
conomice.

Așa, de exemplu, analizele fă
cute de către Comitetul raional 
de partid și biroul său asupra 
felului cum conducerea Combi
natului carbonifer și conducerile 
exploatărilor luptă pentru traduc 
cerea în viață a sarcinilor trasa
te de conferințele de partid —« 
analize în cadrul cărora s-a pus 
problema scoaterii brigăzilor de 
sub plan și realizarea angaja
mentelor la economii — au dus 
la formarea unei atitudini noi 
față de aceste probleme. Dacă în 
luna ianuarie 317 brigăzi de la 
abataje, pregătiri și deschideri 
nu-și făceau planul, în luna no
iembrie numărul lor a scăzut-la 
133 brigăzi. De asemenea în Ur
ma analizelor, a insistenței cu 
care Biroul Comitetului raional 
de partid a pus în fața conducerii 
combinatului problema intensifi
cării toptei pentru economii, în 
semestrul II a crescut preocupa
rea colectivelor exploatărilor mi
niere și celorlalte unități din. ca
drul G.G.V.J. pentru descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne, 
pentru îmbunătățirea calități1 
producției și gospodărirea mai 
bună a materialelor și energiei.

Controlul de partid a avut o 
influență pozitivă și asupra ac
tivității altor întreprinderi din 
raion. Acest lucru îl confirmă mă
surile care s-au luat în urma a- 
nalizelor făcute asupra activită
ții întreprinderii de explorări Lu- 
peni, a întreprinderii nr. 1 de 
construcții și montaje Petroșani, 
a I.F.E.T.-ului. întreprinderea de 
explorări Lupeni, de exemplu, ca
re în primul trimestru al anului 
avea pierderi de peste I milion 
de lei, a reușit ca, în urma aju
torului dat de Comitetul raional 
șf de către Comitetul orășenesc 
de partid Lupeni, să recupereze 
această sumă și să se prezinte 
astăzi cu 689.000 lei economii.

îndrumate în permanență de 
Comitetul raional, comitetele de 
partid și organizațiile de bază 
și-au întărit rohil de conducător 
politic, reușind să mobilizeze oa
menii muncii din raza lor de ac
tivitate la îndeplinirea sarcinilor 
economice puse de partid. în
tărirea rolului lor conducător și 
creșterea capacității de mobilizare 
au fost determinate în primul 
rînd de faptul că, pe măsura pri
mirii în partid de noi membri și 
candidați, au putut fi încadrate 
cu comuniști locurile de mujică 
hotărîtoare pentru producție. La 
exploatările miniere Uricani, Vul
can, Petrila și Aninoasa s-a reu
șit ca marea majoritate a brigă
zilor de mineri să fie conduse de 
membri șl candidați de partid. 
In a! doilea rînd, prin lărgirea’ 
activului fără de partid și antre
narea lui în muncă, organizațiile 
de partid au căpătat posibilita
tea de a studia o seapiă de pro
bleme, au lărgit gumărul de agi

tatori și s-a întărit și mal mult 
: legătura lor cu masele de oameni 

aiununcii.
Crearea comisiilor pentru des

coperirea și valorificarea rezerve
lor interne, în urma plenarei 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iulie 
a.c. a ajutat organizațiile de par
tid să adîncească și mai mult

Sarcinile economice stabilite de Conferința raională 
de partid din anul trecut au fost depășite

Tovarăși,
FĂcînd bilanțul rezultatelor ob

ținute, raportăm Conferinței 
noastre că. sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid, MINERII DIN VALEA 
JIULUI AU ÎNDEPLINIT Șl 
DEPĂȘIT — IN CINSTEA ZI
LEI DE 7 NOIEMBRIE — SAR
CINILE TRASATE DE CONFE
RINȚA RAIONALA DE PARTID 
DIN ANUL TRECUT DE A EX 
TRAGE 77.000 TONE DE CĂR
BUNE PESTE PLAN.

DE ASEMENEA, SARCINILE 
INIȚIALE CU PRIVIRE LA E- 
CONOMI1 AU FOST ÎNDEPLI
NITE DE CĂTRE MUNCITORII. 
TEHNICIENII ȘI INGINERII 
DIN CADRUL EXPLOATĂRI
LOR MINIERE. PREPARAȚII- 
LOR ȘI UZINELOR DIN CA
DRUL COMBINATULUI CAR
BONIFER AL VĂII JIULUI LA 
SFIRȘITUL TRIMESTRULUI 
III

La îndeplinirea înainte de ter
me» a sarcinilor stabilite de Con
ferința raională de partid și-an 
adus din plin contribuția coler-

La producția de cărbune (situația pînă la 25 decembrie).

Exploatarea Angajament . Extras peste plan

E. M. Lonea * 98.000 21.991
„ Petrila 24.000 26.400
„ Aninoasa 12.000 6.710
„ Vulcan 17.000 9.558
,, Lupeni 25.000 4.645

,. Uricani 24.000 19.705
Total pe C.C.V.J, 130.000 89.009

Jiului au dat 
tone de căr- 
și energetic. 
CA UN SUC-
FAPTUL CA 

NOASTRA

au îndeplinit

I

Trebuie arătat că pe lîngă cele 
89.009 tone de cărbune date 
peste plan de sectoarele produc
tive ale exploatărilor miniere, 
au mai fost extrase în plus 
10.429 tone de cărbune de către 
sectoarele de investiții. In total, 
minerii din Valea 
peste plan 99.438 
bune cocsificabil 
PUTEM APRECIA
CES DEOSEBIT 
LA CONFERINȚA 
RAIONALA TOATE EXPLOA
TĂRILE MINIERE SE PRE 
ZINTA CU PLANUL DEPĂȘIT 
Șl CA PLANUL ANUAL PE 
BAZIN A FOST ÎNDEPLINIT 
LA 22 DECEMBRIE 195».

In întrecerea socialistă pen
tru Îndeplinirea înainte de ter
men a planului aqual s-au evi
dențiat numeroase colective, mii 
de oameni ai muncii. Eviden
țiem în mod deosebit activitatea 
colectivului minei Uricani care, 
mobilizat de comitetul de par
tid a îndeplinit planul anual la 
3 decembrie. Evidențiem de ase
menea colectivele minelor Lonea 
și Petrila care 
planul anual în cinstea Confe
rinței raionale de partid.

Comitetul raional de partid a- 
preciază ia fel eforturile depuse 
în muncă de către minerii, teh
nicienii și inginerii de Ia ex
ploatările miniere Lupeni, Vul
can și Aninoasa pentru Îndepli
nirea planului anual înainte de 
termen, ale lucrătorilor celor 
două preparații, precum șl ale 
celorlalți oameni ai muncii care 
au contribuit Ia sporirea pro
ducției de cărbune — producția 
Industrială de bază a raionului 
nostru.

Dintre brigăzile de mineri, u 
mare contribuție au adus la a- 
ceste succese cele conduse de to
varășii Lapșanschi . Adalbert și 
Toacă Ștefan de la mina Lonea, 
Michiev Gheorghe și Enache 
Chiriță de la mina Petrila, Cris- 
tea Aurel și Tucaciuc Mihai de 
la mina Aninoasa, Csiki Emeric 
și Bordiea Emanoil de la mina 
Vulcan, Feher Vasile, Diana Chi- 
tu și altele de la mina Lupeni, 
Vascul Dumitru și Demeter Au
gustin de la Uricani șl multe al- 

problemele economice, să cunoas
că noi posibilități de sporire a 
producției și productivității mun
cii și de reducere a prețului de 
cost.

Măsurile politice și organizato
rice luate de Comitetul raional 
de partid, de către comitetele o- 
rășenești și de întreprinderi, de 

tivele exploatărilor miniere Uri
cani, Lonea, Petrila, Vulcan și 
Lupeni, preparațiile de cărbuni 
Petrila și Lupeni, Uzina de repa
rat utilai minier Petroșani și 
Uzina electrică Vulcan

Succese frumoase în îndepl • 
nirea sarcinilor Conferinței raio
nale de partid au obținut mun 
citorii, tehnicienii și inginerii 
de la Termocentrala Paroșeni, Fi
latura Lupeni, unitățile C.F.R.. 
B.U.T. Livezeni, Ocoalele silvice, 
I.T.C. și altele.

Așa, după cum am arătat și 
mai înainte, oamenii muncii din 
Valea Jiului, ca urmare a dezba
terii documentelor plenarei C.C 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c., 
s-au obligat să pună la dispoziția 
economiei naționale 130.000 tone 
de cărbune peste planul anual, 
să ajungă încă în acest an la o 
productivitate de 1 tonă pe post 
și să realizeze 30.000.000 lei e- 
conomii Ia prețul de cost, din care 
Combinatul carbonifer 20 000.000 
lei.

Iată cum se prezintă situația 
îndeplinirii angajamentelor: 

tele care au extras mii de tone 
de cărbune peste plan.

Analizînd situația îndeplini
rii angajamentelor trebuie să ne 
oprim asupra unor lipsuri din 
care unele sînt obiective, iar al
tele ne aparțin. Rezultatele ob
ținute puteau fi și mai bune 
dacă conducerea combinatului și 
conducerile minelor și ale sec
toarelor ar fi avut de la începu
tul anului o preocupare susți
nută pentru scoaterea brigăzilor 
de sub plan, așa cum a fost la 
mina Uricani. Apreciem că a- 
ceastă lipsă de preocupare a fost 
determinată de faptul că tova
rășii din conducerea Combinatu
lui carbonifer Valea Jiului au 
așteptat ca 'Biroul Comitetului 
raional de partid să-î tragă me
reu la răspundere pentru a se 
hotărî să ia măsuri. De aseme
nea și conducerile exploatărilor 
miniere Lupeni, Aninoasa și 
Vulcan au avut serioase lipsuri 
în această privință. Trebuie însă 
arătat că și comitetele de partid 
de la aceste mine se fac vino-

Creșterea producției de cărbune 
s-a realizat exclusiv pe seama 
măririi productivității muncii

Tovarăși,
Directivele Congresului al doi

lea al partidului prevăd ca în 
cursul actualului cincinal produc
tivitatea muncii să crească în in
dustrie cu 45—50 la sută. Munci
torii mineri din Valea Jiului, în 
frunte cu comuniștii, au înțeles 

Să analizăm aceste cifre:
In primul rînd vedem eă toa

te exploatările miniere și-au în-

Exploatarea
Procentajul 
tr.depllnfrll ' 

productivlt<|li 
planificat«

Sarcina 
stabilită 

de conferință 
to|post

Randament 
réalisai |

oct.'nolemb. 
to|post

É. M. Lonea 103,8 0,950 0,928
„ Petrila 109,0 1,030 1,014
„ Aninoasa 109,1 1,130 1,085
„ Vulcan 102,8 0,870 0,851
„ Lupeni 100,2 0,830 0.836
» Uricani 106,3 1,070 ' 1,049

Pe combinat 103.4 0,950 0,935 1 II 
deplinii și depășit productivíta1

organizațiile da bază, exemplul 
personal al membrilor și candida- 
ților de partid, au avut ca rezul
tat mobilizarea largă a oamenilor 
muncii din Valea Jiului la înde
plinirea și depășirea planului pe 
1959 la toți indicii, la obținerea 
unor importante succese în toate 
domeniile de activitate.

vate pentru că n-au urmărit 
cum se duce la îndeplinire o im
portantă sarcină trasată de Con
ferința raională de partid. Cînd 
Conferința raională de partid 
din 1058 a cerut conducerilor 
tehnico-administrative să creeze 
asemenea condiții ca din primele 
zile ale acestui an, toate brigă
zile de mineri să-ți facă pla
nul, a avut In vedere faptul că 
aceasta constituie o importantă 
rezervă de creștere a producției, 
a randamentelor și de concen
trare a lucrărilor miniere. Tot
odată această măsură era me
nită să dea posibilitatea tuturor 
muncitorilor mineri — pe baza 
rezultatelor obținute — de a be
neficia din plin de avantajele 
sistemului îmbunătățit de sala
rizare.

Conferința raională de partid a 
mai pus în fața conducerii com
binatului, a inginerilor și tehni
cienilor din cadrul exploatărilor 
miniere sarcina de a asigura un 
continuu progres tehnic în mine
rit. Dacă la introducerea armării 
metalice și cu alții înlocuitori ai 
lemnului s-au obținut realizări 
importante care au dus la econo
mii de material lemnos și la mic
șorarea volumului de lucrări d 
întreținere, în privința rezolvării 
problemei încărcării mecanice a 
cărbunelui s-â depus un mai mic 
interes de cît în anul trecut

Unele sectoare miniere și în 
special de la minele Aninoasa, 
Lonea și Lupeni nu și-au înde
plinit planul de producție din 
cauză că n-au avut suficiente 
fronturi de lucru datorită rămî- 
nerii în urmă a lucrărilor de 
pregătiri. Comitetul raional de 
partid a indicat Intr-o hotărîre 
a sa, ca la fiecare mină, in fle
care sector să se creeze fronturi 
de rezervă cu o capacitate de 
producție egală cu 25—30 la 
sută din planul zilnic, pentru ca 
in cazul că unele brigăzi Iți ter
mină locurile de muncă sau cfnd 
au loc avarii, să mi sufere pro
ducția. Considerăm că și in a- .. 
ceasta problemă conducerea con 
binatului și conducerile minelor 
nu au încă suficientă preocupa
re. Creșterea substanțială a pro
ducției de cărbune, care va tre
bui să fie asigurată din primele 
luni ale anului 1960, impune in
tensificarea lucrărilor de pregă
tiri și deschideri și crearea de 
fronturi de rezervă.

Minerii puteau raporta Confe
rinței raionale de partid rezultate 
și mai bune dacă nu ar fi întîm- 
pinat unele greutăți în transpor
tul cărbunelui pe calea ferată, 
precum șl din cauza Tntîrzierii 
unor lucrări de construcție la U- 
zina eocsochimică din Hunedoara.

necesitatea creșterii productivită
ții muncii șî, mobilizați de orga
nizațiile de partid, au desfășurat 
o activitate neobosită pentru creș
terea randamentelor atît în aba
taje cît și pe sectoare și exploa
tări. Pe 11 luni situaț’a crește
rii productivității muncii sa pre
zintă astfel:

(Continuare în pag. 3-a)
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Darea de seamă asupra activității 
Comitetului raional de partid

(Urmare din ,pa>g. 2-a)
tea planificată. Randamentul 
mediu obținut pe bazin în cele 
11 luni care s-au scurs din a- 
cest an este cu 9,6 la sută mai 
mare decît cei obținut in peri
oada corespunzătoare a anului 
trecut. Or, dacă ținem seama de 
faptul că producția de cărbune 
a crescut în această perioadă cu
5,6 la sută constatăm cu satis
facție că sporirea producției de 
cărbune a avut loc anul acesta, 
Ia fel ca șl în anul trecut, ex
clusiv, pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Acest lucru constituie un deo
sebit succes al minerilor, tehni- 

- elenilor și inginerilor, al orga
nizațiilor de partid și de masă 
din cadrul exploatărilor miniere 
în înfăptuirea Directivelor Con- 

... greșului al doilea al partidului 
/ca, cel puțin trei sferturi din 
‘ creștetea producției, să fie rea

lizată pe seama măririi produc
tivității muncii.

Creșterea de la un an la altul, 
într-un ritm din ce în ce mai 
rapid a productivității muncii în 
industria minieră, este rezultatul 
stabilizării cadrelor în urma mă-- 
surilor luate de partid și guvern 
pentru îmbunătățirea sistemului

Lupta pentru economii — sarcină centrală
' Tovarăși,

Plenara C.C. al P.M.R. din 
">-28 noiembrie 1958 a subli- 

că sarcina centrală în toa- 
te'Aioniennle construcției econo
mice este reducerea prețului de 
cost
’ Prețul de cost este — după 

cum se știe — indicele care sin
tetizează, întreaga activitate e- 
condmică, după care se poate a- 
precia cel mai bine felul cum a 
muncit fiecare colectiv.

Comitetul raional și Biroul său 
au îndrumat organizațiile de 
partid să pună în centrul aten- 

: Țtei muncii politice de masă pro
blema realizării 

r te economii în 
yHe activitate șl 
^•explice cît mai 

manilor muncii 
prețului de cost este în interesul 
lor, fiindcă toate economiile ob- 
0ute prin reducerea prețului de 

revin, sub diferite forme, 
în întregime celor ce mun- 
Acest lucru oamenii mun

de cît mai mul- 
toate domeniile 
le-au cerut să 
convingător oa- 

că reducerea

cii, l-au simțit din plin în măsu
rile' luate de partid și guvern pen

I

Exploatarea
AngaJ. Economii Depășiri
lef/ton< lei/tonă lel|tonă

, E. M. Lonea 3,77 0,50
„ Petrila 5,41 3,00
» Aninoasa 2,16 — 3,51

1
,, Volcan 4,72 3,96

, „ Lupeni 2,86 — 3,37
„ Uricani 5,66 3,86

Restul unităților aparținătoare C.C.V.J.

Unitatea AngaJ. 
economii

Economii 
peste plan

Prep. Petrila 1.500.000 2.296.000
,, Lupeni 400.000 578.000

U. E. Vulcan 825.000 607.000
U. R. U. M. P. 2.700.000 928.000
Pe C.C.V.J. la prod. marfa șl investiții 20.540.000 16.308.000

Celelalte întreprinderi și orga nizații economice din raion 
(fără șantierele de construcții).

Intrep. din raza orașului Angajament Economii 
peste plan

Petroșani 5.100.000 383.000
Vulcan 2.610.C00 4.522.000
Lupeni 955.000 941.000

Principalii factori care au con
tribuit la reducerea prețului de 
<Sost au fost creșterea producti
vității muncii și micșorarea con
sumurilor specifice la materiale, 
energie și combustibil.
, Extinderea armării metalice în 
abatajele • frontale, armarea cu 

’iȚ*fier, bolțari și beton monolit a 
*rirca 50 la sută din galeriile 
săpate în acest an, dirijarea mai 
rațională a materialului lemnos 

de salarizare și normare a mun
cii, ai ridicării calificării lor, al 
extinderii mecanizării, al organi
zării mai bune a muncii în unele 
verigi ale procesului de produc
ție și în special în abataje.

ÎN 1959, ÎN COMPARAȚIE 
CU 1955, RANDAMENTELE 
IN ABATAJE AU CRESCUT 
CU 102 LA SUTĂ LA URICANI 
ȘI CU 20—45 LA SUTA LA 
RESTUL EXPLOATĂRILOR MI
NIERE.

Ritmul din ce în ce mai ra
pid de creștere a productivității 
muncii arată că în industria mi
nieră apar noi și noi rezerve 
interne și că putem prevedea pe 
viitor o și mai mare creștere a 
productivității muncii în toate 
compartimentele procesului de 
producție. Cu o mai bună orga
nizare a muncii, printr-o extin
dere a mecanizării vom putea ca 
în următorii 5—6 anii să dublăm 
randamentul în abataje, ceea ce 
va atrage după sine o creștere 
corespunzătoare a productivității 
pe sectoare și exploatări.

Rezultatele obținute în acest an 
în creșterea productivității muncii 
puteau fi și mai bune dacă ex
ploatările miniere Lupeni și Ani- 
noasa și-ar fi îndeplinit sarcini

tru majorarea salariilor și pen
siilor, reducerea impozitelor pe 
salarii și a prețurilor la peste 
2600 sortimente de produse in
dustriale și alimentare.

Mobilizați de organizațiile de 
partid, oamenii muncii din Va
lea Jiului au obținut în acest an 
importante succese în reducerea 
prețului de cost și realizarea de 
economii peste plan. PE ÎNTRE
GUL RAION S-AU REALIZAT 
IN DECURS DE 11 LUNI 
21.315.000 LEI ECONOMII PES
TE PLAN, DINTRE CARE 
16.308.000 LEI DE CĂTRE CO- 
LEETIVELE EXPLOATĂRILOR 
MINIERE, PREPARAȚIILE ȘI 
UZINELE DIN CADRUL COM
BINATULUI CARBONIFER VA
LEA JIULUI, MENȚIONAM CA, 
FAȚA DF. ANUL TRECUT UNI
TĂȚILE C.C,.V4. ȘI TERMO
CENTRALA PAROȘENI AU RE
DUS PREȚUL DE COST CU 
APROAPE 90 MILIOANE LEI.

Pe întreprinderi situațiia eco
nomiilor se prezintă astfel:

— Exploatările miniere (si
tuația pe 11 luni).

și recuperarea lui, precum și fap
tul că minele au fost aprovizio
nate cu lemn de o calitate mai 
bună ca în alți ani, au făcut ca 
față de anul trecut consumul spe
cific de lemn să scadă de la 50,5 
m. cubi/1000 tone de cărbune în 
1958, la 46,4 m. cubi/1000 tone 
în 1959, adică cu 11 la sută. 
Prin aceasta minerii, tehnicienii 
si inginerii din bazinul carboni
fer al Văii Jiului au înfăptuit cu 

le de plaa ia aoept Jndtce îa pal
ma jumătate a anului și dacă 
s-ar fi dus o muncă și mai sus
ținută pentru reducerea posturi
lor neproductive. De asemenea 
au influențat negativ și producti
vitatea muncii numărul mare de 
absențe nemotivate, mai ales la 
minele Lonea și Lupeni, folosirea 
insuficientă a timpului de lucru 
de către personalul auxiliar șl de 
deservire, aprovizionarea neritmi- 
că a preparațiilor cu vagoane 
C.F.R. și alte cauze.

Comitetul raional de partid a- 
preciază că productivitatea mun
cii putea fi simțitor mărită dacă 
conducerile tehnîco-administrative 
se preocupau mai intens de extin
derea micii mecanizări, a meca
nizării și automatizării. S-a fă
cut foarte puțin pentru mecani
zarea încărcărilor și descărcărilor 
de materiale în rampe, depozite 
și magazii, cît și pentru automa
tizarea unor circuite, pompe, ven
tilatoare, uși de aeraj.

Toate aceste lipsuri nu pot um
bri însă realizările frumoase pe 
care le-am obținut în acest an în 
creșterea productivității muncii 
Succesele obținute în trimestrul 
IV arată că muncitorii mineri 
sînt hptărîți să încheie luna de
cembrie cu o productivitate cît 
mai apropiată de o tonă de căr
bune pe post pe bazin, pentru ca 
în anul ce vine să înfăptuiască 
pe deplin sarcinile Conferinței re
gionale de partid.

succes sarcina trasată de Confe
rința regională de partid care 
a prevăzut pentru anul 1959 mic
șorarea consumului specific de 
lemn de mină la 49 m. cubi/1000 
de tone, iar în 1960 la 46,48 m. 
cubi/1000 de tone. \

Acțiunea de reducere a consu
mului de lemn — cel mai im
portant material folosit în mine
rit — trebuie mult intensificată. 
Va trebui ca în cnrnnl anului 
viitor cel puțin 70 la sută din 
galeriile săoate să fie armate cu 
înlocuitori ai lemnului.

EcopomiL jraportante _la juale- 
riafe, energie sau combustibil au 
realizat minele Vulcan, Lupeni, 
Petrila, Uricani, Depoul de loco
motive Petroșani. Termocentrala 
Paroșeni și alte unități.

In lupta pentru economii un 
mare rol îl are îmbunătățirea ca
lității produselor. In această pri
vință au fost însă unele delicien- 
țe mai ales în semestrul I. Mi
nele Lupeni și Aninoasa au de-, 
pășit prețul de cost în semestrul 
I în cea mai mare parte din cau
za penalizărilor plătite prepara
țiilor pentru depășirea normativu
lui la cenușă. Dacă în trimestrul 
III s-a observat b mai mare pre
ocupare la cele dotiă mine pen
tru îmbunătățirea cwlițățH cărbu
nelui, la mina Lonea 8-a înrău
tățit calitatea cărbunelui.

Lipsuri în ce privește călită-' 
tea producției s-au manifestat și 
se manifestă îni& și la U.R.U.M. 
Petroșani (secția turnătoriei, Fi
latura Lupeni, fabrica de pîine șl 
cea de mezeluri a întreprinderii 
de industrie locală „6 August“, 
atelierul de tîmplărie al întreprin
derii 712 Livezeni.

Economiile pe; raion puteau fi 
și mai mari dacă de la începu
tul anului s-ar fi dus o ' luptă 
susținută pentru îndeplinirea sar
cinilor de reducere a prețului de 
cost de către toate colectivele în
treprinderilor și organizațiilor e- 
eonomice. In prima jumătate a. 
anului, majoritatea colectivelor 
întreprinderilor, și organizațiilor 
economice nu au folosit toate re
zervele care le-au stat la dispo
ziție pentru reducerea prețului de 
cost, problema realizării de cît 
mai multe economii peste plan 
punîndu-se cu tărie numai în a 
doua jumătate a anultii, după 
plenara C.C. al P.M.R. din 13— 
14 iulie a.c.

Rezultatele obținute pe raion 
în realizarea dc economii au fost 
influențate negativ de pierderile 
înregistrate în sectorul deservi
rii populației—T.A.P.L. (833.000 
lei depășire a cheltuielilor de 
circulație), O.A.D.L.F. (1.317.000 
lei), OC.L. Alimentara (396.000 
lei) ■—-, precum și de ■ către

I.R.TA.
Moaca polttiaă desfășuratei de 

către Comitetul raional si orga
nizațiile de partid pentru mobi
lizarea oamenilor muncii la rea
lizarea de cît mai multe econo
mii, cu toate lipsurile care au 
fost, a dus la 'rezultate impor
tante. Principalul rezultat .con
stă în formarea unei preocupări
tot mai largi pentru îmbunăta-

Să construim ieftin, trainic și repede
Tovarăși,
Plenarele C.C. al P.M.R. șl 

conferințele raională și regio
nală de partid au pus sarcini 
deosebite cu privire la realiza- 
rea de economii la lucrările de 
investiții;- construcții de locuin
țe și așezăminte social-culterale, 
construcții industriale, drmmtri, 
investiții miniere. Pe baza aces
tor sarcini Comitetul raional de 
partid a cerut muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din or
ganizațiile de construcții și sec
toarele miniere de investiții să 
folosească cu chibzuială fondu
rile și materialele pentru ca din 
fondurile alocate să se poată e- 
xecuta lucrări mai mutte și tot
odată de o calitate mai bună.

In această privință au fost 
obținute o seamă de rezultate 
bune. Astfel, sectoarele miniere 
de Investiții au făcui îa primele 
10 luni economii față de devize 

de 6,3 milioane lei; evîdențiîn 
du-se colectivele sectoarelor de 
investiții de la minele Lupeni, 
Petrila și Lonea

Faptul că în condițiile nerea- 
lizării integrale a sarcinilor de 
plan, sectoarele de investiții de 
la minele Aninoasa, Vulcan și 
Lonea, au obținut totuși econo
mii mari, arată că unele devize 
de lucrări miniere sînt umflate, 
ceea ce nu stimulează suficient 
lupta pentru economii. Din a- 
ceastă stare de lucruri trebuie 
trase învățăminte corespunză
toare. Devizele lucrărilor de in
vestiții miniere trebuie astfel în
tocmite îneît să nu aducă nici 
un prejudiciu calității și trâir.i 
ciei lucrărilor de pregătiri și des
chidere dar nci să dea posibili 
tate«r c*t»«Wl de econom n fără 
eforturi mai deosebite.

Constructorii de locuințe din 
Valea Jiului au obținut în acest 
an unele succese atît în înde
plinirea planului de predări cît 
și în ieftinirea construcțiilor. 
Pînă în prezent constructorii au 
predat în folosința oamenilor 
muncii din Valea Jiului 771 a- 
partamente și au executat peste 
plan mii de metri patrați de ten
cuieli exterioare în cartierele 
construite anii trecuți.

Din totalul de apartamente 
predate, 72 au preț mediu sub 
40.000 lei apartamentul (cele 
două blocuri turnate din beton 
ușor monolit), 165 au un preț 
mediu de 43.Ș00 lei apartamen
tul, adică cu 4.50Q rnb pre
țul de deviz, iar itSR iutarta- 
mente (în blocurile finisate și 
ÂiȘBțri«), au un .mediu 
dfe &400 lei, cu lei sub
Rftețul de deviz. Sînt însă și Mo- 
Gtfi începute anul trecut care, 
cu finisajele exterioare, revine 
apartamentul la peste 55.000 lei

Aceste rezultate arată că s-a 
făcut un real progres în redu
cerea costului construcțiilor în 
comparație cu anii trecuți și că 
e posibil ca în Valea Jiului să 
se construiască • locuințe sub 
35.000 lei apartamentul. Pentru
aceasta muncitorii, tehnicienii și
inginerii constructori, Institutul

față de om și nevoile sale — 
obiectivul de bază al politicii partidului

Tovarăși,
Directivele Congresului ai 

11-lea al partidului prevedeau 
ca pînă în 1960 salariul real al 
muncitorilor . din economie să 

crească cu peste 30 la sută.
Măsurile luate de partid și gu
vern în urma plenarei din 13—14 
iulie a. c. au făcut ca prevederile 
Directivelor Congresului în ce 
privește creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc să fie 
îndeplinite cu 1 an mai devre
me. Aceasta oglindește marea 
grijă pe care partidul nostru o 
poartă ridicării bunăstării oa
menilor muncii. £ 

țirea activității ecoaomico-fman
ei are a ittteeprinderRor, pentm( 
înlăturarea risipei, pentru o mai 
bună gospodărire a fondurilor/ 
si miiloaceâor materiale. întărind1! 
mereu aceaistă preocupare, dîn- 
du-i un caracter cu adevărat de 
masă, vom putea obține în a- 
nal viitor rezultate și mai bu
ne în reducerea prețului de cost 
1U toate produsele.

de proiectare, întreprin
derea 712 și B.U.T.. Livezeni 
trebuie să depună eforturi se
rioase. Comitetul raional de par
tid apreciază că, îndeosebi în o- 
rașul Petroșani, ieftinirea con
strucțiilor a avut loc pe seama 
micșorării confortului pe care 
trebuie să-l aibe locatarii. Față 
ae acest lucru Direcția de inves
tiții a C.C.V.J. mă luat atitu
dine.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958 șl confe
rințele regională și raională de 
partid au stabilit că sub 40.000 
lei trebuie să coste un aparta
ment cu două camere și anexele 
necesare. Or, 33 la sută din a- 
partamentele construite anul a» 
cesta la Petroșani au numai o 
singură cameră, iar bucătăria 
ca spațiu nu corespunde întru- 
totul cerințelor unei familii. Un 
asemenea apartament ar trebui 
să nu coste mai mult de 20.000 
lei, iar costul mediii al unui a- 
portament cu o suprafață locui
bilă de 36 metri patrați să se 
ridice Ia cel mult 33—35.000 lei, 
la blocurile finisate exterior.

Cu toate că la o seamă de o- 
biecive. constructorii au obți
nut unele economii față de pre
țul de deviz pe ansamblul în
treprinderii de construcții nr. I 
Petroșani s-a înregistrat o pier
dere de 839.000 lei. Activitatea 
economică financiară nesatisfăcă- 
foare se datorește faptului că în 
trimestrele I și H, în urma pu
nerii Ia dispoziție cu mare întîr>- 
ziere a documentației, a unor de
ficiențe în stabilirea prețurilor 
de materiale, precum și a unor 
lipsuri care aparțin constructo
rilor, întreprinderea a lucrat. șub 
capacitatea sa de producție. Con
ducerea întreprinderii, organiza
țiile de partid și comitetul sin
dical al constructorilor n-au luat 
de la începutul anului măsuri 
pentru mobilizarea tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor din centrală și de pe șan
tiere la lupta pentru economii. 
A existat, ce-i drept, de la înce
putul anului o preocupare pen
tru utilizarea resurselor locale, 
dar încă și în prezent se fac» 
risipă de materiale pe șantiere, 
o seamă de metode avansate au 
fost abandonate cu ușurință, iar 
în privința folosirii timpului de 
lucru mai sînt multe de făcut.

Organizația de construcții și 
montaje miniere a terminat în 
acest an cîteva construcții im
portante. Totuși, Comitetul ra
ional de partid nu poate fi mul
țumit de activitatea O.C.M.M.- 
ului atît în privința tărăgănării 
unor lucrări cum este baia mi
nerilor de la Aninoasa cît și pen
tru faptul că ea are cele , mai 
mari pierderi din raion.

Situația economico-financiară 
nesatisfăcătoare a organizațiilor 
de construcții, ridică în față or
ganizațiilor de partid sarcina de 
a acorda o mai mare atenție a- 
cestui important sector de acti
vitate, în vederea ieftinirii lucră
rilor și a scurtării termenelor 
de dare în folosință.

Minerii din Valea Jiului au 
simțit din plin grija părintească 
a partidului pentru ridicarea ni
velului lor de trai. Pentru ei, 
prevederile Directivelor Congre
sului al 11-lea cu privire la creș
terea nivelului de trai au fost 
înfăptuite cu 3 ani mai devre
me, în 1956, cînd salariile medii 
ale muncitorilor mineri au cres
cut cu 40 la sută în urma intro
ducerii sistemului îmbunătățit 
de salarizare și normare a muncii.

In urma măsurilor luate anul 
acesta de partid și guvern au

(Continuare în pag. 4-a)
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crescut veniturile tuturor cate- 
goriilor de oameni ai muncii. 
Iată cîteva cifre care oglindesc 
cu prisosință creșterea substan
țială a veniturilor oamenilor 
muncii din raionul nostru. De 
exemplu, muncitorii, tehnicienii, 
Inginerii și funcționarii din prin
cipalele întreprinderi ale raionu
lui au primit in lunile august, 
septembrie și octombrie salarii 
mai mari cu circa 9 milioane ie! 
decît în lunile mai, iunie și iu
lie, pensiile au crescut in me
die pe raion cu 59 Ia sută adțcă 
cu 1.893.000 lei lunar, iar prin 
scutirea de impozite a salariilor 
mici și reducerea impozitelor, la 
salariile pînă la 1500 lei, oame
nii muncii din Valea Jiului au 
beneficiat de un venit in plus 
de 500.000 lei lunar.

Dar tabloul creșterii continue 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii din Valea Jiului nu este 
complet dacă ne referim numai 
la creșterea veniturilor bănești. 
Grija partidului și guvernului 
pentru ridicarea bunăstării celor 
ce muncesc este oglindită și de 
masivele fonduri și mijloace 
materiale alocate în fiecare an 
pentru construcții de locuințe și 
așezăminte social-culțurale, pen
tru întreținerea spațiului locativ, 
precum și de cantitățile tot mai 
mari de mărfuri care sînt puse 
la dispoziția populației.

Anul acesta statul nostru de- 
mocrat-popular a alocat 76 mi
lioane lei pentru construcția de 
locuințe și așezăminte social- 
culturale și pentru întreține
rea fondului de locuințe din o- 
rașele și așezările miniere ale 
Văii Jiului, aproape 12 milioane 
lei pentru învățămint și cultură 
st oeste 23 milioane lei pentru 
ocrotirea sănătății.

Populației raionului nostru i 
s-a distribuit prin comerțul de 
stat, în primele 10 luni ale a- 
cestui an în comparație, cu pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, cu peste 1.000 tone mai 
multă pîine și făină, cu peste 
800 tone mai multe legume și 
zarzavaturi, cu 27 tone mai 
multe mezeluri și alte preparate 
de carne, cu 73 tone mai multe 
brinzeturi, precum și cantități 
sporite de grăsimi și produse 
zaharoase. Reducerea de pre
țuri la un mare sortiment de 
produse industriale, extinderea 
Vînzării în rate, creșterea sala
riilor au dat posibilitate oame- 
totor muncii să cumpere canti
tăți sporite de mobilă, țesături 
și .confecții, articole electro-teh- 
nice (aparate de radio, motoci
clete, biciclete, aragazuri, mașini 
de spălat rufe și altele). Astfel 
populația a cumpărat în primele 
10 luni țesături și confecții în 
valoare de 55,9 milioane lei, a- 
dică cu 8 milioane mai mult 
decît în perioada corespunzătoa
re a anului trecut, articole teh
nice în valoare de 7.8 milioane 
tei, adică cu 1,5 milioane 
mult, mobilă în 
milioane lei.

Grija față de om și 
sale — obiectivul de bază al po
liticii partidului — ne obligă să 
vedem și lipsurile care mai frî- 
hează creșterea nivelului de trai. 
Cu toate că în anii puterii popu
lare s-au construit și dat în fo
losință peste 6.000 apartamente, 
dintre care 5.300 pentru munci
torii mineri, în unele localități 
cum sînt Lupeni, Vulcan, Ani
noasa și în parte Petroșani și 
Petrila se simte lipsa de locuin
țe- Lipsuri sînt și în ce privește 
întreținerea fondurilor de locu
ințe din unele cartiere muncito
rești din Lupeni, Vulcan, Petro
șani și Lonea.

La fel în aprovizionarea oa
menilor muncii din raion s au 
făcut simțite anumite goluri, la 
slănină și grăsimi precum și la 
mobilă. încă nu în suficientă 
măsură Secția comercială a Sfa
tului popular raional a îndru
mat și controlat conducerile or
ganizațiilor comerciale în pri
vința bunei aprovizionări a lo
calităților periferice, din care 
cauză fn aceste localități au e

lei mai
de 9,3valoare

nevoii«

xistat hmu multe gcduri în apro
vizionare decît în Petroșani. Tre
buie să arătăm că și atitudinea 
față de cumpărători a unor lu
crători din comerț mai lasă de 
dorit precum și starea igienico- 
sanitară a unor localuri, mai a- 
les de alimentație publică.

In cadrul grijii față de om un 
mare rol îi a« măsurile de pro
tecție a muncii și de tehnica se
curității, îndeosebi în sectorul 
minier. Pentru protecția muncii 
și tehnica securității statul nos
tru a pus în acest an la dispo
ziția combinatului carbonifer a- 
proape 20 milioane lei.

Mecanizarea lucrărilor minie
re, îmbunătățirea aerajului, creș
terea calificării muncitorilor mi
neri, au dus. la realizarea unui

Succesele economice sînt indisolubil legate 
de întărirea continuă a organizațiilor de partid

Tovarăși.
Succesele economice ai căror 

bilanț l-am făcut, contribuția 
tot mai mare pe care oamenii 
muncii din raion o aduc în o- 
pera de construire a socialismu
lui în scumpa noastră patrie 
sînt indisolubil legate de întă
rirea continuă a organizațiilor 
noastre de partid, de ridicarea 
pe o treaptă superioară a rolu
lui lor conducător, de multila
terala activitate politică și or
ganizatorică pe care au desfă
șurat-o comuniștii din Valea 
Jiului.

întreaga activitate a Comite
tului raional de partid și a Bi
roului șău a fost călăuzită de 
grija neslăbită pentru îndeplini
rea sarcinilor pe care CoiigresUl 
al doilea și Plenara C.C. al 
P.M.R. din 9—13 iunie 1958, 
precum și conferințele raionala 
și regională le-au pus în față 
organelor și organizațiilor de 
partid cu privire la întărirea 
continuă a rîndurilor partidului 
și îmbunătățirii compoziției sale 
sociale, la respectarea strictă a 
normelor leniniste ale vieții in
terne de partid.

Comitetul raional și Biroul 
său au îndrumat în permanență 
organele și organizațiile de par
tid de a se ocupa cu prioritate 
de primirea în partid a munci
torilor mineri care lucrează în 
abataje și pregătiri, a munci
torilor constructori și forestieri, 
a femeilor muncitoare, precum și 
a învățătorilor, profesorilor și 
medicilor de valoare, profund 
atașați regimului de democrație 
populară, a țăranilor muncitori 
care muncesc pentru transforma
rea socialistă a agriculturii. A- 
oeasta în scopul încadrării trep
tate a tuturor brigăzilor de mi
neri cu membri și candidați de 
partid, întăririi organizațiilor de 
bază din construcții, sectorul fo
restier, școli și spitale, formării 
de nuclee de partid în întovără
șirile zootehnice.

De o mare importanță în a- 
sigurarea unui caracter ritmic 
muncii de primire în partid și 
pentru verificarea temeinică a 
calității lor politice, morale și 
profesionale ale celor care soli
cită primirea în partid este lăr
girea activului fără de partid al 
organizațiilor de bază, folosirea 
și educarea lui. Organizațiile de 
partid au fost îndrumate să lăr
gească activul fără de partid la 
6—7.000 tovarăși pînă în 1960 
— potrivit sarcinilor trasate de 
conferința regională de partid 
—, prin selecționarea și atrage
rea în activ a celor mai buni 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
de la toate locurile de muncă' și 
din toate schimburile. Organi
zațiile de partid au mai fost în
drumate să dea sarcini concrete 
fiecărui tovarăș din activ și să 
se ocupe de educarea marxist- 
leninistă a activului prin confe
rințe, participarea la adunările 
deschise ale organizațiilor de 
bază, încadrarea tovarășilor la 
învățămîntul de partid. Mai ales 
prin darea de sarcini concrete 
privind activitatea economică 
sau obștească, organizațiile de 
bază pot să-și dea seama de fe
lul cum tovarășii din- activ în-

pco^Ms însemna* In respectarea 
normelor de tehnica securității, 
mai ales la minele Lonea și U- 
ricani și, în semestrul II, și ia 
nttna Petrila. Trebuie însă să 
arătăm Conferinței raionale de 
partid că în problema respectării 
măsurilor de protecție a muncii 
și dle tehnica securității s-au ma
nifestat în acest an și lipsuri, 
îndeosebi la minele Aninoasa și 
Lupeni. Tehnicienii și inginerii 
de la mine, maiștri mineri, au 
o preocupare slabă pentru res
pectarea normelor de tehnica se
curității, manifestată prin aceea 
că instructajele făcute muncito
rilor au fost în mare parte for
male. Această stare de lucruri 
trebuie pusă în legătură cu fap
tul că conducerea C.C.V.J., abia 
în trimestrul IV. a luat măsuri 
centru traducerea în viată a sar
cinilor stabilite de Conferința 
raională de partid cu privire Ia 
ridicarea calificării maiștrilor.

De lipsurile din domeniul pro

Eviden- 
organi- 

2 de la 
și 8 de 
4 de la

deplinesc sarcinile de partid, de 
devotamentul lor față de partid. 
Organizațiile de partid au fost 
îndrumate totodată . să acorde 
toată atenția educării comuniste 
a utemiștilor care reprezintă 
principala rezervă de cadre a 
partidului.

Luptînd în permanență pentru 
întărirea rîndurilor partidului și 

• îmbunătățirea compoziției sale 
sociale organizațiile de partid 
din Valea Jiului au obținut în 
acest an o seamă de succese, 
primind un mare număr de can
didați și noi membri de partid.

In rîndul candidaților și noi
lor membri de partid au fost 
primiți un număr însemnat de 
muncitori fruntași cum sînt mi
nerii șefi de brigadă Mănăilă 
Vasile, Mujnai Nicolae și Cos- 
ma Remus de la mina Aninoa
sa, Demeter Augustin de la mi
na Uricani, Muszta Alexandru 
și Guță Nicolae de la mina Lu
peni, Petric Simion de la mina 
Lonea, Bartha Ștefan de la mi
na Petrii«, Morar Ioan de la mi
na Vulcan și alții...

Rezultatele obținute în munca 
de primire în partid arată că 
marea majoritate a organizații
lor de bază, îndrumate de co
mitetul de partid, s-au ocupat 
cu simț, de răspundere de lărgi
rea și educarea activului fără de 
partid, precum șl de educarea 
comunistă a tineretului. “ 
țiem în această privință 
zațiile de bază nr. 1 și 
mina Uricani, nr. 5 sud 
la mina Lupeni, nr. 3 și 
mina Vulcan, organizația de ba
ză de la Termocentrala Paroșeni, 
nr. I și 4 de Ia mina Aninoasa, 

-nr. 2 și 8 de la mina Petrila, 
organizația de bază de la gru
pul de șantiere Petroșani și al
tele. Aceste organizații de bază 
au muncit bine cu activul fără 
de partid, din rîndul căruia au 
primit cel mai mare număr de 
candidați de partid. De la Con
ferința raională din anul trecut 
activul fără de partid al orga
nizațiilor de bază a crescut de 
la 2.200 la peste 4.000. In ulti
ma perioadă s-au obținut rezul
tate bune în munca de primire 
în partid și la mina Lonea, 
U.R.U.M.P. și în alte întreprin
deri.

Au fost de asemenea cazuri 
cînd unele organizații au dat 
dovadă de lipsă de vigilență, 
primind în rîndul candidaților de 
partid elemente necorespunzătoa
re, carieriste. Astfel de cazuri 
s-au întîmplat Ia Filatura Lu
peni, la minele Lonea și Uri
cani, în cadrul organizației de 
bază a Sfatului popular Uricani. 
Din aceste cazuri izolate trebuie 
ca toate organizațiile de partid, 
toți comuniștii să tragă învă
țăminte. In partidul nostru, par- 
Îid de guvernămînt, vor căuta 
și de acum înainte să pătrund^ 
elemente dușmănoase și carie
riste, care în aparență caută să 
se evidențieze sub diferite for
me. încercările celor care nu au 
nimic comun cu clasa munci
toare de a pătrunde în partid, 
fac necesară menținerea mereu 
trează a vigilenței revoluționare.

Primirea în partid a unul 
mare număr de candidați și noi 

tecției muncii și tehnicii securi
tății se fac vinovate și organi
zațiile de partid și sindicale, 
precum și serviciile speciale crea
te în aicest scop: Inspectoratul 
de control minier și Inspecția 
de stat.

Grija pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă 
din mine și din celelalte între
prinderi, pentru formarea unei 
preocupări de masă în problema 
protecției muncii, trebuie să stea 
în permanență în centrul aten
ției organizațiilor dle partid și 
de masă, a conducerilor tehnico- 
administrative și a organelor 
create special în acest scop. 
Pentru a asigura o bună protec
ție a muncii este necesar să ne 
preocupăm de ridicarea continuă 
a calificării muncitorilor și teh
nicienilor, 
zării, de 
legate de 
normelor 

de extinderea mecani- 
rezolvarea problemelor 
aeraj, de respectarea 
de tehnica securității.

în măsură mai 
statutar de a 

candidatură la 
vechime care

mare de drep- 
reduce stagiul 
acei muncitori 
și-au însușit 
necesară unui

membri de partid din rîndurile 
muncitorilor direct productivi a 
avut ca rezultat, pe de o parte, 
îmbunătățirea compoziției so
ciale a organizațiilor noastre de 
partid, iar pe de altă parte în
cadrarea locurilor de muncă ho- 
tărîtoare pentru producție, cu 
comuniști. Compoziția socială a 
organizațiilor noastre de partid 
putea fi și mai bună, dacă or
ganizațiile de bază s-ar fi folo
sit 
tul 
de 
cu 
pregătirea politică 
membru de partid și care au de
pus muncă deosebită în produc
ție și activitate obștească. Co
mitetul raional de partid consi-. 
deră că reducerea stagiului la 
un număr de numai 67 candi
dați, arată că unele organizații 
de partid nu s-au ocupat sufi
cient de educarea candidaților. 
De fapt acest lucru este dovedit 
șl de existența unor candidați 
cu -stagiul expirat.

Mărea majoritate a organiza
țiilor de partid s-au ocupat însă 
cu simț de răspundere de edu
carea candidaților și noilor mem
bri de partid, dîndU-le sarcini 
concrete și încadrîndu-i în învă- 
țămtntul politic. La recomanda 
rea Biroului Comitetului raional 
de partid, organizațiile de par
tid de la minele Aninoasa, Lu
peni, Uricani și altele au înce
put să folosească o metodă bu
nă de ediucare a candidaților și 
noilor membri de partid, aceea 
de a da sarcini comuniștilor ca
re dau recomandări de a se o- 
cupa în continuare de educarea 
celor pe care-i recomandă. Astfel 
procedează tovarășii Feher Va- 
sile, Doțiu Avram, Huda Mihai, 
Cristea Aurel, Tucaciuc Mihai, 
Dunca Petru, Barzu Gheorghe 
și mulți alți membri de partid 
cu experiență. Pe viitor această 
metodă de educare a candidați
lor și noilor membri de partid 
trebuie extinsă la toate organi 
zațiile de bază. Fiecare mem
bru de partid să primească 
sarcina de a se ocupa de educa
rea a 1—2 candidați, să-i ajute 

Ia însușirea politicii partidului, 
în ridicarea nivelului profesio
nal, în formareai unei conduite 
morale demne.

Tovarăși,
Tăria organizațiilor noastre de 

partid, capacitatea lor de organi
zare și mobilizare a maselor la 
înfăptuirea sarcinilor puse de par
tid, stă în respectarea cu stric
tețe a normelor leniniste ale vie
ții interne de partid. Respecta
rea cu strictețe a normelor leni
niste de viață internă de partid

Tovarăși,
Odată du conferința noastră 

de astăzi se încheie o etapă im
portantă din viața organizațiilor 
de partid din Valea Jiului, adu
nările generale și conferințele 
pentru dări de seamă și alegerea 
noilor organe de conducere de 
partid.

— adică respectarea principhiW; 
muncii colective în activitate* 4$ 
ganelor de partid, respectarea 
mocrației interne de partid șihpR-, 
disciplinei de partid — constituie 
chezășia activității fiecărui mem» 
bru de partid, a coeziunii de mo» 
nolit a partidului. (,$.

Comitetul raional de partid 
Biroul său au militat în perml3 
nență pentru respectarea stricifr, 
a normelor leniniste ale vieții ff? 
terne de partid. In activitatea tai 
Comitetul și Biroul au folosi 
principiul muncii colective și 
căutat să imprime acest stil w 
muncă tuturor organelor de păr- 
tid. Cele mai importante probi® 
me ale muncii de partid și econo
mice au fost analizate în plena
re ale comitetului, dintre care U- 
nele au fost lărgite cu activUL 
Majoritatea materialelor puse îți > 
dezbaterea plenarelor comiteUțț 

lui raional au fost elaborate rer 
participarea unui larg activ tot" 
partid, așa cum. a fost planul de 
măsuri întocmit pe marginea ho» 
tărîrii Conferinței raionale do 
partid, coreferatul asupra feluhxb 
cum sînt traduse în viață sarcL, 
nile Congresului al doilea și 
conferințelor regională și raiona^ 
de partid, privind creșterea pfe' 
ductivității muncii în cadru] . 
ploatărilor miniere și altele. To®, 
te hotărîrile privind munca de y 
lecționare, creșterea și repartii f«. 
re a cadrelor au fost luate 
participarea întregului Birou gl 
Comitetului raional de partid.^ 

Munca colectivă s-a încetă»*?;
nit în activitatea comitetelor 
a majorității birourilor orgaflțx- 
zațiilor de bază. Totuși au nțai 
fost unele cazuri cînd principial^ 
muncii colective a fost încălț" i 
de birourile organizațiilor i „ 
bază și de unele comitete. Prjik, 
cipalul în asigurarea unei mufljțfc- 
colective constă In activizare** 
tuturor membrilor aleși în 
ganele conducătoare, In reparo» 
zarea de sarcini concrete și 
troiarea îndeplinirii lor.

Dezbaterea documentelor Pte*> 
narei C.C. al P.M.R. din 9—13 
iunie 1958 în toate organizațiUț 
de partid a dus la continua îrt- 
tărire a democrației interne db* 
partid. In adunările de parțfjl 
membrii și candidați! de partid 
critică cu curaj lipsurile, partite^ 
pă activ la dezbaterea problentev 
lor puse în discuție. Marea mp*, 
joritate a birourilor organizațiilor 
de bază își respectă planurile 4» 
muncă privind ținerea adunărilor 
generale, pun în discuție cele 
arzătoare probleme ale muncL ; 
partid și economice, anunță 
timp ordinea de zi. Au murS 
și muncesc bine în această pt*1 
vință birourile organizațiilor «t* 
bază nr. 2 de la mina Petrila, 
1 și 2 de la mina Aninoasa, UT. 
4 de la mina Vulcan, nr. 1 A,Ml 
A și 5 sud de la mina Lupeni 
multe altele. Au fost însă și del» 
tule cazuri cînd adunările gene
rale n-au fost bine pregătite, q® 
dinea de zi nu s-a anunțat U 
timp și, ca urmare, ele au foțț. 
amînate, ori dacă s-au ținut tot 
au dezbătut cete mai arzătoțșț 
probleme. In cursul acestui gai 
au fost amînate unele adunași, 
generale ale organizațiilor IK 
bază, cele mai multe cazuri fii^ 
la mina Lonea, comerț Petrili* 
4 B Lupeni, cartiere și altelei 

In perioada care s-a scurs 
la Conferința raională de p1ar«d 
de anul trecut s-a întărit mti|t 
disciplina de partid, sub toM» 
aspectele. Marea majoritate pjr 
membrilor și candidaților ne 
partid, 99,10 la sută din totaț*| 
lor, își plătesc la timp cotizaO 
de partid. Sînt totuși unii mețjțș 
bri de partid, mai ales dintre ata
care primesc salarii și pena 
care nu plătesc cotizația du£ 
toate veniturile.

Alegerile de partid — 
perioadă de intensă activitate politici

Comitetul raional de partid 
Biroul său au luat o serie de 
suri pentru ca alegerile de 
tid să se desfășoare în bune 
dițiuni, pentru ca perioada 
întîmpinare, pregătire și desf 
rare a adunărilor generale și cdKy 
ferințelor de partid să ducă 

(Continuare In pag. 5-a) â?
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Darea de seamă asupra activității ' 
Comitetului raional de partid j

(Urmare din paf. 4-a)
întărirea continuă a rtndurilor 
partidului și a vieții interne de 
partid, ia succese deosebite în 
activitatea economică. încă la 
aftrșitul lunii august a fost întoc 
mit un plan de măsuri cu privire 
la întîmpinarea, pregătirea și 
desfășurarea alegerilor, plan corn 
pletat cu recomandările făcute de 
Biroul Comitetului regional de 
partid și cu un plan calendaristic 
de desfășurare a alegerilor. Pen
tru a da posibilitate candidaților 
și noilor membri de partid să 
participe activ la adunările ge
nerale de alegeri, s-a trasat ca 
sarcină tuturor birourilor orga
nizațiilor de bază să prelucreze 
cu toți membrii și candidațîi de 
partid Instrucțiunile C.C. al 
P.M.R cu privire la adunările ge- 

t nerale de dări de seamă și ale
gerea organelor conducătoare de 
partid, Membrii Biroului și ai 
Comitetului raional de partid au 
fost îndrumați să participe la 
cît mai multe adunări generale 
și să ajute la pregătirea lor. pre
cum și a conferințelor de partid.

Perioada de întîmpinare și des
fășurare a alegerilor de partid a 
constituit o perioadă de puternic 
avfnt politic de masă. Astfel, în 
această perioadă toate colectivele 
exploatărilor miniere și marea 
majoritate a celorlalte unități in 
dustriale și organizații economice 
din raion, mobilizate de organiza- 
tile de partid, și-au îmbunătățit 

substanțial activitatea mai ales 
în ce privește lupta pentru eco
nomii. Cu toate că au fost ocu-

Pentru legarea cît mai strînsă 
a propagandei de partid de sarcinile 

economice
Tovarăși,
In activitatea multilaterală pe 

care o depun organizațiile de 
partid pentru mobilizarea oame
nilor muncii la îndeplinirea sar
cinilor construcției socialiste, un 
rol deosebit îl are propaganda 

r marxist-leninistă și munca po
litică de masă.

Comitetul raional de partid și 
Biroul său au acordat toată a- 

Jenția organizării și desfășură- 
<j în bune condițiuni a învăță- 

. -lîntului de partid — principala 
formă de înarmare a membrilor 
și candidaților de partid cu a 
totbiruitoarea învățătură mar 
xîst-leninistă. Astfel, în anul
școlar 1958—1959 în raion au
funcționat 325 cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid, ca
re au cuprins 6383 membri și 
candidați de partid și 818 oa
meni ai muncii din activul fără 
de partid. De asemenea 452 ca
dre didactice au participat la 
învățămîntul ideologic organizăt 
de către Ministerul Invățămîn- 
tutui ș* Culturii.

Față de anul anterior, în a- 
nul școlar 1958—1959 învăță- 
mîntul de partid a dat rezultate 
mai bune, atît în ceea ce pri
vește prezența și calitatea, cît 
și în ce privește eficacitatea. 

F Astfel, a fost mărit numărul de 
cercuri de economie concretă, 
care au dat rezultate bune, au 
fost lărgite și cercurile speciale 
pentru mineri a căror rezultat a 
fost îmbunătățirea disciplinei în 
muncă și mărirea producției. A 
fost mărit de asemenea numărul 
de cercuri pentru studierea sta
tutului P.M.R., organizațiile de 
partid încadrînd în aceste cer
curi candiSații confirmați.

Analiza organizării și desfă
șurări* învățămîntului de partid 
în anul școlar 1958—1959 a 
scos la iveală o seamă de con
cluzii prețioase pentru organi
zarea noului an de învățămînt. 
De exemplu, s-a constatat că 
frecvența slabă la unele cercuri 
s-a datorat faptului că în aceste 
cercuri și cursuri erau încadrați 
cursanți din prea multe organi
zații de bază, unele chiar din 
întreprinderi și instituții diferite 
ceea ce îngreuna mobilizarea și 
controlul calității șl eficacității 

i învățămîntului de partid. S-a 

pate cu pregătirea alegerilor, or 
ganizațiile de partid au obținut 
importante succese în munca de 
primire în partid în această pe
rioadă.

Principalul rezultat al alege
rilor din acest an îl constituie 
Întărirea vieții interne de partid 
și a democrației de partid. Acest 
lucru este dovedit de numărul 
mare, peste 1800 membri și can
didați de partid, care au parti
cipat, la discuții în jurul dărilor 
de seamă, de nivelul ridicat ad 
discuțiilor purtate în majorita
tea adunărilor generale și con
ferințelor, de faptul că în noile 
birouri ale organizațiilor de ba
ză n-au mai fost aleși acei mem
bri de partid care n-au justificat 
încrederea acordată.

Adunările generale pentru 
dări de seamă și alegeri au a- 
vut însă și unele lipsuri. Astfel, 
unele adunări generale cum au 
fost cele ale organizațiilor de 
bază nr. 1 Uricani, școala de 
maiștri, școala medie mixtă, 
mișcare C.F.R., și altele au tre
buit să fie infirmate de Biroul 
Comitetului raional de partid 
pentru slaba participare, fiind 
necesar a se ține a doua oară. 
De asemenea, o participare des 
tul de slabă a fost la adunările 
generale ale organizațiilor dc 
bază din cartiere, la Energo-con- 
strucții Paroșeni și la unele sec
toare miniere. Este necesar ca 
toți acei care lipsesc de la adu
nările generale de partid fără 
motive justificate temeinic, să 
fie puși în discuția adunărilor 
pentru a fi ajutați.

mai constatat că unele cercuri 
de economie concretă s-au trans
format în consfătuiri de produc
ție din cauză că o mare parte 
din membrii cercurilor nu aveau 
cunoștințe elementare de econo
mie politică.

Trecînd la organizarea noului 
an de învățămînt de partid 
1959—60 organizațiile de partid 
au luat măsuri pentru înlătura
rea acestor deficiențe. Marea ma
joritate a cercurilor și cursuri
lor au fost organizate pe orga
nizații de bază, ceea ce ușurează 
mobilizarea și controlul asupra 
calității învățămîntului. A fost 
lărgit numărul cercurilor de e- 
conomie politică de la 8 la 28, 
iar în cadrul cercurilor de econo
mie concretă s-a indicat să se 
studieze și problemele teoretice 
legate de activitatea de produc
ție, pe bază de bibliografie. De 
fapt scopul principal pentru ca
re s-a mărit numărul de cercuri 
de economie politică este de a 
pregăti baza teoretică necesară 
desfășurării în viitor a cercuri
lor de economie concretă. De a- 
semenea au fost recrutați 156 noi 
propagandiști dintre membrii de 
partid care au absolvit școli de 
partid de 6 luni, de un an, sau 
școala serală economică de 2 
ani. 89 propagandiști au urmat 
cursurile de pregătire de la De
va organizate de către Comite
tul regional de partid.

In noul an de învățămînt de 
partid sînt cu aproape 2000 
cursanți mai mult decît anul 
trecut. 496 cadre didactice par
ticipă la cercurile de învățămînt 
ideologic.

Primele două luni de desfă
șurare a învățămîntului de par
tid arată că organizarea cercu
rilor și cursurilor pe organizații 
da bază a dus la îmbunătățirea 
frecvenței. In cadrul cercurilor 
și cursurilor de la minele Uri
cani, Vulcan, Petrila precum și 
din orașul Petroșani s-a obți
nut în luna octombrie, de exem
plu, o prezență medie de 75—90 
la sută. In îmbunătățirea frec
venței un mare rol îl au propa
gandiștii, pregătirea lor, felul 
cum ei știu să-și creeze presti
giu tn fața cursanților. Propa
gandiști ca tovarășii Ana Ferdi- 
nand, Kiraly Zoltan de la mina 
Lupeni, Stana loan de la mina 

Uricani, Kovașanschi loan de 
la mina Petrila, Penescu Petru 
și Blaj Traian de la mina Vul
can, Țecu Traian și Ispir Du
mitru de la Petroșani și mulți 
alții care urmează cu regulari
tate cursurile de pregătire or
ganizate de Cabinetul raional 
de partid, obțin rezultate bune 
în cadrul cursurilor și cercuri
lor pe care le conduc. Mulțumi
tor se desfășoară și cursurile 
Școlii serale economice de 2 ani, 
de pe lîngă Comitetul raional de 
partid, unde sînt încadrați 116 
tovarăși cu munci de răspunde
re. Totuși în anul I frecvența nu 
este satisfăcătoare.

Deofășurarea noului an de în
vățămînt de partid scoate în e-

Munca politică de masă — la nivelul cerințelor!
Tovarăși,
Metoda de bază pe care orga

nizațiile de partid o folosesc în 
mobilizarea oamenilor muncii la 
înfăptuirea construcției socia
liste este munca de convingere, 
care se realizează prin multiplele 
forme ale agitației politice de 
masă. Comitetul raional de par
tid a acordat atenția cuvenită 
acestui domeniu important al 
muncii de partid, îndrumînd în 
permanență organizațiile dte 
partid cum să folosească agita
torii, agitația vizuală, gazetele 
de perete, stațiile de radioficare, 
brigăzile artistice de agitație. 
Așa, de exemplu, organizațiile 
de partid au fost îndrumate să 
dea sarcini de a duce muncă po
litică de la om la om tuturor 
membrilor și candidaților de par
tid și în plus sa selecționeze și 
recruteze în colectivele de agita
tori, cît mai mulți oameni ai 
muncii din activul fără de partid 
pentru a cuprinde toate locurile 
de muncă și toate schimburile și 
ca unui agitator să-i revină cel 
mult 10—15 oameni.

Organizațiile de partid au fost 
îndrumate să instruiască perio
dic agitatorii, pe probleme, să 
organizeze schimburi de experien
ță între ei. Agitatorii au fost ins- 
-truiți în vederea popularizării 
sarcinilor economice stabilite de 
conferințele raională și regională 
de partid, au mai fost instruiți în 
plenare pe baza unui număr de 
7 lecții cuprinse în broșura edi
tată de Comitetul regional de par
tid, iar după Plenara C.C. al 
P.M.R. din 13—-14 iulie s-a fă
cut instruirea tuturor agitărilor 
în legătură cu măsurile luate de 
partid pentru ridicarea nivelului 
de trai și a sarcinilor ce revin 
în lupta pentru cît mai multe e- 
conomii.

în instruirea și munca cu a- 
gitatorii mal persistă o seamă de 
lipsuri. Multe birouri de orga
nizații de bază în specia1 de la 
minele Petrila, Lonea și Aninoa
sa nu fac instruirea periodică, lu
nară, a agitatorilor, nu-i înar
mează suficient cu cunoașterea 
temeinică a sarcinilor economice 
și a vieții politice interne șî in
ternaționale. De asemenea, nu 
tuturor organizațiilor de partid 
le este clar ca toți membrii și 
candidații de partid trebuie să 
fie agitatori.

Agitația vizuală a fost axată 
pe sarcinile economice puse de 
partid. Dacă la începutul anului 
ea avea oarecare caracter general, 
în ultimul timp agitația vizuală 
s-a îmbunătățit în toate între
prinderile (mai puțin pe șantie
rele de construcții) căpătînd un 
caracter mai complet legat de 
lupta pentru economii, îmbună
tățirea calității cărbunelui și 
scoaterea brigăzilor de sub plan. 
Totuși agitației vizuale îi lip
sește încă în mare măsură două 
lucruri esențiale: combativitatea 
și o legătură mai strînsă cu via
ța. Agitația vizuală încă nu în 
suficientă măsură combate lipsu
rile, nu se folosesc decît rareori 
panouri cu caricaturi, experiența 
și metodele locale nu sînt popu-, 
larizate în mod convingător. Te
levizoarele au fost neglijate de 
către comitetele de partid.

Printre mijloacele care stau la 
îndemîna organizațiilor de partid 
în desfășurarea muncii politice de 

■masă un loc important ÎL ocupă 
presa, stațiile, de radioficare șî^, 
brigăzile artisțice de agitație. In 
fiecare întreprindere, organizație 

vidență și unele lipsuri. Mai .în- 
tîî trebuie arătat că în învăță- 
mîrrtul de partid nu au fost în
cadrați toți membrii și candida- 
ții de partid apți pentru a în
văța. De asemenea, frecvența la 
învățămînt nu este satisfăcătoa
re, mal ales la minele Lupeni, 
Aninoasa și Lonea, iar unii pro
pagandiști sînt rămași în urmă 
cu predarea lecțiilor. Cauzele a- 
cestor lipsuri trebuie căutate în 
preocuparea, scăzută a celor trei 
comitete de partid față de învă- 
țămîntul de partid. Unii membri 
ai comitetelor die partid și unii 
instructori raionali nu participă 
la ședințele cursurilor și cercu
rilor învățămîntului de partid.

economică sau Instituție există 
gazete de perete. Activitatea lor 
s-a îmbunătățit mai ales în urma 
concursului organizat de ziarul 
„Steagul roșu" la indicația Bi
roului Comitetului raional de 
partid. Gazetele de perete de la 
minele Lupeni și Petrila, 
U.R.U.M.P., Termocentrala Paro
șeni și altele se ocupă cu com
petență de problemele ce stau în 
iața întreprinderilor, au un carac
ter combativ și o legătură strînsă 
cu viața. Sînt însă multe gazete 
de perete cu articole generale, 
lipsite de conținut, scrise din bi
rou.

Comitetul raional de partid și 
Biroul au îndrumat în permanen
ță ziarul „Steagul roșu“ șl au 
vegheat ca presa de partid să 
pătrundă la un număr cît mai 
mare de oameni ai muncii. Ziarul 
a susținut pe larg acțiunile șî 
măsurile luate de Comitetul raio
nal de partid, a popularizat sar
cinile economice trasate de con
ferințele raională șî regională de 
partid, angajamentele pe care și 
le-au luat oamenii muncii, mobi- 
llzîndu-i la îndeplinirea lor. Zia
rul s-a ocupat și de nroblemele 
vieții interne de partid, de în
vățămîntul de stat, munca cultura
lă de masă și altele. In activi
tatea ziarului, au fost însă și lip
suri. Astfel în unele articole din 
ziar s-au strecurat greșeli.

In raionul nostru pătrund a- 
proape 40.000 ziare și reviste. Tn 
urma adunărilor generale de ale
geri munca de difuzare a presei 
s-a îmbunătățit dar nu este Încă 
la nivelul sarcinilor. Secția de 
difuzare a presei si organizațiile 
de partid si sindicale se ocupă 
insuficient de abonarea oamenilor 
muncii la ziarele „Drumul so
cialismului“ și „Munca" șt chiar 
la ziarul local „Steagul roșu”. 
Printr-o muncă mai susținută de 
colectare a abonamentelor, prîn- 
tr-o difuzare la timp a presei se 
poate ridica numărul abonamen
telor la cel puțin 60.000 pe raion.

Tovarăși.
Construirea cu succes a socia

lismului presupune ridicarea în 
permanență a nivelului cultural 
al oamenilor muncii, creșterea și 
educarea cu deosebită grijă a ti
nerei generații. Prin grija par
tidului și guvernului în raionul 
nostru au fost create condiții 
pentru ca oamenii muncii să-și 
poată ridica nivelul cultural, ca 
fiii lor să urmeze școli de toate 
gradele.

Pentru ridicarea nivelului cul
tural oamenii muncii au la dis
poziție cluburi, cinematografe, 
cămine culturale, școala populară 
de artă, Teatrul de stat, universi
tățile populare. La dispoziția fii-

Să acordăm toată atenția 
îmbunătățirii continue a activității 

organizațiilor de masă
Tovarăși,
Conferința raională de anul 

trecut a cerut Consiliului sindi
cal raional și comitetelor de în
treprinderi să organizeze din 
primele zile ale anului întrece
rea socialistă pentru îndeplini
rea obiectivelor stabilite de par
tid, să pregătească temeinic 
consfătuirile de producție, să 
sprijine brigăzile rămase sub 
plan și inițiativele apărute în 
întrecere, să îmbunătățească 
munca cultural-educativă și să 
poarte o deosebită grijă față de

Organizațiile de partid au da
toria de a lua măsuri operative 
pentru îmbunătățirea continuă a 
frecvenței și calității învățămîn
tului de partid.

Educarea marxist-leninistă a 
membrilor și candidaților de par
tid s-a fădit și prin conferințe. 
Au fost ținute în .cad-rul adună
rilor generale ale organizațiilor 
de bază la cluburi și colțuri roșii 
conferințe despre eroicele lupte 
ale minerilor de la Lupeni din 
august 1929, despre cea de a 
15-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și ce* 
de a 42-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, despre situația internațio
nală și altele.

lor oamenilor muncii stau 4 școli 
medii, țlouă școli profesionale, 
Institutul de mine, O mare rea
lizare a regimului nostru demo
crat popular este înființarea în
vățămîntului seral și fără frec
vență, mediu și superior, pentru 
oamenii muncii care lucrează ne
mijlocit în producție. Comitetul 
raional de partid șt biroul său 
au îndrumat în permanență acti
vitatea culturală. Au fost luate 
măsuri — prin Consiliul sindical 
raional — ca activitatea cluburi
lor să fie lărgită. Un real ajutor 
a primit din partea Biroului Co
mitetului raional de partid Tea
trul de stat Valea Jiului pentru 
îmbunătățirea activității sale în 
lichidarea unor stări de lucruri 
nesănătoase manifestate In acti
vitatea actorilor.

De asemenea, Biroul comitetu
lui raional de partid s-a preocu
pat de îmbunătățirea muncii ins
tructiv educative din școlile ele
mentare, medii șî din institut.

Tn munca culturală și în pro
cesul de învățămînt s-au obținut 
o seamă de succese. Formațiile 
culturale sindicale s-au eviden
țiat la diferite concursuri. Calita
tea Învățămîntului de toate gra
dele s-a îmbunătățit. crescînd 
procentajul de promovați. S-a îm
bunătățit de asemenea compo
ziția socială a celor ce studiază 
în învățămîntul mediu și supe
rior. Studenții și cadrele didac
tice de la Institutul de mine des
fășoară o mai bogată activitate 
științifică, mai strtns legată de 
necesitățile mineritului.

Trebuie să arătăm însă Confe
rinței raionale că atît în munca 
culturală cit și în desfășurarea 
procesului instructiv educativ din 
școli persistă o seamă de lipsuri^ 
In primul rînd trebuie arătat că 
bazele culturale și spațiul școlar 
au rămas în urma cerințelor me
reu crescînde de cultură și învă
țămînt. Totuși și cu actualele ba
ze culturale se poate face mai 
mult. Trebuie lărgit mult carac
terul de masă al muncii culturale, 
trebuie atrași cît mai mulțî ti
neri în această muncă. De ase
menea, trebuie acordată mai mul
tă grijă universităților populare.

In școli și la institut trebuie 
Intensificată munca de educare 
comunistă a elevilor și studen
ților. O mare răspundere revine 
organizațiilor de partid ți de 
masă pentru buna funcționare a 
învățămîntului seral. Trebuie o- 
bligate conducerile administrati
ve ale întreprinderilor să respec
te întrutotul hotărîrea partidu
lui și guvernului cu privire Ia 

funcționarea învățămîntului seral 
și fără frecvență și să creeze 
condițiile necesare pentru buna 
desfășurare a acestui învățămînt.

nevoite oamenilor muncii. Or-, 
ganizațiile sindicale, în frunte 
cu Consiliul sindical raional, au; 
reușit să organizeze din primele! 
zile ale anului întrecerea socia-i 
listă pentru îndeplinirea obiecti
velor economice stabilite de con
ferințele de partid, mobilizînd 
muncitorii mineri la îndeplinirea 
și depășirea ritmică, lună de lu
nă, a planului de cărbune, la 
creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost. 
Organizarea consfătuirilor de

(Continuare în oag. 6-a)
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Darea de seamă asupra activității 
Comitetului raional de partid
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producție s-a îmbunătățit1 mai a- 
les la minele Petrila, Vulcan, 
Uricani și în ultimul timp și la 
Lupeni.

Ca pozitivă, în activitatea or
ganelor și organizațiilor sindi
cale este și grija pentru buna 
gpspodărire a fondurilor dte asi
gurări sociale, pentru combate
rea simulanțiilor și a lipsurilor 

nemotivate din. producție. De a- 
semenea, organizațiile sindicale 
s-au ocupat mai bine decît anul 
trecut de munca culturală și de 
activitatea sportivă, mai puțin 
de munca educativă în rîndurile 
sportivilor.

Organizațiile sindicale au se- 
zisat o seamă de inițiative va
loroase apărute in întrecerea 
socialistă, cum sînt inițiativa 
minerilor de la Vulcan de a re
duce prețul de cost pe tona de 
cărbune cu cel puțin 3 lei, ini
țiativa colectivului minei Petrila 
ca fiecare muncitor, tehnician, 
inginer și funcționar să facă în 
a doua jumătate a anului eco
nomii în producție de 1100 lei, 
inițiativa constructorilor din bri
gada lui Găvan Petru de a re
duce cu 1 leu metrul patrat de 
tencuială prin folosirea cenușii 
de ia Termocentrala Paroșeni, 
De asemenea, organizațiile sin
dicale s-au convins de importan
ța preluării de către fruntași a 
brigăzilor sau echipelor rămase 
în urmă. Marea lipsă a organi
zațiilor sindicale în frunte cu 
Consiliul raional constă în fap 
tul că deși s-au convins de im
portanța acestor inițiative nu au 
luat operativ toate măsurile pen
tru extinderea lor, lucru de care 
se fac vinovate și organizațiile 
de partid.

Organizațiile sindicale nu 
și-au dus la îndeplinire în mare 
parte nici sarcina trasată de Con- 
ierința raională de partid de a 
veghea la crearea condițiilor 
pentru ea toate brigăzile de mi
neri să-și facă planul. Organi
zațiile sindicale de la minele 
Lupeni, Aninoasa, Vulcan, mai 
puțin de la Petrila și Lonea s-au 
complăcut luni de zile cu justi
ficările făcute de conducerile 
tehnico-administrative diespre cau
zele rămînerii în urmă a brigă
zilor. A trebuit ca Biroul Comi
tetului raional de partid să tra
gă la răspundere atît Consiliul 
sindical raional cît și conduce
rea C.C.V.J., pentru ca să creas
că preocuparea lor față de a- 
ceastă problemă.

In munca sindicală au fost și 
alte lipsuri, de exemplu, a fost 
neglijată munca sindicală în 
sectorul forestier și în construc
ții, au fost și mai sînt lipsuri 
șl în viața internă a organiza
țiilor sindicale, în încasarea co
tizațiilor, primirea de noi mem
bri de sindicat etc. Vina pentru 
lipsurile din activitatea organi
zațiilor sindicale o poartă în 
primul rînd membrii de partid 
trimiși să lucreze în conducerea 
acestor organizații.

Tovarăși,
Sub îndrumarea Comitetului 

raional și a organizațiilor de 
partid, Comitetul raional U.T.M 
și organizațiile U.T.M. au obți
nut o seamă de succese în mun
ca de educare comunistă și pa
triotică a tineretului, în mobili
zarea lui în producție și în ac
tivitatea obștească, în întărirea 
rîndurilor organizațiilor și creș
terea prestigiului lor în rîndu
rile tineretului neorganizat.

Intre mijloacele de educare 
comunistă și patriotică a tinere
tului un loc principal îl ocupă 
învățămîntul politic U.T.M. și 
munca patriotică. In noul an de 
învățămînt politic organizațiile 
U.T.M., s-au străduit să cuprin
dă în învățămîntul politic un 
număr mai mare de tineri decît 

trecut.
In raionul nostru au luat fi

ință 138 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică în care sînt 
cuprinși 5200 tineri muncitori, 
elevi și studenți. Prin muncă 
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patriotică, tineretul din raionul 
nostru a pus în acest an la dis
poziția industriei siderurgice 
2200 tone de fier vechi, față de 
1200 tone cît s-a prevăzut ini

țial, a contribuit la înfrumuseța
rea orașelor Lupeni, Vulcan, Pe* 
trila și Petroșani, la regenera
rea pădurilor și alte acțiuni prin 
care s-au obținut economii de a- 
proape 4.000.000 lei'.

In întreprinderile din raionul 
nostru lucrează un mare număr 
de tineri muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Organizațiile U.T.M., 
îndrumate de organizațiile de 
partid, au căutat prin formele 
tinerești de muncă să mărească 
contribuția tineretului la reali
zarea planului și a sarcinilor e- 
conomice trasate de partid. In a- 
cest an numărul brigăzilor de 
tineret a crescut de la 284 la 
396 brigăzi, iar a sectoarelor și 
secțiilor patronate de organiza
țiile U..T.M. de la 18 la 2S, din
tre care 12 sectoare miniere. In 
vederea ridicării calificării tine
retului au fost înființate cursuri 
de minim tehnic.

Brigăzile, sectoarele șî sec
țiile tineretului au contribuit 
din plin la succesele pe care 
le-au obținut oamenii muncii din 
Valea Jiului, evidențiindu-se bri
găzi cum sînt cele conduse de ti
nerii mineri Gantz Ștefan, Cos- 
ma Remus, Pădureanu Simion, 
toacă Ștefan și altele care au 
dat peste plan între 2.000—4.000 
tone de cărbune.

Comitetul raional de partid 
consideră însă că organizațiile 
U.T.M., în frunte cu Comitetul 
raional U.T.M., puteau face mai 
mult în ce privește mobilizarea 
tineretului în producție. Nu în 
suficientă măsură s-au preocu
pat organizațiile U.T.M. de în
tărirea disciplinei în muncă în 
rîndurile tineretului, de califi
carea Iui. Ar fi fost bine dacă 
organizațiile U.T.M., cînd au 
preluat sub patronaj brigăzi și 
sectoare să-și fi îndreptat aten
ția nu numai asupra celor cu 
rezultate bune, ci în primul rînd 
a celor codașe.

Tovarăși,
Sfaturilor populare Ie revine 

un rol tot mai mare în condu
cerea economiei locale, în gos
podărirea orașelor și așezărilor 
miniere, le cresc atribuțiile în 
organizarea învățămîntuiui și 
apărarea sănătății. Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular ra
ional, comitetele executive ale 
sfaturilor populare orășenești și 
comunale au obținut cu spriji
nul organelor superioare, al de
putaților, al întreprinderilor și 
cetățenilor, importante realizări 
în ce privește înfrumusețarea și 
gospodărirea orașelor și comu
nelor. S-au asfaltat sau pavat 
5,5 km. de șosele și străzi, au 
fost înființate zone verzi la Lu
peni, Vulcan, Lonea șî Petrila, 
s-a schimbat mult înfățișarea 
comunei Aninoasa. Curățenia o- 
rașelor s-a îmbunătățit întf-o oa
recare măsură prin preluarea de 
către I.G.O. a salubrității publi
ce. La fel s-a îmbunătățit trans
portul în comun, mal ales în o- 
rașul Petroșani.

Comitetul executiv al sfatului 
popular raional s-a îngrijit și 
de asigurarea condițiilor mate
riale necesare funcționării învă
țămîntuiui de stat. A fost con
struită o școală de 7 ani la Pa
roșeni, s-au făcut adăugiri șî re
parații capitale la Școala de 7 
ani nr. 1 Petroșani, Școala de 
7 ani din Aninoasa, la școala 
elementară din Vulcan și la Școa
la de 7 ani nr. 1 Lupeni. Comi
tetul raional de partid consideră 
că în rezolvarea spațiului șco
lar, Comitetul executiv al Sfatu
lui popular raional trebuie să 
găsească mai mult sprijin dlecît 
pînă acum, din partea Sfatului 
popular regional și a Ministe
rului învățămîntuiui și Culturii.

Sectorul cooperatist al agri
culturii raionului nostru a cres
cut în acest an de la 13 întovă
rășiri zootehnice în 1958, la 16 
întovărășiri zootehnice, care cu

prind 1119 familii de țărani 
muncitori cu 528 hectare de te
ren agricol și cu 1353 oi și 35 
vaci la fondul de bază. Sectorul 
cooperatist ocupă în prezent 15,1 
la sută din totalul terenurilor 
agricole ale raionului, față de
4,6 la sută în 1958. Dacă s-a 
muncit pentru lărgirea sectoru- 
ltail socialist al agriculturii nu 
aceeași preocupare a fost pen
tru întărirea economico-organi- 
zatorică a întovărășirilor zooteh
nice, pentru construirea de sai
vane și sporirea numărului de 
oi și vaci proprietate obștească. 
De aceea, .sfaturile populare tre
buie să ia măsuri ca în iarna 
șî primăvara anului viitor să se 
construiască saivane în toate 
întovărășirile zootehnice.

Tovarăși,
In ¡960 expiră mandatele de

putaților aleși în sfaturile popu
lare. Acest lucru face necesar 
ca în Conferința raională de 
partid să analizăm temeinic 
munca organizatorică a sfaturi
lor populare, activitatea deputa
ților, felul cum au fost traduse 
în viață propunerile făcute dte 
alegători ,

Sesiunile sfaturilor populare 
s-au ținut cu regularitate cu ex
cepția sesiunilor sfatului popu
lar Cîmpu lui Neag. In cadrul 
sesiunilor s-au dezbătut proble
me de aprovizionare a populației, 
de gospodărire a localităților, 
ale învățămîntuiui de stat și al
tele. De asemenea, au avut o ac
tivitate satisfăcătoare comisiile 
permanente de aprovizionare, fi- 
națe, învățămînt și sănătate, 
mai puțin comisiile permanente 
pe probleme gospodărești.

Marea majoritate a deputaților 
au prezentat în fața alegători
lor dări de seamă. Astfel au fă
cut dări dte seamă în acest an 
81 la sută din deputății raio
nali, 86 la sută din deputății o- 
rășenești și 66 la sută din de
putății comunali. Faptul că nu 
toți deputății au făcut dări de 
seamă în fața alegătorilor con
stituie o lipsă serioasă a comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare și a organizațiilor de 
partid și de masă.

Activitatea deputaților nu poa
te fi însă apreciată numai după 
faptul ca au ținut sau nu dări 
de seamă în fața alegătorilor și 
nici după prezența la sesiuni 
Activitatea deputaților se apre
ciază în primul rînd după felul

Spre noi victorii în construirea 
socialismului !

Tovarăși,
Analtea pe care o facem as

tăzi asupra tuturor laturilor 
muncii de partid și economice 
are scopul de a ajuta ca, por
nind de la rezultatele pe care 
le-am obținut, scoțyjd in evi
dență lipsurile și lichidindu-Ie 
să dobîndim noi succese in a- 
nul viitor, să mărim continuu 
contribuția oamenilor muncii din 
Valea Jiului la întărirea și în
florirea scumpei noastre patrii 
Republica Populară Romînă.

Așa după cum se arată în 
documentele Plenarei C. C. al 
P.M.R. din 3—5 decembrie a. c. 
în 1960 producția industrială 
trebuie să crească cu 14 la. sută, 
productivitatea muncii cu 11 la 
sută, rar prin reducerea prețu
lui de cost în toate ramurile e- 
conomlei naționale să se reali
zeze circa 5,2 miliarde econo
mii. Prin intrarea în funcțiune 
la Hunedoara a bateriilor a 3-a 
și a 4-a de cocs, în cursul anu
lui viitor va spori mult cerința 
de cărbune cocsificabil și de pe 
acum trebuie să ne gînditn foar
te serios la mărirea continuă a 
extracției de cărbune cocsifica
bil și Ia îmbunătățirea indicilor 
de recuperare la preparații.

Adunările generale și confe 
rințele pentru dări de seamă și 
alegeri, precum și dezbaterea 
sarcinilor de plan în organiza
țiile de partid și consfătuiri de 
producție au arătat că avem po
sibilități de a obține în 1960 o 
productivitate pe bazin de 1,040 

cum ei au știut să mobilizeze 
cetățenii la acțiuni gospodărești, 
In această privință trebuie să 
arătăm participarea într-o mă
sură foarte mică a cetățenilor 
la diferite munci obștești.

Din toate aceste lipsuri tre
buie trase învățăminte. Este ne
cesar ca toți deputății să fie ac
tivizați, ca toate propunerile 
juste pe care le fac alegătorii 
să fie traduse în viață și să fie 
mărită contribuția cetățenilor la 
lucrările de utilitate publică.

Comitetul raional de partid a 
asigurat conducerea politică a 
celoralte organizații de masă: 
Comitetele de femei, organizația 
A. V. S. A. P„ Crucea Roșie, 
A.R.L.U.S., S.R.S.C., Comitetul 
raional de luptă pentru pace, 
Filiala raională și cercurile 
A.S.I.T.

Comitetele de femei au mobi
lizat femeile muncitoare și cas
nice la munci voluntare, la cer
curile de citit din cartiere pentru 
ridicarea nivelului politic și cul
tural, precum și la cursurile de 
croitorie și gospodărie. Comite
tele de femei au acordat atenție 
educării tinerelor fete asupra 
comportării în viață.

Consiliul raional A.R.L.U.S., 
organizațiile de Cruce Roșie și 
A.V.S.A.P. și subfiliala raională 
SLR.S.C., și-aar îmbunătățit ac
tivitatea în perioada la care se 
referă darea noastră de seamă. 
In ce privește activitatea filiaț
iei raionale și a cercurilor 
A.S.I.T., deși s,-au obținut unele 
rezultate pe linia extinderii ar
mării metalice și a folosirii re
surselor locale în construcții, tre
buie arătat că nu s-a ridicat la 
nivelul cerințelor. A.S.I.T.-ul 
cuprinde aproape 1000 ingineri 
și tehnicieni, inovatori și frun
tași în producție, care dacă ar 
fi venit cu cîte o propunere de 
inovație sau raționalizare, sau 
de folosire a unei rezerve inter
ne, se realizau pe raion multe 
milioane lei economii în pluș. 
Filiala raională A.S.I.T. n-a 
reușit decît în mică măsură să 
atragă pe linia cercetării științi
fice inginerii și tehnicienii de la 
Institutul de mine. Stația de se
curitate minieră, filiiala ICEMIN, 
la rezolvarea unor probleme ri
dicate de mineritul din Valea 
Jiului cum sînt: asanarea focu
rilor de mină, mecanizarea în
cărcării în abatajele cameră, îm
bunătățirea metodelor dte abata-
re.

tone pe post și pe această bază 
să depășim planul cu 100.000 
tone cărbune dintre care 25— 
30.000 tone cărbune cocsificabil. 
Pot fi de asemenea date în fo
losință cele 879 apartamente 
prevăzute pentru a fl construite 
din fondul centralizat și din fon
dul întreprinderii. Trebuie însă 
luate toate măsurile pentru a 
construi la un preț de cost sub 
35.000 lei1 apartamentul. Crește
rea productivității muncii, depă
șirea planului, îmbunătățirea ca
lității produselor, introducerea 
untul regim sever de economii 
permit oamenilor muncii din Va
lea Jiului să obțină în anul vii
tor cel puțin tO milioane lei e- 
conotnii peste plan dintre care
6,7 milioane în sectorul carbo
nifer.

Conferința noastră de partid 
are sarcina de a dezbate și a* 
dopta măsuri pentru continua 
întărire a vieții interne de partid, 
pentru îmbunătățirea muncii de 
propagandă și agitație și a acti
vității organizațiilor de masă în 
vederea mobilizării cu succes a 
oamenilor muncii din raion la 
îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid pentru anul 1960.

Strîns uniți în jurul partidu
lui, a Comitetului său Central 
leninist, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu,-Dej, să pă
șim cu fermitate înainte spre noi 
victorii în construcția socialis
mului !

(Text prescurtat, subtitlurile 
și sublinierile aparțin redacției)

6.451 lone de (ăte 
[Qiiitiiitiil si eBergetic 

mile pkD
Munca entuziastă a minerilor 

Văii Jiului, conduși și îndrumați 
de organizațiile de partid, s-a 
soldat și în luna aceasta ca și 
în celelalte, cu însemnate depă
șiri de plan. Pînă la> 25 decem
brie au fost trimise din Valea 
Jiului — în cinstea Conferinței 
raionale de partid — 6451 tone 
de cărbune in plus față de sar
cina planificată. La obținerea a- 
cestui nou succes au contribuit 
toate colectivele exploatărilor 
carbonifere cu excepția minei 
Lupeni. Minerii din Petrila 
au extras peste plan 2389 tone 
de cărbune, cei de la Lonea 2292 
tone de cărbune, iar minerii de 
la Uricani, Lupeni și Vulcan au 
trimis cocsarilor hunedoreni mai 
bine dc 2000 tone de cărbune 
cocsificabil peste pian.
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Minerii din Aninoasa 
și-au îndeplinit 
planul anual

De ieri au pășit în rîndurile 
colectivelor care dau cărbune în 
contul anului 1960 și harnicii 
mineri de la Aninoasa. Succesul 
obținut ieri de colectivul aces
tei mine se datorește muncii po
litice și organizatorice desfășu
rate de organizațiile de partfJ 
sindicale și de tineret din to 
sectoarele minei, extinderii ,a 
toate brigăzile a inițiativei de 
sporire a productivității muncii 
pe fiecare „post prestat, măsuri
lor tehnico-organizatorice luate 
pentru asigurarea condițiilor bu
ne de muncă tuturor brigăzilor 
minei'.

Colectivul minei Aninoasa s-a 
remarcat atît prin cantitățile 
însemnate de cărbune extrase 
peste plan, dar mai ales prin 
creșterea continuă a productivi
tății muncii. In 11 luni ale anu
lui, la Aninoasa, brigăzi de mi
neri cum sînt cele conduse de. 
comuniștii Mujnai Nicolae, Cris- 
tea Aurel, Cosma Remus, Tuca- 
ciuc Mihai, Barzu Gheorghe, 
Doroghi Florian și multe altele 
au obținut randamente cu 2—4 
tone pe post superioare cel»’- 
planificate. Aceasta a permis 
în perioada de mai sus pe m>..- 
să se obțină o productivitate 
medie de 1,047 tone de cărbune 
pe post.
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Ceferiștii depoului 
Petroșani 

au pășit în noul an 
Astăzi, 27 decembrie, munci

torii și tehnicienii, mecanicii șî 
fochiștii din cadrul Depoului 
C.F.R. Petroșani execută ulti
mele lucrări prevăzute în planul 
de producție pentru anul curent.

Ceferiștii de la depou, rapor- ’ ■
tează cu acest prilej rezultate 
importante obținute în muncă în 
cursul anului. In cele 11 luni 
trecute, productivitatea muncii a 
crescut pe depou cu 4,33 la sută 
față de cea planificată, iar par
cursul mediu zilnic al locomoti
velor de la trenurile de marfă 
a sporit cu 1,38 la sută față de 
plan. Mecanicii și fochiștii au 
dus în acest an o luptă susți
nută pentru obținerea de cît mai 
însemnate economii la prețul de 
cost. In 11 luni pe depou au 
fost economisiți la prețul de 
cost 765.214 lei în cea mai mare 
măsură pe seama reducerii con
sumurilor specifice de combusti
bil convențional.

La depou s-au evidențiat în 
anul acesta o seamă de echipe 
printre care cităm pe cele con
duse de mecanicii Marcu Aurel 
și Maci Pavel, Tuță Ion și Bo- 
gățeanu Nicolae, iar din perso
nalul de atelier tov. Cazan Au- 

i rel, Potinteu Petru, Josan A- ' 
i drian și alții.
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