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Petroșani a avut loc Conferința 
orășenească de partid. In aula In
stitutului de mine din Petroșani, 
în care s-au desfășurat lucrările 
Conferinței, erau prezenți, printre
delegații organizațiilor de partid 
din întreagă Vale a Jiului, numeroși 
mineri și muncitori de frunte, în
tre care tovarășii Petre Constan
tin, Ghioancă Sabin, șefi de bri
găzi de la mina Lupeni, Cîrciu- 
maru Victor, Poloboc Constantin 
de la mina Uricani, Moisiu Remus 
Schneider Francisc de la mina A- 
ninoasa, Cîșlaru Ioan de la mina 
Petrila, Dina Maria, muncitoare la 
С. T. Paroșeni, Mazăre Vasile, șef 
de echipă la preparația Lupeni. 
gateristul Ilie Dumitru de la I. F. 
Petroșani, electricianul Pașca Fran
cisc de la U.R.U.M.P., depănătoa- 
rea Moga Veronica de la „Visco- 
za" Lupeni, constructorii Azarba- 
novici Dușan, Alexandru Constan
tin și numeroși alții. Printre de
legații și invitații la Conferință 
erau prezenți, de asemenea, acti
viști ai organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, conducători de 
întreprinderi și instituții.

Lucrările Conferinței orășenești 
de partid au fost deschise de to
varășul Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid

• In numele delegaților, tovarășul 
Lazăr David a salutat prezența la 
lucrările Conferinței a tovarășului 
Cervencovici Andrei, secretar al 
Comitetului regional de partid 
Hunedoara.

In unanimitate, delegații au ales 
prezidiul Conferinței, format din. 
următorii tovarăși.- Cervencovici 
Andrei, Lazăr David, Ghioancă 
Victor, Szuder Viliam, Momeu 
Samoilă, Blaj Traian, Gașpar Ana, 
Cristea Aurel, Popa Aron, Laszlo 
Ștefan, Marcu Aurel, Andraș Ște
fan, Munteanu Viorica, Nicorici 
Nicolae.

Au fost alese, de asemenea, în 
unanimitate comisia de redactare 
a procesului verbal, comisia de re
dactare a proiectului de hotărîre 
a Conferinței orășenești de partid 
și comisia de validare.

In comisia de redactare a pro
cesului verbal au fost aleși tova- 
rălșii : Traistă Eugen, Farkaș Frna, 
Cosma Ioan, Fogel Francisc, Ungur 
Pompiliu.

In comisia de redactare a pro
iectului de hotărîre a Conferinței 

IN CZJȘEU: Aspect din sală.
- - - <

orășenești de partid au fost aleși 
tovarășii : Mîrza loan, Caloianu 
Gheorglie, Nicoară Coriolan, Manta 
Angelica, Ilie Petra. —

hi comisia de validare au fost J

aleși tovarășii: Karpinecz loan. Dan 
Vaier, Tănase Emil, Muștean Flo- 
rica, Moise loan.

Conferința a adoptat următoa
rea ordine de zi:

1. Darea de seamă a Comitetu
lui orășenesc de partid.

2. Raportul Comisiei orășenești 
de revizie.

3. Alegerea Comitetului orășe
nesc de partid și a delegaților la 
Conferința regională de partid.

La primul punct de pe ordinea 
de zi a luat cuvîntul tovarășul 
Lazăr David care , a expus darea 
de seamă a Comitetului orășenesc 
de partid.

Darea de seamă asupra activită
ții Comitetului orășenesc de partid, 
care a analizat munca desfă
șurată de organele și organizațiile 
de partid din Valea Jiului pentru 
mobilizarea maselor largi de oa

meni ai muncii la înfăptuirea sar
cinilor ce se desprind din progra
mul desăvirșirii construcției so
cialismului în patria noastră ela
borat de cel de-al Iil-lea Congres

IN CLIȘEU: Prezidiul conferinței.

al P.M.R., a fost urmărită eu un 
deosebit interes de către delegați. 
Darea de seamă a înfățișat un bo
gat bilanț de realizări în toate do
meniile de activitate, a scos în e- 
vidență experiența pozitivă a or
ganelor și organizațiilor de partid 
din Valea Jiului și a trasat căile 
de îmbunătățire a muncii în 
viitor.

In continuarea lucrărilor Con
ferinței a luat cuvîntul tov. 
Schwemmer Leizer Marcu, care a 
prezentat raportul Comisiei oră
șenești de revizie.

Au urmat apoi discuții în jurul

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ 

drum cu locomotiva 1501002 :: CARNET -. La
•
♦ Acele ceasornicului abia tiecu-
♦ seră cu citeva minute de ora cinei
♦ dimineața și comunistul Pătroi Pe-
♦ tru, împreună cu fochistul său. 
X trebăluia pe lingă locomotivă,
X —• Ei, da ce-i cu dumneata așa
♦ de vreme, tovarășe Pătroi ? Pînă
♦ la plecare mai ai aproape două
♦ ore 1
X — Știu, tovarășe șef. Știu însă și 
X iaptul că trenul de marfă pe care-l
♦ remorc astăzi e cu supratonaj.
♦ Drumul spre Simeria și mai ales 
v pînă la Bă ni fa 
X N и vreau să
X drum. Vreau
♦ puțină revizie.
♦ După ce Pătroi Petru asistă la
♦ alimentarea mașinii, începu îm-
♦ preună cu fochistul Cornea Ale- 
X xandru să facă locomotivei o re-
♦ vizie, ca la carte. După ce loco- 
X motiva era gata de drum, mecani-
♦ cui și fochistul se duseră în bi- 
X roul șefului de tură pentru a pri- 
X mi foaia de parcurs.
J — 150 1002 e în regulă, gata de
♦ plecare.
♦ — Tovarășe Pătroi, ști că vei
♦ remorca singur peste 1 800 tone 
X spre Simeria. Ai grijă pe parcurs
♦ să eviți întlrzierile.
♦

e greu de urcat 
am neplăceri ue 
să fac locomotivei

In numărul următor al ziarului 

nostru vom continua publicarea 

dezbaterilor care au avut loc în 

cadrul Conferinței orășenești de 

partid.

ÎN PAGINA 2-3
Darea de seamă a Comite

tului orășenesc de partid Pe
troșani, pe perioada octombrie 
1961 — noiembrie 1963.

— Nici o grijă. îmi cunosc bine 
mașina și știu cît poate. De 5 ani 
o conduc...

După ce comunistul Pătroi își 
luase angajamentul că ■ va duce 
cu bine acest tonaj, a luat foaia 
de parcurs și a urcat în locomo
tivă. Tovarășul Pătroi făcea cu 
grijă ultima probă a frînei, mai 
arunca din cînd în cînd privirea 
la manometre, la aparatele de si
guranță. Toate erau în regulă.

In același timp, impiegatul de 
mișcare îi aduse la cunoștință ves
tea :

— Liber, tovarășe mecanic.
Drum bun 1

Un fluierat prelung și locomo
tiva începu să pufăie, punînd în 
mișcare garnitura de vagoane. 
Trenui urca spre Bănița normal. 
Din cînd în cînd fochistul Cor
nea Alexandru mai arunca cîte o 
lopată de cărbune în focarul loco
motivei, apoi trăgea apă în cazan. 
Privea cu grijă manometrele' care 
oscilau normal, semn că presiunea 
e normală, peste 10 atmosfere.

Peste scurt timp trenul a ajuns 
în gara Bănița. In depline condiții 
de siguranță, mecanicul a trecut 
punctul cel mai greu: urcarea. De

dării de seamă asupra activității 
Comitetului orășenesc de partid și 
a raportului Comisiei de revizie,' 
la care au participat numeroși de 
legați.

Minerii din Uricani deși au în
deplinit planul de producție pe a- 
cest an încă în ziua de 14 de
cembrie continuă întrecerea socia
listă cu același avînt. Luptînd pen
tru dezvoltarea succeselor do- 
bîndite, minerii exploatării, în 
frunte cu comuniștii au extras 
25 000 tone cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului anual. 
In fruntea luptei pentru cărbune 
mai mult și mai ieftin s-au situat 
brigăzile conduse de comuniștii 
Pînzaru Alexandru, Teodorescu 
Stancu, Rudic Constantin, Cîrciu- 
maru Victor, care au extras anul 
acesta între 1500—3000 tone căr
bune peste plan.

Evident! :ii sectorului minier 

Banița

In acest an, minerii Băniței au 
livrat furnaliștilor din Reșița, Că- 
lan și Hunedoara 3486 tone cal
car metalurgic peste planul de 
producție. Aici lucrează comuniști 
de nădejde, mineri pricepuți ca 
șefii de brigăzi Gheletiuc Alexan
dru, Blaj Constantin, Prelipeeanu 
Ștefan care sînt însuflețitorii și 
mobilizatorii colectivului.

Succesele brichetatorilor 

din uzină

Datorită muneii depuse în pe
rioada care a trecut din anul 1963, 
colectivul sectorului brichetaj se 
numără printre primele de la pre
parația Petrila cu angajamentul 
anual îndeplinit. Pînă la această 
dată, vrednicul colectiv de aici a 
produs 335 000 tone de brichete.

Comuniștii Damienoiu Pavel, 
Comșa Vasile, Marincescu Viorel, 
Cepoi Adam se numără printre 
brichetatorii care obțin cele mai 
bune rezultate în producție.

♦ ♦ 
aici se pun în mișcare frînele, ♦ 
care stăpînesc garnitura cu 1 800 ♦ 
tone de cărbune. Cu aceeași sigu- « 
ranță trenul cu locomotiva X 
1501002 a ajuns la punctul de J 
destinație, în gara Simeria.

In cursul acestui an, comunistul ♦ 
Pătroi Petru și fochistul său au « 
remorcat numeroase trenuri cu su- X 
pratonaj pe secția Petroșani-Sime- J 
rfa, economisind 248 tone combus- ♦ 
tibil convențional. Gu această can- ♦ 
titate se pot remorca 45 trenuri de v 
marfă pe secția Petroșani—Simeria X 
și retur. In fiecare lună din acest X 
an comunistul Pătroi Petru și io- ♦ 
chistul Gornea Alexandru au eco- ♦ 
nomisit între 13—32 tone combus- ♦ 
tibil. Ga urmare a bunei întreți- » 
neri, locomotiva 150 1002 a parcurs X 
între două reparații cu ridicări J 
de pe osii, cu 23 542 mai multi ♦ 
km. de cit norma prevăzută.

Pentru succesele dobîndite in л 
activitatea de iiecare zi, cei doi ♦ 
au fost dați ca exemple pe uni- X 
taie. De altfel, despre munca și * 

hărnicia mecanicului vorbește și X 
iaptul că în urmă cu aproape un * ♦ 
an de zile el a fost primit direct ♦ 
în rîndurile membrilor de partid. ♦



Darea de seamă asupra activității
pe perioada octombrie

Bilanț bogat
Conferința orășenească de partid 

Petroșani este chemată să facă 
bilanțul activității depuse de co
mitetul orășenesc, de comuniștii 
din Valea Jiului, în perioada care 
a trecut de la conferința orășe
nească de partid din octombrie 
1961, pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. și de a ela
bora măsuri corespunzătoare pen
tru ridicarea la un nivel mai înalt 
a activității politice, economice 
și cultural-educative din cadrul 
orașului nostru.

☆

Volumul producției globale in
dustriale a Văii Jiului a crescut 
în perioada octombrie 1961 — no
iembrie 1963 de la 1 285 723 000 
lei la 1 511 818 000 lei adică cu 17,6 
la sută, depășindu-se an de an 
sarcinile de plan.

Planul producției marfă a fost 
realizat pe ansamblul industriei din 
Valea Jiului în proporție de 102,8 
la sută pe 1962 și 102,7 la sută 
pe 11 luni din 1963. Prin depășirea 
planului producției marfă, oamenii 
muncii din Valea Jiului au livrat 
economiei naționale în acești doi 
ani peste prevederile planului de 
stat produse în valoare de 
63 431 000 lei.

in 1962 s-au dat peste plan: 
123 484 tone cărbune, 42 000 000 kWh 
energie electrică, 22,2 tone fire de 
mătase, 18 000 tone calcar meta
lurgic, 3 700 m.c. cherestea râși- 
noasă și foioasă. In 1963 (pe 11 
luni): 125 522 tone cărbune,
15 559 000 kWh energie electrică, 
15.1 tone fire de mătase, 6 275 to
ne calcar metalurgic, 2 034 m.c. 
cherestea rășinoasă și foioasă.

De asemenea, și-au realizat și de
pășit planul de producție U.R.U.M. 
Petroșani, toate sectoarele din 
cadrul Complexului C.F.R. Petro
șani, I.R.T.A., I.I.S. „Viscoza" Lu- 
peni, sectorul de explorări Livezeni, 
unitățile prestatoare de servicii 
І1Л. și I.C.O. și organizațiile co
merciale și cooperativa meșteșugă
rească „Jiul'1 Petroșani. Nu și-au 
realizat planul producției marfă în
treprinderea forestieră Petroșani și 
cooperativa „Sprijinul minier" Lu
pești.

Comitetul orășenesc de partid

S-ar fi putut obține rezultate mai bune !
Deși pe ansamblul unităților e- 

conomice din Valea Jiului au fost 
îndepliniți și depășiți principalii 
indicatori de pian și angajamen
tele, în cadrul acestora au existat 
brigăzi, secții, sectoare și chiar 
unele unități care nu și-au realizat1 
integral și în mod ritmic sarcinile 
de plan și angajamentele Ia toți 
indicatorii. Astfel, în cadrul 
CC.V.J., în anul trecut, 30 la sută 
din numărul total al brigăzilor au 
fost sub plan, iar în acest an nu
mărul lor reprezintă 29 la sută. 
Cel mai mare număr de brigăzi 
sub plan se menține la minele Vul
can, Lonea și Lupeni. De asemenea, 
din cele 26 de sectoare productive, 
în medie 8 nu și-au realizat planul, 
însumînd un minus de peste 48 000 
tone de cărbune în 1962, iar pe 
cele 11 luni ale anului curent, de 
peste 27 000 tone. Angajamentele 
luate cu privire la depășirea pla
nului nu au fost integral realizate 
în 1962 de către minele Vulcan, 
Lupeni și Petrila, iar în acest an 
de către minele Aninoasa și Vul
can.

Creșterea productivității muncii 
nu a fost realizată în 1962 de cele 
două unități ale cooperației meș
teșugărești, iar în 1963 de către 
I.F. Petroșani. Exploatările miniere 
Lonea și Vulcan nu au realizat în 
acest an randamentele planificate 
în abataj de cît în proporție de 97,9 
la sută și, respectiv, 97 la sută.

In întreprinderea forestieră Pe
troșani nu s-au luat’ măsuri co
respunzătoare în cursul anului 1962 
pentru pregătirea sectoarele! pe 
timp de iarnă. Conîftetnl de partid

în realizări
apreciază eforturile depuse de toa
te colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni și în deosebi de la 
exploatările miniere Uricani, Lu- 
peni, Petrila și de la celelalte ex
ploatări care au reușit în acest an 
șă depășească productivitatea pla
nificată în abataje în medie cu 3,6 
la sută și, pe această bază, să rea
lizeze un randament mediu pe ba
zin de 1,236 tone de cărbune/post, 
cu 16 kg. peste angajament și eu 
29 kg. peste nivelul planificat.

La producția comercializată, pre- 
parațiile Petrila și Lupeni s-au în
cadrat în anii 1962 și 1963 în in
dicii de calitate planificați, ia toate 
sorturile principale, cu excepția u- 
midității la cărbunele special spă
lat pentru cocs. Rezultate bune în 
Îmbunătățirea calității produselor 
a obținut și I.I.S. „Viscoza" Lupeni.

Pe baza depășirii planului de pro- 
ducție, a creșterii productivității 
muncii, îmbunătățirii calității pro
duselor și reducerii unor consumuri 
specifice de materiale, combustibil 
și energie, s-au obținut pe ansam
blul unităților economice ale Văii 
Jiului 19 173 000 lei economii nete 
peste sarcina de reducere a prețu
lui de cost în anul 1962 și 12 492 000 
lei în cele 11 luni ale acestui an, 
față de 13 482 000 lei angajament 
anual, din care C.C.V.J. a realizat 
8 541 000 lei. Informăm Conferința 
că în urma calculelor estimative fă
cute, reiese că angajamentul luat 
la economii la prețul de cost în 
acest an se va realiza și chiar se 
va depăși.

Au obținut, de asemenea, econo
mii însemnate la prețul de cost 
I.C.T. Paroșeni, I.I.S. „Viscoza" Lu
peni, Depoul de locomotive C.F.R. 
Petroșani, I.C.O., I.L.L. și alte u- 
nități.

O contribuție însemnată la rea
lizările obținute a adus-o creșterea 
gradului de mecanizare a proce
sului de producție. Față de 1961, 
cantitatea de cărbune extrasă cu 
susținere metalică din abataje fron
tale mecanizate a crescut în a- 
cest an cu 63,3 la sută, încărcarea 
mecanică în puțuri — cu 151,8 la 
sută, iar indicatorii planului tehnic, 
privind tăierea mecanică a cărbu
nelui au fost realizați pe primele 11 
luni ale anului 1963 în proporție 
de 149 la sntă.

și sonducerea tehnico-administrati- 
vă a întreprinderii nu au luat mă
suri corespunzătoare pentru extin
derea organizării muncii în brigăzi 
complexe, introducerea și folosirea 
pe scară largă a mecanizării ctl 
și pentru crearea de condiții mal 
bune de cazare muncitorilor fores
tieri, ceea ce a dus la o fluctuație 
mare de efective și prin aceasta, 
Ia nerealizarea productivității mun
cii.

In ce privește calitatea cărbune
lui în anul 1962, cu excepția minei 
Vulcan, nici una din exploatări 
nu s-a încadrat în normele inter
ne la cenușă, fapt ce a dus la 
rebutarea unei cantități de peste 
30 000 tone de cărbune pe combi
nat In acest an au depășit nor
mele de cenușă exploatările minie
re Lonea, Aninoasa, Lupeni și Uri
cani, cărora li s-au rebutat peste 
20 000 tone de cărbune. La fel, ne
satisfăcătoare a fost calitatea la 
unele piese de schimb și reparații 
capitale efectuate de către 
U.R.U.M.P., precum și a unor pro
duse de la I.I.L. „6 August" și I.I.Ș. 
„Jiul".

Economiile realizate pe ansam
blul Văii Jiului puteau fi și mai 
mari, dacă nu s-ат fi înregistrat 
pierderi în anii 1962 și 1963, pe 
11 lnni, la unitățile de construc
ții, organizațiile comerciale, coope
rația meșteșugărească, LIX. „6 Au
gust" și I.I.S. „Jiul", în valoare de 
pește 13 500 000 lei.

Economiile ou fost influențate 
nefavorabil și de faptul că unele 
unități nu s-au încadrat în cpnsu- 
owEtle specifice ріерИісжіе. Ap* 

de exemplu, exploatările miniere 
Petrila, Lonea și Aninoasa, au de
pășit consumul specific la lemn de 
mină pe cele 11 luni din 1963, iar 
la cherestea rășinoase, tot pe a- 
ceeași perioadă, pe C.C.V.J. con
sumul specific a fost depășit cu 
13 la sută.

Organizațiile comerciale au de
pășit cheltuielile de circulație ca 
urmare a neresper tării cheltuielilor 
planificate la transport, depozitarea

Programul de investiții și construcții — 
oglinda puternicei dezvoltări

In perioada analizată, în fața 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani a stat, ca c sarcină de 
o deosebită importanță, asigurarea 
realizării programului de investiții 
industriale și social-culturale pentru 
care partidul și guvernul ne-au alo
cat în anii 1962—1963 fonduri în 
valoare de 1 167 371 000 lei, cu 
413 371 000 lei mai mult ca în anii 
1960—1961.

Printre principalele obiective 
pentru care s-au alocai aceste fon
duri putem enumera: construcția 
noii preparații de la Coroești. cons
truirea noului grup energetic de 
la Paroșeni ; deschiderea minei 
Paroșeni; deschiderea cîmpului 
minier Aninoasa-sud cît și a altor 
lucrări miniere menite să ducă la 
valorificarea de noi rezerve. S-a 
prevăzut construcția casei de cub 
tură din Petroșani, darea în folo
sință a 2 726 apartamente precum 
și'a 3 școli noi cu 40 săli de clasă 
etc.

Dacă în 1962, pe Valea Jiului 
planul de investiții industriale a 
fost realizat numai în proporție

Analizînd activitatea și rezulta^ 
iele economice obținute in anii 
1962—1963, lipsurile mai caracteris
tice care au existat, considerăm 
necesar să supunem dezbaterii con
ferinței principalele sarcini econo
mice care revin organelor și orga
nizațiilor de partid, oamenilor mun
cii din Valea Jiului în lumina Di
rectivelor Congresului al Ш-lea al 
P.M.R. pentru anii 1964—1965 pre
cum și cîteva din măsurile luate în 
vederea asigurării îndeplinirii a- 
cestor sarcini.

Principala sarcină care stă în 
fața noastră, în etapa care ur
mează, este concentrarea eforturi
lor pentru darea în funcțiune și 
pregătirea unor obiective industria
le din subteran și de la suprafață, 
hotărîtoare pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a industriei 
Văii Jiului, după cum urmează: 
noul grup energetic de la Paroșeni, 
preparația Coroești cu întreaga ca
pacitate, mina Dîlja care să dea, 
în 1965, 100 000 tone de cărbuni; 
continuarea lucrărilor de deschide
re și pregătire a minei Paroșeni; 
începerea unor lucrări de deschi
dere a unor noi mine. La exploată
rile miniere se va pune accentul, 
în 1964, pe lucrările de investiții 
importante.

Pentru anii 1964—1965 programul 
de dezvoltare а Văii Jiului mai pre
vede următoarele; modernizarea 
transportului pe C.F.R., deschiderea 
a 6 noi exploatări forestiere, mo
dernizarea șoselei Baru Mare—Pe
troșani, terminarea și darea în folo
sință a aeroportului sanitar, înce
perea lucrărilor de construcție a 
unui combinat de panificație ,- cons
truirea unui cămin cu 300 locuri 
pentru I.M.P. precum și a unui că
min de 300 locuri pentru grupul 
școlar minier; construirea și da
rea în folosință a 1 746 apartamen
te, a casei de cultură a sindicatelor 
și a unei școli cu 16 clase în 1964, 
precum și a cel puțin 2 100 aparta
mente și de noi spații-social cultu
rale în 1965.

Prin punerea in funcțiune a aces
tor obiective, prin dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale, valoarea pro
ducției industriale globale a ora
șului Petroșani va crește de la a

și păstrarea mărfurilor, la salarii 
etc. Depășirile înregistrate la pre
țul de cost la I.I.L. „6 August"' și 
I.I.S. „Jiul" se datoresc nerealizării 
unor sortimente și calității necores
punzătoare a unor produse.

Analizînd cauzele care au influ
ențat negativ activitatea unor uni
tăți economice, nu putem să nu 
ne oprim și asupra stării discipli
nare în producție. Cu toate că s-au 
obținut progrese față de anii trecuți, 
în perioada analizată au continuat 

de 91 la sută iar din planul cons
trucțiilor social-culturale nu au 
fost terminate și predate 539 apar
tamente, situația pe anul 1963 se 
prezintă mult îmbunătățită. Astfel, 
planul de investiții la construcții 
industriale pe 11 luni a fost reali
zat în proporție de 99,6 la sută și 
pentru prima oară în acest an pu
tem raporta că pînă la această dată 
planul de construcții de locuințe 
do 1 418 apartamente a fost înde
plinit și depășit cu 101 aparta
mente.

Apreciind aceste realizări, nu tre
buie să scăpăm din vedere faptul 
că în activitatea de investiții-cons
trucții au existat și mai există 
încă lipsuri. Din controalele făcu
te, precum și din lucrările adună
rilor de dări de seamă și alegeri 
ale organizațiilor de bază a reieșit 
că printre lipsurile mai caracteristi
ce care continuă să existe atît pe 
șantierele de construcții industria
le cît și pe cele social-culturale 
sînt: insuficienta preocupare pen
tru respectarea termenelor de pre
dare a obiectivelor, față de calita

Cu privirea spre viitor
proape 1,5 miliarde lei realizări es
timative in 1963, la 1,74 miliarde 
lei în 1964.

In cadrul unităților aparținînd 
C C.V.J. există condiții — și eco
nomia națională solicită acest lu
cru — ca planul la cărbunele brut 
să fie depășit anul viitor cu cel 
puțin 70 000 tone, productivitatea 
muncii planificată să fie depășită 
cu 10 kg/post, calitatea cărbunelui 
extras să se îmbunătățească prin 
reducerea conținutului de cenușă 
cu 0,1 puncte sub norma internă 
admisă, consumul planificat de e- 
nergie electrică să fie micșorat 
cu 0,2 kWh/tonă și pe această 
bază să se realizeze 3 400 000 lei 
economii peste sarcina de redu
cere a prețului de cost.

In sectorul energetic se poate 
reduce consumul propriu tehnologic 
cu 1,5—2 milioane kWh față de 
cel planificat. La I.I.S. „Visco
za" Lupeni există condiții pentru 
depășirea planului la fire cu 6 to
ne, firele de calitate „extra" plus 
„prima" să se ridice la 63 la sută 
din cantitatea totală de fire, față 
de 61 la sută prevăzută în plan și 
să se realizeze cel puțin 100 000 
lei economii la prețul de cost In 
sectorul forestier angajamentele 
luate pînă în prezent prevăd de
pășirea planului cu 1 000 m.c. buș
teni gater, cherestea și dosge și 
obținerea de cel puțin 150 000 lei 
economii la prețul de cost.

Printre măsurile principale luate 
pentru îndeplinirea planului pe 
1964 pînă în prezent sau care se 
află în curs de înfăptuire putem 
arăta următoarele :

In unitățile C.GV.J.: asigura
rea unei rezerve gata pregătită de 
cărbune de peste 10,5 milioane 
tone pentru anul 1964, rezervă ce 
dă posibilitatea deschiderii de 
noi fronturi în lungime de peste 
400 metri liniari; continuarea a- 
sanării zonelor de foc de la ex
ploatările miniere Petrila, Ani
noasa și Vulcan; dotarea unități
lor miniere cu noi mașini și uti
laje, extinderea perforajului umed 
la marea majoritate a locurilor 
din steril.

In sectorul forestier, ținînd sea
mă de deficiențele care s-au ma
nifestat și de sarcinile mult spo

să existe lipsuri serioase în ce 
privește disciplina în muncă. Ast
fel, în anii 1962—1963. în întreprin
derile industriale, construcții, trans
porturi s-au înregistrat peste 49 000 
absențe nemotivate și 122 500 în
voiri și concedii fără plată.

Un aspect al indisciplinei se re
flectă în nerespectarea normelor 
de tehnica securității muncii, ceea 
ce a dus la accidente la unele ex
ploatări miniere, U.R.U.M.P., I. F. 
Petroșani și în alte unități.

tea unor lucrări îndeosebi de fi
nisaj si pentru reducerea prețului 
de cost

Astfel, I.C.M.M. a rămas în ur
mă cu predarea a 4 obiective, iar 
ruina Aninoasa cu lucrările de des
chidere, datorită în primul rînd 
nerealizării vitezelor de avansare 
planificate.

Șantierele de construcții social- 
culturale nu s-au încadrat în acest 
an în sarcina de a da în folosință 
un bloc în 4—5 luni (durata me
die de execuție a unui bloc cu 30 
de apartamente fiind de 9,3 luni) 
și au rămas în urmă cu * lucrările 
de la casa de cultură din Petro
șani, cinematograful din Lupeni, 
blocul 10 de la Vulcan etc.

Ca urmare a nerespectării terme
nelor de punere în funcțiune, re
facerii unor lucrări din cauza sla
bei calități, a risipei de materiale, 
a folosirii neraționale a forței de 
muncă și a capacități: utilajelor, 
prețul de cost pe șantierele de 
construcții social-culturale a fost 
depășit cu peste 3 500 000 Iei.

rite pe anul viitor, s-au luat mă
suri pentru deschiderea și pregă
tirea din timp a parchetelor pre
văzute să fie exploatate în 1964, 
pentru crearea de stocuri-tampon 
de material lemnos în depozite in
termediare accesibile pentru trans
port iu perioada de iarnă, din ca
re 10 000 metri steri de lemn de 
foc, extinderea organizării muncii 
în brigăzi complexe cu acord glo
bal Ia 70 la sută din efectivele ca
re lucrează la exploatarea masei 
lemnoase, extinderea mecanizării, 
îmbunătățirea condițiilor de ca
zare și aprovizionare a muncito
rilor. I

In sectorul de construcții s-a 
asigurat integral documentația pe 
1964 pentru lucrările de la cen
trala termoelectrică Paroșeni, pre
parația Coroești, în proporție de 
90 la sută pentru I.C.M.M. și do
cumentație pentru 380 apartamen
te în cvartalul Livezeni V, 104 a- 
partamente și o școală cu 16 clase 
la Vulcan —. Aninoasa și 130 a- 
partamente la Lupeni; au fost îna
intate documentațiile pentru alte 
obiective ce urmează a fi con
struite.

Măsuri pregătitoare pentru asi
gurarea realizării sarcinilor pe 
1964 au fost luate pe baza planuri 
rilor lehnico-organizatorice și îni 
celelalte unități economice ca: 
I.C.T. Paroșeni, I.I.S. Viscoza Lu
peni, I.I.L. „6 August", I.L.L. Pe
troșani etc.

O lipsă generală atît pe șantie
rele de construcții cit și la ex
ploatările miniere este neasigura- 
rea stocurilor de materiale de 
masa (lemn de mină, cherestea, 
ciment, balast, nisip și fier beton) 
necesare pentru perioada de iar
nă. Se impune rezolvarea cît mai 
grabnică a acestei probleme deoa
rece de ea depinde în mare mă
sură îndeplinirea planului de pro
ducție în aceste unități.

Organele și organizațiile de 
partid, sfaturile populare, consi
liul agricol orășenesc trebuie 'să 
acorde în viitor o atenție mai ma
re realizării sarcinilor planului de 
stat în sectorul agricol, care De 
anul 1964 prevede următoarele 
mărirea numărului de taurine la 
10 600 capete, din care 7 200 vac. 
și junincl; creșterea numărului
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е Іа 27 200 capete, iar de por- 
la 5 800 capete,- asigurarea 

ru fondul centralizat al statu- 
a 722 tone carne in greutate 
a 56 tone de lină și a cel pu- 
70 000 litri lapte de vacă și 

X) litri lapte de oaie.

*

■ urmare a grijii permanente 
irtidului și guvernului, a suc- 
lor obținute in înfăptuirea sar- 
or economice, crește necon- 
t nivelul de trai, material și 
iral, al eelor ce muncesc, 
ibunătătirea salarizării, ridica- 
productivităfii muncii au dus 

sporirea ciștigului mediu. Ast- 
in unitățile industriale cîști- 
mediu a crescut în 1963, față 

1959, cu 19,5 Ia sută, iar față 
ă)61, cu 11,3 la sută.
eșterea cîștigurilor, reducerile 
ireturi la unele produse, creea- 
ninerilor și celorlalte categorii 
oameni ai muncii, familiilor 
posibilitatea de a-și satisface 

o măsură mereu crescîndă ce
de materiale și culturale. In 
t an volumul mărfurilor dis- 
lite prin rețeaua comerțului 
stat a înregistrat o creștere 
0 la sut<„ populației Văii Jiu- 
punîndu-i-se la dispoziție cu 
I tone pîine, 993 tone făină 

100 tone preparate carne, 
ină și untură, 130 tone ulei, 
tone zahăr mai mult de cît în

anii 1962—1963 s-au alocat, 
bugetul statului, 160 milioane 
pentru construcții social-cultu- 

întărirea continuă a organizațiilor 
de partid — chezășia succeselor

ifăptuiriea cu succes a sarcini- 
puse de desăvîrșirea construc- 
I socialiste are la bază crește- 
continuă a rolului conducător 
rganizator al partidului în toa- 
iomeniile de activitate, îmbu- 
ițirea întregii munci politice, 
'logice și organizatorice de 
id.
i anii 1962—1963 organizațiile 
stre de partid s-au întărit prin 
îirea de candidați și noi meto
de partid. Din totalul de meni
și candidați de partid 77,11 la 

i lucrează nemijlocit în pro- 
ție.
rimirea în partid a unui nu

mai mare de muncitori direct 
luctivi a contribuit la îmbună- 
ea compoziției sociale. In pre- 

: muncitorii reprezintă 81,55 la 
din totalul membrilor șj can- 

iților de partid.
a îmbunătățirea muncii de 
lire în partid, a contribuit lăr- 
a activului fără de partid, care 
înde în prezent peste 6 800 to- 
iși și creșterea preocupării 
:ru educarea și antrenarea lui 
rezolvarea problemelor care 
stat în fața organizațiilor de 

i. De asemenea, a crescut nu- 
ul celor primiți din rîndu! 
M.
eși au fost obținute rezultate 
mnate în educarea candidați- 
rși a noilor membri de partid, 
'există încă unele lipsuri. Ast- 
în unele cazuri candidatil.or și 
or membri de partid li se dau 
mod forma] sarcini, iar mem- 
de partid repartizați să se o- 

e de educarea lor, nu sînt în- 
eauna controlați de felul cum 
duc la îndeplinire această sar-

I perioada analizată, în centrul 
•cupării Comitetului orășenesc 
partid, a biroului său, a stat 
ecționarea stilului de muncă, 
rarea nivelului activității or
elor și organizațiilor de partid, 
munca Biroului Comitetului o- 
■nesc de partid și a celorlalte 
tne de partid se respectă, tot 

mult principiul muncii colec- 
și se acordă o mai mare a- 

ie stimulării criticii și auto
rii. organizării controlului în- 
inirii hotărîrilor. Plenarele Co- 
[.ului orășenesc de partid, șe- 
ele de birou se pregătesc mai 
einic și se țin cu mai multă 
•ilaritate. 

rale, iar din bugetul sfatului popu
lar peste 35 600 000 lei pentru în- 
vățămînt și cultură și peste 
48 000 000 lei pentru sănătate și 
prevederi sociale. S-a dezvoltat 
baza materială pentru asistența 
medico-sanitară prin înființarea 
spitalului unificat din Petrila, repar
tizarea unui nou local pentru spi
talul de copii din Petroșani, prin 
dotarea unităților sanitare cu noi 
aparataje.

Prin sindicate, un număr de 
peste 11000 oameni ai muncii au 
fost trimiși la stațiuni balneo-cli- 
materice pentru odihnă și trata
ment iar pentru ajutoare de boală, 
de naștere, accidente etc. s-a plă
tit în ultimii doi ani suma de peste 
31 000 000 lei.

Conducerile unor unități eco
nomice ca I.C.M.M., I.F. Petroșani, 
șantierul 9 construcții Petroșani 
vor trebui să ia măsuri pentru îm
bunătățirea cazării, pentru crearea 
condițiilor care să asigure reali
zarea planului și, ca urmare, ridi
carea ciștigului mediu al munci
torilor, fapt ce va duce la creș
terea cointeresării lor materiale, 
la înlăturarea fluctuației mari ca
re există în aceste unități.

Organizațiile comerciale sînt 
chemate să muncească cu tot sim
țul de răspundere pentru aprovi
zionarea populației. Sfatul popu
lar să exereite un control mai 
sistematic, mai calificat asupra 
felului cum se face aprovizionarea 
și deservirea populației, să acorde 
mai multă atenție sesizărilor fă
cute de către echipele de control 
obștesc.

La ridicarea nivelului muncii 
de partid a contribuit și faptul 
că Biroul Comitetului orășenesc 
de partid a asigurat instruirea 
mai temeinică și mai calificată a 
aparatului de partid salariat și 
nesalariat, a secretarilor și membri
lor birourilor organizațiilor de 
bază. \

In perioada analizată, organele 
și organizațiile de partid au pus 
un accent mai mare pe întărirea 
democrației interne de partid, a 
disciplinei de partid, pe creșterea 
răspunderii personale a comuniș
tilor față de îndeplinirea sarcini
lor.

•ir

Conștienți de rolul pe care îl 
au organizațiile de masă în întă
rirea legăturii partidului cu oa
menii muncii, Comitetul orășenesc 
de partid a avut în atenția sa îm
bunătățirea conducerii de către or
ganizațiile de partid a acestor or
ganizații.

Drept rezultat, sindicatele din 
Valea Jiului și-au îmbunătățit ac
tivitatea. întrecerea socialistă din 
unitățile economice în cea mai 
mare parte se caracterizează prin- 
tr-o organizare mai temeinică, prin 
lărgirea caracterului de masă, con
sfătuirile de producție se țin cu 
mai multă regularitate, sînt mai 
bine pregătite și eficiența lor a 
crescut. Din partea sindicatelor 
există o mai mare preocupare față 
de calificarea și ridicarea califi
cării. In cele 42 cursuri de cali
ficare sînt cuprinși aproape 2 000 
muncitori, iar în cursurile de ri
dicare a calificării peste 4 000 
muncitori și maiștri. De aseme
nea, a crescut preocuparea față 
de generalizarea unor inițiative și 
metode înaintate de muncă, sindi
catele organizînd schimburi de ex
periență și sesiuni tehnico-științi- 
fice diferențiate pe principalele 
ramuri de producție.

Cu toate acestea sindicatele au 
încă serioase deficiențe în ce 
privește conținutul muncii educa
tive, folosirea formelor obștești de 
influențare a conștiinței oameni
lor muncii în crearea unei opinii 
de masă împotriva lipsurilor din 
procesul de producție și în deo
sebi în ce privește îmbunătățirea 
calității producției, întărirea dis
ciplinei în muncă, respectarea nor
melor de tehnica securității-

Comitetul orășenesc de partid a 
manifestat o grijă cresoîndă pen
tru condueerea și ridicarea nive
lului activității organizațiilor U.T.M.

Se poate aprecia că stilul de 
muncă al Comitetului orășenesc 
U.T.M. și al altor organizații 
U.T.M. s-a îmbunătățit. S-au întă
rit rîndurile organizațiilor U.T.M. 
și s-a îmbunătățit munca de edu
care comunistă și partinică a ti
neretului.

Preocuparea față de educația 
tineretului este oglindită și prin 
creșterea numărului de tineri în
cadrați în învățămîntul politic 
U.T.M., care se ridică în prezent 
la peste 19 600.

Considerăm însă că în activita
tea organizațiilor U.T.M. se mani
festă încă lipsuri. Trebuie ca pe 
viitor instruirea organelor U.T.M. 
să nu se rezume numai la nivelul 
comitetelor U.T.M. și a secretari
lor organizațiilor de bază — cum 
s-a făcut pînă în prezent — ei ea 
să cuprindă Întregul activ U.T.M. 
Trebuie îmbunătățit controlul și 
ajutorul dat îndeosebi birourilor 
organizațiilor de bază privind pla
nificarea muncii, pregătirea adu
nărilor generale, elaborarea hotă
rîrilor și organizarea îndeplinirii 
lor. In centrul muncii educative

Munca politică și cultural-educativă de masă — 
la nivelul cerințelor!

Etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste pune în fața organelor 
și organizațiilor de partid, a co
muniștilor, sarcina de a ridica la 
nivel mai înalt activitatea ideo
logică, munca politică de masă și 
cultural-educativă, de a se înarma 
cu cunoașterea profundă a învă
țăturii marxist-leniniste. a docu
mentelor partidului nostru.

O, contribuție de seamă la ri
dicarea nivelului propagandei de 
partid a adus-o studierea hotărî
rilor partidului nostru, a documen
telor politice și ideologice apărute 
în această perioadă.

Comitetul orășenesc de partid 
a orientat munca de propagandă 
și politico-educativă spre crește
rea conștiinței socialiste a thase- 
lor, spre o legătură mai strînsă 
cu sarcinile economice care ne-au 
stat în față. Potrivit acestor ce
rințe s-a acordat o mai mare aten
ție organizării și desfășurării în- 
vățămîntului de partid, politic 
U.T.M. și ideologic al cadrelor 
didactice.

Printre măsurile principale care 
au fost luate în direcția ridicării 
calității învățămîntului de partid 
putem arăta; selecționarea în a- 
cest an a unui număr mai mare 
de propagandiști eu o bună pre
gătire politico-ideologică și de 
cultură generală; eliberarea pro
pagandiștilor de alte sarcini; îm
bunătățirea programelor cercurilor 
de economie concretă și a cercu
rilor politice pentru mineri și e- 
xercitarea unui control mai siste
matic și calificat asupra învăță- 
mîntnlui.

Principala lipsă în organizarea 
învățămîntului de partid constă 
în cuprinderea unui număr încă 
prea mic de cursanți în cercurile 
de tip superior și îndeosebi în 
cele eu- caracter economic. Ѳ lipsă 
esențială în ee privește conținu
tul o constituie faptul că deși în 
procesul de producție din unele 
întreprinderi se manifestă defi
ciențe serioase, învățănaîntul de 
partid este slab îndreptat spre 
mobilizarea cursanților și prin ei 
a celorlalți oameni ai muncii, la 
îmbunătățirea activității economi
ce. Datorită acestui lucru învătă- 
mîntul de partid organizat, de pil
dă, la KF. Petroșani, pe șantierele 
de construcții social-culturale, în 
cadrul unor sectoare miniere nu 
si-a adus contribuția necesară Ja 
înlăturarea lipsurilor existente în 
activitatea economică a acestor u- 
nități.

Munca politică de masă desfă
șurată în această perioadă poate 
fi caracterizată prin lărgirea sfe
rei ei de cuprindere, printr-o va
rietate mai mare de forme șl mij
loace folosite, prin îmbunătățirea 

trebuie să stea creșterea combati
vității masei de tineret față de 
manifestările de indisciplină în 
muncă, față de încălcarea norme
lor de conviețuire și comportare 
în societate.

A crescut preocuparea sfaturilor 
populare pentru pregătirea sesiu
nilor, pentru activizarea deputa- 
ților și rezolvarea propunerilor fă
cute de cetățeni. A crescut com
petența sfaturilor populare in con
ducerea întreprinderilor de indus
trie locală și față de realizarea 
programului de construcții social- 
culturale, precum și aportul lor la 
organizarea de acțiuni în vedere.; 
gospodăririi spațiului locativ, ex
tinderii zonelor verzi, obținîndu-se 
realizări însemnate mai ales în 
localitățile Vulcan, Aninoasa, Uri- 
cani. Acțiunile întreprinse de că
tre sfaturile populare, în colabo
rare cu organizațiile U.T.M., co
mitetele și comisiile de femei, spri
jinite încteapreaoe de grupele de 
partid pe blocuri și străzi, au cu
prins mii de cetățeni, realizîndu- 
se în acest an peste 1 200 006 ore 
de muncă patriotică, prin care 
s-au obținut economii în valoare 
de peste 3 100 060 lei.

In activitatea sfaturilor popu
lare s-au manifestat și unele lip- 

conținutului și a operauvitaț.. vi, 
prin legarea mai strînsă de sarci
nile concrete de producție, prin 
creșterea combativității și eficaci
tății ei.

Printre principalele măsuri luate 
au fost : lărgirea colectivelor de 
agitatori al căror număr se ridică 
în prezent la peste 9 000 de tova
răși, pregătirea lor diferențiată 
prin cursurile ce se organizează 
în fiecare an și instruirile lunare, 
repartizarea lor mai judicioasă pe 
locuri de muncă, desfășurarea u- 
nei mai susținute munci politice 
de masă de la om la om și infor
marea mai organizată a oamenilor 
muncii asupra situației interne șt 
internaționale; folosirea cu mai 
multă eficacitate a formelor ob
ștești de influențare etc.

Ca rezultat al măsurilor luate 
în urma analizelor făcute de că
tre Comitetul orășenesc de partid, 
sfera activității culturale s-a lăr
git, s-a îmbunătățit conținutul ei 
și este mai strîns legată de sar
cinile conerete ale producției.

In cadrul celor 8 cluburi mun
citorești și in cele 11 cămine cul
turale existente activează 110 for
mații cu peste 2000 artiști ama
tori, care numai în acest an au 
prezentat în fața oamenilor mun
cii 700 spectacole la care au 
participat peste 300 000 de spec
tatori.

Un aport însemnat la educarea 
artistică a oamenilor muneii din 
Valea Jiului l-a adus Teatrul de 
stat. Ca urmare a îmbunătățirii 
activității organizației de bază, a 
creșterii influenței ei în rîndul co
lectivului de actori s-au ales și 
pus în scenă in această perioadă, 
cu prioritate, piese din dramatur
gia noastră originală, cu un me
saj educativ și o ținută ideolo
gică și artistică mai înaltă.

Cu toate rezultatele bune obți
nute, în munea cultu ral-a rtistică 
de masă s-au manifestat și unele 
lipsuri ca : slaba cuprindere în 
sfera activității cultnral-artistice a 
muncitorilor direct productivi, a 
tehnicienilor, inginerilor și medi
cilor,- lipsa de continuitate, carac
terul de campanie în activitatea 
unor formații cultural-artistîce; 
slaba colaborare între organiza
țiile de masă în organizarea tim- 
pulpi liber al oamenilor muncii.

De asemenea, trebuie îmbună
tățită mult munca cu cartea, de
oarece în Valea Jiului pătrunde
rea cărții in masă este la un ni
vel mult scăzut față de posibili
tățile existente.

Comitetul orășenesc de partid a 
asigurat, în perioada analizată, o 
conducere mai competentă, mai 
calificată și asupra învățămîntu- 
lyi de stet de toate gradele. j 

Mtri. Trebuie pus mai mult accent 
asupra controlului îndeplinirii ho- 
tăririior și deciziilor, pe îndruma
rea diferențiată a sfaturilor popu
lare și în deosebi a celor comu
nale. In atenția comitetului exe
cutiv trebuie să stea rezolvarea 
□ nor probleme din activitatea în
treprinderilor economice tutelate 
ca: alimentarea eorespunzătoare 
cu apă a localităților Aninoasa, 
Petroșani și Petrila, îmbunătățirea 
transportului în comun, a admi
nistrării și întreținerii fondului 
locativ, ridicarea calității produ
selor industriei locale și asigura
rea aprovizionării populației cu 
aragaz.

Comitetul orășenesc, organiza
țiile de partid, s-au preocupat de 
îndrumarea și conducerea și a ce
lorlalte organizații de masă, de 
stat și obștești. O atenție crescîn
dă s-a acordat îndrumării activi
tății comitetului și comisiilor de 
femei, a căror contribuție in ac
țiunile obștești, în cadrul comite
telor de sprijin de pe lingă uni
tățile sanitare a crescut. Apre
ciem în mod deosebit aportul fe
meilor din întreprinderile ..Visco- 
za" Lupeni, U.R.U.M.P., S.R.E. șl 
altele la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

La Institutul dă mine Petroșani 
a fost îmbunătățit planul de învă- 
tămînt, s-au întocmit noi progra
me, au fost analizate unele cursuri 
și s-a organizat mai bine practica 
de vară a studenților. S-a pus un 
mai mare accent pe întărirea mun
cii educative în rîndul studenților. 
La învățămîntul de cultură gene- 
ra.ă s-a îmbunătățit tematica co
misiilor metodice și a orelor edu
cative, s-a intensificat activitatea 
cercurilor pedagogice și interasis- 
ter.ța la ore.

Rezultatele obținute în urma 
măsurilor luate se oglindesc prin 
creșterea numărului studenților și 
elevilor promovați. Astfel, la in
stitutul de mine, în anul univer
sitar 1962- 1963 din cei 1243 stu
dente 93,77 la sută au fost decla
rați promovați, față de 87,7 la 
sută in 1961— 1962, iar în învăță- 
mîntui elementar și mediu, din to
talul de 15 381 elevi procentul de 
promovați a fost de 90 la sută 

față de 86,5 la sută în anul școlar 
precedent.

Pentru ridicarea în continuare 
a nivelului învățămîntului la I.M.P. 
principalul accent va trebui pus 
pe conținutul științific al acestuia, 
pe desfășurarea unei activități 
politice mai combative pentru în
tărirea răspunderii studenților față 
de învățătură. In învățămîntul de 
cultură generală trebuie pus un 
mai mare accent în viitor pe or
ganizarea meditațiilor și consulta
țiilor, stringerea legăturii între 
școală și familie, folosirea mai u- 
tilă a timpului liber al elevilor.

In centrul preocupării organiza
țiilor de partid și U.T.M. din I.M.P. 
și școlile de cultură generală, a 
corpului didactic, trebuie să stea 
lupta hotărîtă împotriva medio
crității, a învățăturii in salturi a 
studenților și elevilor, de acestea 
depinzînd, în primul rînd, calita
tea pregătirii cadrelor de mîine.

■Ar

Darea de seamă prezentată în 
fața Conferinței orășenești a în
fățișat principalele rezultate obți
nute de oamenii muncii din Va
lea Jiului, sub conducerea organi
zațiilor de partid, a scos în evi
dență lipsurile mai earacteristice 
din activitatea noastră și pune în 
dezbaterea Conferinței măsurile și 
direcțiile în care trebuie să acțio
năm în anii 1964—1965.

(Text prescurtat. Subtitlurile a- 
parțln redacției).



STEAGUL ROȘU
■ »-------- <

NEW YORK 21 (Agerpres).
La 20 decembrie a fost remisă 

reprezentantului permanent al 
S.U.A. la 0.N.U., Adlai Stevenson, 
o petiție a „Comitetului american 
pentru Africa", în care se spune 
că „Atîta timp cit Statele Unite 
vor îngădui ca dolarii americani 
să consolideze guvernul minoritar 
din Africa de sud... ele se vor 
face vinovate din punct de vedere 
moral, de sprijinire a Apartheidu
lui".

In petiție se arată că Statele 
Unite continuă să sprijine politi
ca rasială a guvernului sud-afri-
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in S. W. A. se 
revizuirea legii

WASHINGTON 21 (Agerpres).
O comisie prezidențială insti

tuită de fostul președinte al S.UA, 
John Kennedy, pentru a studia 
îngrădirile existente în legile e- 
leetorale din S.U.A. a prezentat 
vineri un raport președintelui 
Johnson. După cum transmite a- 
genția Associated Press, membrii 
comisiei au recomandat revizuirea 
legilor electorale ale diferitelor 
state care împiedică pe cetățenii 
ce nu plătesc anumite taxe sau nu 
au un anumit nivel de cunoștințe 
să participe la vot. De asemenea, 
comisia a recomandat ca vîrsta 
minimă a alegătorilor să fie sta
bilită la 18 ani în loc de 21 ani.

Președintele comisiei, Richard 
M. Scammon, a declarat că reco
mandările comisiei trebuie să fie 
aplicate atît la alegerile federale, 
cît și la cele din diferite state ale 
S.U.A.

-----©=_

Rezultatele rafwcMimlii
MADRID 21 (Agerpres).
Fraga Iribarne, ministrul infor

mațiilor al Spaniei, a anunțat ofi
cial rezultatele referendumului or
ganizat la 15 deeembrie în Gui
neea spaniolă. Din numărul de' 
126 378 de alegători înscriși la vot 
s-au prezentat numai 94 815. Res
tul, reprezentînd 25 la sută din 
numărul alegătorilor, s-au abținut' 
de la vot.

Din totalul voturilor exprimate, 
62,4 la sută au fest pentru sta
tutul de „autonomie" elaborat de. 
guvernul spaniol, iar 37,6 la sută 
au fost împotrivă. Iribarne a ară
tat că în urma aeestor rezultate 
statutul de „autonomie" al Gui
neei spaniole va intra în vigoare 
la 1 ianuarie 1964.

! Corespondenții agențiilor de 
presă atrag atenția asupra rezul
tatelor referendumului din Guk 
neea spaniolă, care reflectă opo
ziția unei mari părți a populației 
africane din acest teritoriu față de 
așa-zisa „autonomie" ce le este 
impusă de colonialiștii spanioli și 
care, în fapt, nu reprezintă alt
ceva decît camuflarea dominației 
colonialiste în acest teritoriu.

---- ©-----

Conferința muncitorilor 
agricoli din Africa

ACCRA 21 Ac rptes)
Conferința muncitorilor agricoli 

din Africa, care și-a încheiat lu
crările la Acera, a adoptat o re
zoluție de condamnare a imperia
lismului și colonialismului în Afri
ca. Rezoluția cheamă toate țările 
africane să-și ■ întăreaseă unitatea 
ale cărei baze au fost puse la con
ferința de la Addis Abeba.

Reprezentanții celor 11 state a- 
fricane care au participat la a- 
ceastă conferință și-au reafirmat 
hotărîrea de a acorda sprijin po
poarelor din ' Angola, Mozambic, 
Guineea portugheză care luptă 
împotriva jugului colonial.

can prin investițiile lor în R.S.A., 
care depășesc 600 milioane do
lari, reprezentînd o creștere de I
15—25 la sută față de anul 1961.

Petiția веге instituirea unui em
bargo asupra comerțului cu R.S.A. 
și suspendarea reeunoașterii guver
nului sud-african atîta timp cît a- 
cesta nu va reprezenta întreaga 
populație din țara respectivă.

Petiția este semnată de 8 000 de 
americani, printre care episcopul 
James Pike, scriitorul Leis Mum
ford, laureatul Premiul Nobel Linus 
Pauling și liderul sindical Walter 
Reuther.

preconizează 
electorale

După primirea raportului, pre
ședintele Johnson a făcut o de
clarație reprezentanților presei în 
care a subliniat că se' pronunță în 
favoarea unei revizuiri a legii e- 
lectorale pentru a se permite ti
nerilor începînd de la 18 ani să 
participe la vot. Arătînd că parti
ciparea la alegeri în S.U.A. este 
mai redusă decît în alte state, 
președintele Johnson a declarat că 
,,în momentul de față în Statele 
Unite este mai ușor să-ți cumperi 
o armă sau să te înrolezi în ar
mată decît să partieipi la vot".

Printr-un ordin al președintelui, 
activitatea comisiei prezidențiale a 
fost prelungită pînă la 30 martie 
1964.

-----------  '-s.va =-------

In legătură cu evenimentele 
din Dallas

NEW YORK 21 (Agerpres).
Studentul Russel McLarry, din 

Dallas, arestat miercuri de agenți 
ai FBI — sub acuzația de a fi 
proferat amenințări la viața fos
tului președinte al S.U.A., John 
Kennedy — a fost eliberat vineri 
pe cauțiune, transmite agenția 
Associated Press. Anchetatorii au 
declarat că nu au găsit nici o do
vadă care ar indiea vreo legătură 
între acesta și asasinarea preșe
dintelui Kennedy.

Agenția relevă că McLarry nu 
poate părăsi districtul de nord al 
statului Texas și îi este interzis 
de a face deelarații reprezentanți
lor presei.

LONDRA. Membrii Filialei din 
Scoția a „Comitetului celor 100" 
a hotărît să declare la 24 deeem
brie o grevă a foamei de 36 de 
ore, în semn de protest împotriva 
staționării de submarine america
ne înzestrate cu rachete „Polaris" 
în portul Holy Loch (Scoția).

NEW YQRK. Generalul maior 
nigerian Aguiyu Ironsi a fost nu
mit comandant suprem al trupelor 
0.N.U. în Congo. El a sosit în 
.Congo și își va prelua funcția la 
sfîrșitul lunii deeembrie. Acest 
post a fost deținut pînă acum de 
generalul maior norvegian Kristian 
Kalxdagar.

KIEL. Autoritățile din landul 
vest-german Schleswig-Holstein au 
arestat pe un fost maior SS, acu
zat de asasinate în lagărele de 
«oncentrare hitleriste și care trăia 
sub un nume fals la MOnehen.

BRAZZAVILLE. Alphonse Mas- 
samba — Debat, fostul șef al gu
vernului provizoriu al Republicii 
Congo (Brazzaville), instaurat după 
înlăturarea lui Fulbert Youlou, a 
fost proclamat la 20 decembrie 
președintele republiaii. Potrivit re
zultatelor definitive ale alegerilor 
prezidențiale, din 10*0 de voturi 
exprimate, 107* au fost în favoa
rea noedui președinte; In acest fel,

Crearea Frontului rezistenței 
naționale din Ecuador

QUITO 21 (Agerpres).
Mai multe grupări politiee din 

Ecuador au creat „Frontul rezis
tenței naționale", în vederea lup
tei împotriva dictaturii militare 
din țară, anunță agenția „ Prensa 
Latina.

„Frontul rezistenței naționale" a 
adresat poporului din Ecuador un 
apel în care îl cheamă la luptă 
hotărîtă pentru înlăturarea de la 
putere a juntei militare și pentru 
crearea unui guvern democratic.
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Argentina; Măsuri menite 
să stimuleze 

activitatea economică

BUENOS AIRES 21 (Agerpres).
Eugenio Blanco, ministrul argen

tinian al economiei, a anunțat o 
serie de măsuri extraordinare me
nite să stimuleze activitatea eco
nomică din țară.

Măsurile prevăd printre altele 
că Banca centrală va oferi „cre
dite selective" în valoare de 
40 800 000 dolari pentru stimula ■ 
rea industriei. Statul va plăti sa
lariile și pensiile funcționarilor de 
stat rămase restante. Pentru a 
stăvili creșterea costului vieții, s-a 
hotărît stabilirea de prețuri ma
ximale atît în comerțul cu ridi
cata cît și în comerțul eu amă

nuntul. Comitetul pentru alocațiile 
bugetare al senatului argentinian 
a anunțat că „perioada extraordi
nară" va ține pînă la sfîrșitul a- 
nului 1964.

In același timp s-a anunțat a- 
restarea unui individ, Robert Fen
nell, acuzat de a fi intenționat să 
atenteze la viața președintelui 
Johnson. In momentul arestării 
sale, Fennell avea asupra sa pa
tru scrisori pe care intenționa să 
le trimită Casei Albe și unor zia
re. In aceste scrisori el arată i’ 
„Atîta vreme eît americanii nu 
vor accepta să-și asume respon
sabilitățile lor politice și nu vor 
suprima postul de condueător, noi 
îi vom suprima pe acești condu
cători. In prezent primul meu o- 
biectiv este asasinarea președinte
lui Johnson".

subliniază agenția France Presse, 
a luat sfîrșit criza politică care a 
izbuenit cu aproape patru luni în 
urmă cînd Fulbert Youlou, preșe
dintele republicii a fost răsturnat. 

HELSINKI. Președintele Finlan- 
lei, U. K. Kekkonen a aprobat le
gea cu privire la ratificarea Tra
tatului de la Moscova privitor la 
interzicerea parțială a experiențe
lor nualeare în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, adoptată 
anterior de către Parlamentul fin
landez.

L0NDRA. Ziarul „Daily Tele
graph" publică rezultatele unei 
noi anchete efectuate în rindul 
opiniei publiee engleze în legătu
ră cu alegerile parlamentare care 
vor avea loc în Anglia în 1964. 
La întrebarea f „Cu ce partid ați 
vota dacă mîine ar avea loc ale
geri generale 48 la sută din 
cei chestionați s-au pronunțat pen
tru laburiști, iar pentru conserva
tori 38 la sută.

CARACI. Vineri seara s-a în
cheiat vizita la Caraci a genera
lului Maxwell Taylor, președintele 
grupului mixt al șefilor de stat 
major ai armatei americane. In- 
tr-un comunicat oficial se arală 
că generalul Taylor a avut con
vorbiri cu președintele Pakistanu-

încheierea „afacerii Asibețu"

t/и succes al forțelor democratice 
japoneze

TOKIO 21 (Agerpres). locali inclusiv cîțiva comuniști..
Opinia publică din Japonia a Expertiza a demonstrat însă eă a-

aflat cu satisfacție despre înche
ierea „afacerii Asibețu", al cărei 
proces se judecă de 11 ani. Tri
bunalul din orașul Sapporo a anu
lat sentința tribunalului în prima 
instanță și a recunoscut nevino- 
vați pe Teru Dzinusi și Masao 
Idzri, membri ai Partidului Comu
nist din Japonia, implicați în „afa
cerea Asibețu".

Această „afacere" poartă numele 
stației de cale ferată din insula 
Hokkaido, unde la 29 iulie 1952 a 
fost aruncată în aer o porțiune 
de cale ferată. Poliția și autorită
țile, care n-au efeetuat cercetări 
amănunțite în aeeastă problemă, 
au declarat că explozia ar fi fost 
săvîrșită de către comuniști.

După acest incident poliția a 
arestat imediat 20 de muncitori
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Conferința de presă a lui D- Rysk
WASHINGTON 21 (Agerpres). 
Secretarul de stat Dean Jtusk a 

ținut vineri la Departamentul de 
Stat o conferință de presă la care 
a vorbit despre întrevederile a- 
vute la Paris și Londra cu prile
jul conferinței Consiliului minis
terial al N.A.T.O., precum și des
pre perspectivele relațiilor Est- 
Vest.

Referindu-se la întrevederile de 
la Paris, el a spus : „Impresia ge
nerală dominantă în sînul alian
ței (N.A.T.O. n.r.) este că contac
tele stabilite cu Uniunea Sovieti
că au fost utile și merită să con
tinuăm eforturile pentru a găsi 
noi domenii de înțelegere". Rusk 
a subliniat însă că „va fi nevoie 
de multă răbdare și perseverență 
înainte de a se ajunge la acorduri 
mal concrete". In legătură cu a-

McNamara și-a încheiat vizita 
la Saigon

SAIGQN 21 (Agerpres).
Ministrul apărării al S.U.A., Ro

bert McNamara, și-a încheiat vi
zita la Saigon, unde a avut con
vorbiri cu oficialități sud-vietna- 
meze și cu ofițeri superiori ame
ricani asupra situației critice în 

lui, Ayub Khan, și cu comandan
ții armatei pakistaneze. In cursul 
aeestor convorbiri au fost exami
nate relațiile americano-pakistane- 
ze precum și problema dislocării 
în Oceanul Indian al unor unități 
navale ale flotei a 7-a a S.U.A.

SAN JOSE. Intr-o declarație fă
cută presei, ministrtil afacerilor 
interne din Costa Rica, s-a pro
nunțat pentru crearea unei armate 
a țărilor Americii Centrale și în
ființarea unui organ de coordona
re a forțelor armate din aceste 
țări, în vederea înăbușirii luptei 
pentru libertate a popoarelor din 
această regiune.

Critieînd aceste planuri, ziarul 
costarican „La Nacion" subliniază 
necesitatea de a se renunța la 
orice acțiuni țintind atragerea tă
rii în grupări militare și cere gu
vernului costarican să nu-și asume 
nici un fel de obligații de acest gen.

KUALA LUMPUR. Partidul Mun
cii din Malaya a dat publicității o 
declarație în care se opune trimi
terii -de către autoritățile Federa
ției a tinerilor militari din Ma
laya împotriva forțelor patriotice 
.care luptă în Saravak, Brunei și 
Borneo de nord pentru dobîndirea 
independenței acestor teritorii. 
Poporul malayez, se spune în de
clarație, iubește pacea și se o- 
pune cu hotărîre oricăror acțiuni 
menite să permanentizeze domi
nația colonială. 

cuzațiile formulate de către po
liție sînt cu totul lipsite de temei : 
„martorii" și polițiștii care au com
părut în prima instanță s-au în
curcat în mărturiile depuse. Totuși 
doi dintre acuzați/ Teru Dzinusi și 
Masao Idzri au fost declarați vino- 
vați și condamnați la închisoare.

Forțele democratice din Japonia 
au desfășurat o luptă care s-a 
dezvoltat și a luat amploare an 
de an pentru achitarea celor doi 
condamnați nevinovați. Hotărîrea 
Tribunalului din Sapporo a demon
strat că „afacerea Asibețu", ca și ( 
afacerile „Mațukawa" și „Siratori" 
și altele, a fost pusă la cale de 
către forțele reacționare, pentru a 
înăbuși mișcarea democratică cres- 
cîndă și a împiedica creșterea in
fluenței Partidului Comunist.

ceasta el a remarcat că Tratatul 
de la Moscova privitor Ia inter
zicerea parțială a experiențelor 
nucleare „nu constituie un scop 
în sine".

Ocupîndu-se de deschiderea la 
21 ianuarie 1964 a conferinței de 
dezarmare de la Geneva, secreta
rul de stat al S.U.A. a declarat 
că ar fi posibil să se găsească o 
modalitate de înțelegere în ce pri
vește anumite aspecte ale dezar
mării, și în special în chestiunea 
preîntîmpinării atacurilor | prin 
surprindere. El a adăugat ей în 
prezent nu există nici o perspec
tivă de înțelegere asupra unor ! 
măsuri de dezarmare mai largi. 
Totodată a subliniat ’ că diferitele 
aspecte ale dezarmării vor forma 
obiectul discuțiilor în sînul N.A.T.O. 
înainte de deschiderea conferinței 
de la Geneva.
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războiul dus împotriva partizani
lor.

Corespondentul agenției UPI re
latează că în cadrul acestor con
vorbiri atenția principală a fost 
acordată provinciilor-cheie din 
delta fluviului Mekong, unde „po
zițiile guvernului s-au înrăutățit 
în urma intensificării atacurilor 
partizanilor". In unele regiuni din 
Vietnamul de sud, scrie corespon
dentul, situația a devenit atît de 
îngrijorătoare îneîț una din șe
dințele de informare a trebuit să 
fie consacrată analizării situației 
din provincia Long An, la sud de 
Saigon, unde partizanii au distrus 
s.au au ocupat mai bine de 75 la 
sută din cele 200 de „sate strate
gice" din această provincie.

De la Saigon McNamara a ple
cat la Honolulu (Havai) unde va - 
avea o întrevedere cu comandan
tul forțelor americane din Pacific, 
amiralul Harry Felt.

-=O----- ,

CRIZA DE GUVERN 
DIN TURCIA

ANKARA 21 (Agerpres).
In noaptea de vineri spre sîm- 

bătă, grupul parlamentar al Parti
dului Turciei noi s-a pronunțat — 
dezavuînd pe liderul său ваге pu
nea o serie de condiții — pentru 
participarea la coaliția guverna
mentală pe care intenționează să 
o prezideze Ismet Inonu. Cores
pondentul agenției Reuter apre
ciază că această hotărîre va avea 
drept consecință că atît grupul de 
deputați ai Partidului Turciei noi 
eît și ai altor grupări politice să 
sprijine — nu în Мой, cl fiecare 
separat — viitorul guvern ce ur- 
mează să fie constituit. I
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