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IERI AU ÎNCEPUT 
IN AULA 

INSTITUTULUI DE MINE 
DIN PETROȘANI

Lucrările Conferinței

agui roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

orășenești de partid
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Ieri dimineață, in aula Institutu
lui de mine a avut loc deschiderea 
lucrărilor Conferinței orășenești de 
partid Petroșani.

In sala frumos pavoazată cu 
drapele roșii și tricolore erau pre- 
zenți delegați ai organizațiilor de 
partid de la toate minele și între
prinderile Văii Jiului. Printre ei 
puteau fi văzuți minerii Sorescu 
Constantin de la Uricani, Cristea 
Aurel de la Aninoasa, Ghioancă 
Sabin, Petre Constantin de la Lu- 
peni, Birluț Clement de la Lonea, 
Sidorov Vasile, Laszlo Ștefan de 
la mina Petrila. Drob Gheorghe de 
la Vulcan, fruntași ai întrecerii so
cialiste pentru sporirea producției 
de cărbune, energeticienii Man lu- 
Iiu, Căpățînă Vasile de la termo
centrala Paroșeni, textilistele Me
ga Veronica și Meszaroș Ioana, fe
roviarii Dascălu Ioan, Martin Ele- 
mer, profesorul Cotescu loan, me
dicul Aldica Nicolae, precum și alți 
mineri, muncitori și intelectuali ca
re s-au afirmat prin muncă neobo
sită pentru îndeplinirea sarcinilor 
elaborate de partid.

De asemenea, printre delegați și 
invitați erau prezenți activiști ai 
organizațiilor de partid, de stat 
și obștești, conducători de între
prinderi și instituții.

Conferința a fost deschisă de to
varășul Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid. 
Tovarășul Lazăr Dabifl a salutat. In 
numele delegaților, prezența la lu
crările Conferinței a tovarășilor 
Popa Dumitru, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Hune
doara, Almășan Bujor, membru al 
C.C. al P.M R., ministrul Minelor 
și Energiei Electrice.

In unanimitate, delegații au a- 
les prezidiul Conferinței compus 
din tovarășii: Popa Dumitru, Al- 
mășan Bujor, Lazăr David, Lungu 
loan, Ghioancă Victor, Szuder 
William, Momeu Samoilă, Blaj 
Traian, Popa Aron, Șorecău Solo
mon, Stanici Dorica, Moga Veroni
ca, Munteanu Viorica, David Ioan 
și Lucaci Andrei.

In continuare au fost alese cele
lalte organe ale Conferinței: comi
sia de validare, secretariatul, comi
sia de redactare a proiectului de 
hotărîre.

In comisia de validare au fost 
aleși tooarășii: Dan Vaier, Tănase 
Emil, Mardare Elena, Drob Gheor
ghe, Cotoț Iosif.

In secretariatul Conferinței 
fost aleși tovarășii: Traistă 
Stoican Petru. Bălan Iosif, 
Gavrilă, Ungur Pompiliu.

In comisia de redactare a

au 
Eugen, 
David

proiec-
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prezentată de tovarășul Lazăr David
Pe o linie mereu ascendentă

o producție cu 14 la șută mai mare 
decît în anul precedent.

Ritmul înalt de dezvoltare situea
ză Republica Populară Romînă în 
rîndul țărilor cu economiile cele mai 
dinamice. Este semnificativ că ramu
rile industriei grele, hotărîtoare pentru 
progresul întregii economii, s-au dez 
voltat într-un ritm superior celui 
realizat pe ansamblul industriei. Com
parativ cu 1963 producția industriei 
energiei electrice și termice, precum 
și a industriei chimice a crescut cu 
peste 23 la sută, iar a industriei 
construcțiilor de mașini și prelu
crării metalelor cu aproape 18 la 
sută.

In agricultură se înfăptuiește trep
tat programul complex de măsuri 
inițiat de conducerea partidului pen
tru dezvoltarea 
terală a acestei 
portanță în 
Măsurile luate

Tovarăși,
In perioada care a trecut de la/ 

ultima 
partid, 
noastră 
rodnică 
obiective stabilite de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R., în vederea 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, poporul nostru a obținut noi 
victorii remarcabile în dezvoltarea 
economică și social-culturală a pa
triei. Anul trecut au intrat în func
țiune noi obiective industriale deo
sebit de importante printre care. 
noi agregate în centralele electrice 
însumînd o putere instalată de 60Г 
MW, noi linii tehnologice în indus
tria chimică, a continuat cu intensi
tate construcția combinatului side
rurgic de la Galați, uzinei de aluminiu 
de la Slatina, combinatelor chimice de 
la Turnu-Măgurele, Călărași și 
Craiova, complexelor miniere de la 
Leșul-Ursului și Moldova Nouă, hi
drocentralei de pe Argeș și s-a des
chis marele șantier al hidrocentralei 
de la Porțile de Fier. Planul pro
ducției globale industriale a fost de
pășit cu peste 2 la sută, realizîndu-se

conferință orășenească de 
oamenii muncii din patria 
au desfășurat o activitate 
pentru înfăptuirea mărețelor

intensivă și multila- 
ramuri de mare im- 
economia națională, 
de partid și guvern 

au asigurat ridicarea nivelului de
înzestrare tehnică a agriculturii, creș
terea producției de îngrășăminte chi
mice, aplicarea realizărilor științei în 
cultivarea și lucrarea pămîntului, 
creșterea continuă a producției agri
cole vegetale și animale.

Pe baza rezultatelor obținute in

dezvoltarea continuă a economiei na
ționale, a crescut nivelul de trai al 
întregului popor, îndeosebi în urma 
aplicării măsurilor privind sporirea 
salariilor, îmbunătățirea pensiilor in
tensificarea construcțiilor de 
țe, extinderea rețelei de școli 
te gradele, a instituțiilor de 
a sănătății.

O dată cu dezvoltarea
țări pe calea socialismului cunoaște 
un avînt continuu și regiunea Hune
doara. Anul trecut s-au pus în func
țiune noi capacități de producție de

locuin- 
de toa- 
ocrotire

întregii
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[omiletiiloi Politii Consultativ 
al staleloi иаііііівавіе 

la halatul de la Van via
Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Varșovia, delega
ția Republicii Populare Romîne, care 
va participa la ședința Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de Ia Varșovia.

Delegația este alcătuită din tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., conducă
torul delegației, Ion Gheorghe Mau
rer. președintele Consiliului de Mi
niștri, general de armată beontin Să- 
lăjan, ministrul forțelor armate, Cor- 
tieliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

La plecare, pe peronul gării Bă- 
neasa, membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceausescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Co
lin, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Gaston Marin. Gogu Ra
dulescu, de membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai organiza
țiilor de masă, activiști de partid și 
de stat.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace, I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice. Răpi Gjermeni, ambasadorul 
R. P. Albania, Jeno Kuti, ambasa-î 
dorul R. P. Ungare, Giăn Du 
ambasadorul R.P.D. Coreene, 
law Sobierajski, ambasadorul 
Polone, Liu Fan, ambasadorul
Chineze, Hoang Tu. ambasadorui 
R. D. Vietnam. Siegfried Воск, în
sărcinat cu afaceri ad-înterim al R. D. 
Germane, Țeveengombîn Davaasuren, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Mongole, Ivan Mangov, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. P. 
Bulgaria.

Hoan, 
Wies- 
R. P- 
R. *₽.

COMUNIȘTII 
de la

După o jumătate de lună 
de muncă din acest an, sec
torul 11 de la mina Uri- 
cani ocupă un loc de frun
te în întrecerea dintre sec
toarele miniere ale Văii 
Jiului, procentul de realiza
re a planului fiind de pes
te 120 la sută. Muncesc aici 
mineri vestiți pentru vred
nicia lor — comuniști ca 
Sorescu, Rudic, Pop, Rusu. 

afirmă însă în ultimul timp,Se
prin realizări frumoase în muncă, 
și o altă brigadă care are în 
frunte un miner tînăr, pe comu
nistul Scorpie Gheorghe.

Scorpie a preluat conducerea 
brigăzii în anul trecut. în octom
brie. Pînă atunci a îndeplinit 
munca de șef de schimb. Conduce
rea sectorului, biroul organizației 
de partid s-au convins că este un 
miner priceput așa că i-au încre
dințat conducerea acestui mănun 
chi de oameni tineri care scot căr
bunele din abatajul nr 9 al stra
tului 5.

De atunci, din octombrie, n-a 
fost lună în care Scorpie, împreu
nă și alături de ortacii săi. să 
nu extragă cărbune mai mult de
cît era prevăzut. Ca să încarci iu 
vagoane numai depășirea de plan 
realizată de brigada lui în ulti
mele patru luni ale anului trecui 
ți-ar trebui 50 de vagoane. Aproa
pe 800 de tone nu-i doar glumă... 
Și randamentul obținut de brigadă

(Agerpres)

abatajul nr. 9
a fost mai mare decît cel planifi
cat, iar pentru grija ce o poartă 
calității cărbunelui, brigada meri
tă, de asemenea, laude. Aceste 
rezultate s-au obținut cu toate că 
oamenii din abatajul nr 9 au avut 
de furcă cu opreliști specifice mun
cii din subteran: apă de infiltra
ție, coperiș friabil, uneori și pre
siune mare.

Explicația succeselor brigăzii ? 
Se găsește în faptul că, alături de 
Scorpie, muncesc oameni de nă
dejde cum sînt comuniștii Gtiță 
Emil, Gridan Nicolae, Lefter Aris
tide. Burlacu Ioan, Nesfoianu loan, 
Bodeanu Ilie, oameni cu conștiin
ță ridicată, exemple de comportare 
și atitudine față de muncă. Comu
niștii brigăzii au fost în frunte 
atunci cînd a fost mai greu. Ală
turi de ei s-au format și alți oa
meni destoinici ca utemiștii Dobri- 
ceanu Ioan, Apostol .Mircea și 
Nagy Dionjsie, vagonetari harnici 
și disciplinați cum sînt Bodeanu 
Ilie, Giurcă Haralambie, Szasz Dă- 

nilă, Oprea Vasile, Cu toții formea
ză azi un colectiv unit, harnic și 
disciplinat despre care se vorbeș
te cu știmă la Uricani.

In prezent, la sectorul II al mi
nei Uricani, în lupta pentru primul 
ioc sînt angrenate două brigăzi, 
ambele conduse de mineri comu
niști, brigadierii Sorescu Constan 
tin și Scorpie Gheorghe.

FRANCISC VETRO



STEAGUL ROȘU
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mare importanță. La Hunedoara cup
toarele Martin nr 7 și 8 de 400 
tone/șarjă fiecare, au intrat în pro
ducție cu 5 și, respectiv, 39 zile, iar 
Ia Paroșeni grupul de 150 MW cu 
10 zile înainte de termenul planificat; 
s-a deschis mina Dîlja la o capaci
tate de 100 000 tone pe an. Oamenii 
muncii din regiune au dat peste plan 
112 000 tone de cărbune, 51 000 tone 
minereu de fier, 75300 tone fontă, 
90 000 tone oțel și alte produse, înde
plinind planul producției globale in
dustriale cu 11 zile mai devreme.

Succesele obținute în toate dome 
niile — rod al politicii partidului și 
al muncii pline de abnegație a po
porului — oglindesc marea forță a 
orânduirii noastre socialiste. Ceea ce 
caracterizează viața politică și so
ciala a țării noastre este unitatea 
și coeziunea poporului în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn, organiza
torul și conducătorul încercat al ope
rei de construire a socialismului.

Tovarăși,
In perioada pe care o analizăm, 

în fața comitetului orășenesc, a or
ganelor și organizațiilor de partid din 
Valea Jiului au stat sarcini impor
tante, izvorîte din documentele celui 
de-al Ш-lea Congres al partidului, 
ale plenarelor C.C ăl P.M.R., sarcini 
care au fost concretizate în hotărîrile 
conferinței regionale de partid din 
ianuarie 1964 j- a conferinței orășe 
nești din decembrie 1963.

Planul de srat pe 1964 a prevăzut 
e creștere, față de anul 1963, la 
producția globală șl industrială de 
5,2 la sută, iar la productivitatea 
muncii de 4,7 la sută. Oamenii mun
cii de pe cuprinsul orașului s-au an
gajat să producă peste plan 83 000 
tone de cărbune cocsificabil și ener
getic, 8,5 milioane kWh, 1000 m c 
bușteni, 6 tone fire de mătase arti
ficială și să realizeze economii su
plimentare la crețul de cost în sumă 
de 4 500 000 lei.

Progresele realizate pe ansamblul 
economiei naționale, măsurile luate 
de partid și guvern pentru dezvolta
rea în continuare a forțelor de pro
ducție, sprijinul și îndrumarea per
manentă din partea organelor supe
rioare de partid, au asigurat condiții 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor. 
La exploatările miniere a crescut li
nia de front activă cu peste 320 
m 1, iar în sectorul forestier s-au ; 
pus în exploatare noi parchete de 
masă lemnoasă. Pentru extinderea 
mecanizării și modernizarea procesu
lui de producție la exploatările mi
niere și celelalte unități economice 
din Valea Jiului s-au alocat 
260 000 000 lei. Gradul de mecanizare 
a transportului în abataje a crescut 
la 89,5 la sută, susținerea metalică 
s-a extins la 21,7 la sută din pro
ducția totală de cărbune a bazinului. 
La lucrările de pregătiri și deschi
deri s-au realizat prin susținere 
modernă aproape 57 000 m 1, cu pes
te 11 000 ml mai mult decît pre
vederile planului tehnic. S-a extins 
mecanizarea în sectorul forestier 
prin dotarea cu fierăstraie meca
nice, tractoare și funiculare, iar la 
f.C.T. Paroșeni se extinde automa
tizarea la grupurile energetice de 50 
MW.

Comitetul orășenesc a orientat Or
ganele și organizațiile de partid din 
întreprinderi în direcția cunoașterii 
de către toți oamenii muncii a sar
cinilor de plan, organizării temeinice 
a întrecerii socialiste, repartizării ju
dicioase a comuniștilor, în scopul fo
losirii depline a capacităților de pro
ducție și valorificării rezervelor de 
creștere a productivității muncii, îm-

Produc|ie nimica și
calitate!

Tovarăși,
Fără a diminua realizările impor

tante obținute pe ansamblul indus
triei Văii Jiului, trebuie să arătăm 
că în perioada analizată au existat 
în activitatea noastră și aspecte ne- 

bunătațlrii calității și reducerii pre
țului de cost.

in studierea și analizarea proble
melor de producție, comitetul orășe
nesc a folosit cu eficiență activul 
de partid, îndeosebi tovarășii din co
misia economică care au prezentat 
organului propuneri privind înlătu
rarea deficiențelor care au frinat 
realizarea sarcinilor de plan la unele 
sectoare de la exploatările miniere 
Petrila, Lonea și Lupeni, scurtarea 
duratei de execuție a unor obiecti
ve industriale și social-culturale, îm
bunătățirea calității cărbunelui extras 
ia minele Lupeni și Vulcan etc.

Munca politică și cultural-educa- 
tivă de masă, propaganda tehnică» 
au fost axate pe mobilizarea colec
tivelor de muncitori» ingineri și teh
nicieni la îndeplinirea exemplară a 
planului și angajamentelor luate tn 
întrecerea socialistă

Toate acretea au avut drept re
zultat îndeplinirea planului produc
ției globale industriale în proporție 
de 102,9 ia sută și realizarea unei 
producții suplimentare în valoare de 
47 000000 lei.

Muncind cu însuflețire pentru în
deplinirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă in cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei, colectivele de muncă din între
prinderile orașului au dat peste plan 
103 500 tone de cărbune brut, aproa
pe 3 milioane kWh energie electrică, 
8,3 tone fire de mătase artificială, 
5 200 m c bușteni și cherestea și 
alte produse.

Sarcina de creștere a productivi
tății muncii a fost îndeplinită, pe 
ansamblul industriei orașului, în pro
porție de 102,2 la sută, fapt care a 
permis ca 76 la sută din producția 
dată peste plan să fie obținută pe 
această cale. In industria extractivă 
s-a realizat un randament mediu pe 
bazin de 1,278 tone de cărbune pe 
post — cu 12 kg peste sarcina de 
pian — cele mai bune randamente 
înregistrîndu-se la exploatările mi
niere Uricani, Lupeni, Aninoasa și 
Lonea. Rezultate bune în creșterea 
productivității muncii au obținut și 
colectivele I.C.T. Paroșeni, U.R.U.M.P., 
I.l.S. „Viscoza" Lupeni și altele.

In această perioadă a crescut răs
punderea organizațiilor de partid, sin
dicat și U.TM., conducerilor tehnico- 
adaninistrative, a oamenilor muncii 
pentru îmbunătățirea calității produ
selor. La cărbunele special spălat 
pentru cocs s-a îndeplinit angaja
mentul luat la conferința regională 
de partid, de a reduce conținutul de 
cenușă Ia 8,7 la sută, iar la cărbu
nele pentru semicocs la 8,5 la sută.

Depășirea planului de producție, 
a sarcinii de creștere a productivită
ții muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea consumurilor 
specifice de energie, combustibil și 
materiale au condus la realizarea pe 
11 luni a 33178000 lei economii su
plimentare ia prețul de cost, clin cere 
28 586 000 lei în unitățile aparținînd 
C.C.V.J.

Comitetul orășenesc de partid feli
cită cu căldură organizațiile de 
partid, conducerile tehnico-administra- 
tive, organizațiile de sindicat și 
U.T.M., pe toți oamenii muncii din 
Valea Jiului pentru rezultatele fru
moase obținute în îndeplinirea sarci
nilor puse de partid în fața lor.

Succesele economice obținute în 
Valea Jiului, ea și realizările între
gului popor, sînt o confirmare stră
lucită a politicii științifice, marxist- 
leniniste, a Partidului Muncitoresc 
Romîn de industrializare socialistă a 
țării, singura cale prin care se asi
gură creșterea armonioasă, echilibra
tă, pe o linie mereu ascendentă și în 
ritm rapid a întregii economii na
ționale.

de cea mai bună

Anul trecut, deși pe C.C.VJ. pla
nul s-a depășit, au fost exploatări za 
E. M. Lupeni, E. M. Vulcan, E. M. 
Petrila care în prima decadă a lunii 
n-au realizat planul, recuperând ră
mânerea în urmă in decadele a ll-i 
și a III-a pe seama eforturfior su
plimentare depuse de muncitori și lu

crului în unele zile de repaus. Prin
tre cauzele principale care au ge
nerat starea de lucruri arătată tre
buie să reținem în primul rând fap
tul că realizarea planului în aceste 
unități mi se bazează pe sprijinirea 
în egală măsură a brigăzilor și sec
toarelor în ce privește aproviziona
rea tehnico-materială, asistența teh
nică, repartizarea și folosirea judi
cioasă a forței de muncă calificate 
pentru ca fiecare colectiv de muncă 
să-și aducă pe deplin contribuția Ia 
înfăptuirea sarcinilor de plan.

Este necesar ca în acest an, comi
tetul orășenesc să îndrume organele 
și organizațiile de partid, conducerile 
tehnice ale exploatărilor miniere, sin- 
dlcatele, organizațiile U.T.M., să a- 
corde o atenție îndeplinirii ritmice a 
planului de către toate brigăzile și 
sectoarele, să facă din aceasta o pro- 
blană a întregului colectiv.

In perioada analizată a crescut 
preocuparea pentru îmbunătățirea ca
lității produselor. Trebuie să arătăm 
însă că, în lumina cerințelor și a 
sarcinilor sporite care se pun în a- 
ceastă privință, rezultatele obținute 
nu ne satisfac pe deplin. La exploa
tările miniere, datorită îndeplinirii 
neritmice a planului, neglijării apli
cării pușcării selective, folosirii ne
corespunzătoare a posibilităților de 
stimulare materială a celor care se 
evidențiază în îmbunătățirea calității 
produselor și altor cauze, în anul 
1964 s-a depășit conținutul de cenușă 
admis la cărbunele brut extras în medie 
cu 1,3 puncte. Lipsuri în ce privește ca
litatea producției au existat și Ia 
„Viscoza", care a dat fire de calitate 
„extra" plus „prima** numai 61,8 la 
sută din producția realizată față de 
64 la sută angajamentul luat la con
ferința regională de partid, I. F. Pe
troșani în ce privește buștenii pentru 
derulaj și gater livrați combinatelor 
de industrializare a lemnului, I.P.P.F.

Investițiilor — o
Tovarăși,
Datorită grijii permanente pe ca

re o poartă partidul și statul dezvol
tării economice și social-culturale a 
fiecărei regiuni, în perioada la care 
se referă darea de seamă. Văii Jiu
lui i s-au alocat fonduri pentru in
vestiții în valoare de peste 790 000 000 
lei, cu aproape 9 la sută mai mult 
decît în 1963.

Anul trecut au fost date în func
țiune grupul energetic de 150 MW 
de la I.C.T. Paroșeni, cu 10 zile îna
inte de termen, liniile a Il-a și a 
III-a de spălare de la Preparația 
Coroești, cele două Stații de epurare 
a apelor reziduale de la preparațiile 
Lupani și Petrila; s-au executat cu 
metode moderne de construcție tur
nul de apă de la mina Dîlja și in
stalațiile de la suprafață ale puțului 
principal de ia Lonea II și altele, 
obiective Ia a căror execuție colecti
vele de muncitori, ingineri și tehni
cieni de pe șantierele T.C.M.E. Pa
roșeni, I.C.M.C., Coroești și I.C.M.M., 
Petroșani au muncit cu simț de răs
pundere.

Comitetul orășenesc, organele și 
organizațiile de partid au urmărit în 
permanență ca la noile capacități de 
producție date în folosință să se a- 
ttagă în timpul cei mai scurt para
metrii proiectați. Astfel, la I.G.T. Pa
roșeni s-a reușit — prin pregătirea 
și specializarea dki timp a cadrelor 
— să se încarce la puterea nomi
nală grupul de 150 MW în mai pu
țin de 6 luni, iar la Preparația Co
roești să se depășească cu 1,5 puncte 
recuperarea planificată pentru prima 
etapă la linia I-a de spălare.

Arătăm însă conferinței că, deși 
planul lucrărilor de investiții miniere 
fa C.C.V.J. și de construcții-montaj 
la T.C.M.E. Paroșeni a fost îndepli
nii și depășit, T.C.M.C. Coroești și 
I.C.M-M. nu au realizat o seamă de 
obiective importante. Sînt înttrziate . 
lucrările din incinta puțului princi
pal Anfnoasa-sud, moara, stația de 
rambleu și stație de turbo-compre- 
soare de le puful central Petrila, lu
crările din incinta minei Paroșeni și 
altele. T.C.M.C. Corcești ere restan
ță M ioc ri, iar ІАИЯ Peirep»! 
>3 lucrări.

Ținînd seama de fapta! că ectivi-

Petroșani la pîînea neagră și specia
lități, iar I.O.I.L., la binalele execu
tate pentru șantierele de construcții

Nici I.C.T. Paroșeni nu s-a înca
drat în indicatorii calitativi stabiliți. 
In decursul anului la grupurile ener
getice de la Paroșeni s-au înregistrat 
întreruperi care au dus la pierderi 
de energie electrică și la perțurbații 
în aprovizionarea consumatorilor cu 
energie la tensiunea și frecvența ce
rută

îndeplinirea planului la toți indi
catorii ridică în fața organelor și or
ganizațiilor de partid sarcina de a 
desfășura o susținută muncă politică 
și organizatorică pentru întărirea 
continuă a disciplinei în muncă. Or
ganizațiile de partid, conducerile In
to aprinderilor, sindicatele șl organiza
țiile U.T.M. să manifeste o exigență
sporită față de respectarea întocmai
a sarcinilor de producție, a procese
lor tehnologice, folosirea deplină a
timpului de lucru și utilajelor. Prin 
agitația vizuală, gazetele de perete, 
munca de lămurire, prin folosirea 
tuturor mijloacelor de infiuențare să 
combatem cu toată tăria absențele șl 
înttrzierîle de la lucru, încălcarea 
dispozițiilor maiștrilor și inginerilor, 
orice tendință de sustragere de la 
disciplina de producție.

Cît de mult dăunează producției 
slăbirea exigenței față de disciplină 
— se arată în darea de seamă — re
zultă și din faptul că, prin evitarea 
absențelor nemotivate și a învoiri
lor nejustificate în întreprinderile din 
Valea Jiului, s-ar fi putut realiza o 
producție suplimentară de cea. 
15600 000 lei.

Gtt toate lipsurile care au existat 
în activitatea economică, comitetul 
orășenesc de partid apreciază efor 
turtle depuse de marea majoritate a 
colectivelor pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan, mai ales că pentru ob
ținerea rezultatelor raportate astăzi 
conferinței, exploatările miniere, sec
toarele forestiere, industria locală și 
alte unități, au trebuit să învingă și 
unele greutăți.

eficiență sporită
tatea T.C.M.C. Coroești s-a extins, 
că are de executat în acest an un 
număr mare de obiective dispersate 
de ia Uricani și pînă la Aninoasa, 
este necesar ca accentul principal să 
se pună pe organizarea mai rațională 
a procesului de producție, să se a- 
corde atenția cuvenită tuturor obiec
tivelor — nu numai celor care a- 
sigură o productivitate valorică ridi
cată — să sporească exigența față 
de calitatea lucrărilor, față de res
pectarea termenelor de dare în folo
sință.

La I.C.M.M. Petroșani, care și-a 
realizat planul anul trecut doar în 
proporție de 88,6 la sută, pentru da
rea în funcțiune la termen a obiec
tivelor din acest an trebuie pus un 
accent deosebit pe asigurarea forței 
de muncă și aprovizionarea ritmică 
cu materiale și utilaje. C.C.V.J., ca
re este beneficiarul lucrărilor execu
tate de I.C-M.M.. trebuie să se ocu
pe îndeaproape și să pună la timp 
la dispoziție constructorului docu
mentația, amplasamentele, precum și 
utilajele care necesită montaj.

In oe privește construcțiile social- 
culturale, trebuie să arătăm că dacă 
la conferința orășenească de partid 
din 1963 constructorii grupului de 
șantiere T.R.C.H. au raportat înde
plinirea și depășirea planului de a- 
parlamente, la conferința de astăzi 
se prezintă cu planul fizic și valoric 
nereallzat. Din cele 1666 apartamen
te planificate, s-au dat în folosință 
doar 1378. Sînt rămase în urmă lu
crările ia casa de cultură, căminul 
studențesc și complexul comercial 
din Petroșani. Durata medie de exe
cuție a unui bloc conventional cu 40 
apartamente a fost de peste 8 luni In 
Ioc de 4—5 luni cît prevăd Directi
vele celui de-al IH-lea Congres al 
partidului.

Constructorii din Valea Jfttfoi, deși 
au reușit să execute o teamă de lu
crări de calitate bună, cam stat ci
nematograful din Lupeni, școala eu 
16 săli de clasă dn Vulcan, unele 
blocuri de la Petroșani și Petrila, au 
executai și lucrări de slabă calitate 
cum stat blocurile din seria C de la 
Lupeni, cele două Momiri din Ani- 
nooaa șl altele. Se pune întrebarea: 
constructorii care au executat șt ci
nematograful din Braia și școala dfr 

’Vulcan, la recepția cărora au obți
nut calificative foarte bune, de ce 
nu au manifestat aceeași exigență și 
față de calitatea celorlalte obiective ? 

Nerealizarea integrală a sarcini
lor de plan în construcțiile de locu
ințe se datorește îndeosebi organiză
rii defectuoase a procesului de pro
ducție pe șantiere, folosirii nerațio
nale a forței de muncă, a utilajelor 
și mai ales a mijloacelor de trans
port, slabei urmăriri a respectării 
graficelor de execuție pe faze de lu
crări, precum și indisciplinei care se 
manifestă pe șantiere.

Pe viitor, în domeniul activității 
de investițiî-construcții să ne ocu
păm cu răspundere sporită de res
pectarea strictă a termenelor de in
trare în funcțiune a noilor capacități 
de producție, executarea la un nivel 
tehnic și calitativ superior a tuturor 
lucrărilor de construcții și montaj, 
atingerea cît mai devreme a para
metrilor proiectați.

Tovarăși,
Pianul de stat pe anul 1965, ulti

mul an ai șesenalului — aprobat de 
recenta Plenară а C.C. al P.M.R. și 
de Sesiunea Marii Adunări Națio
nale — ridică și în fața organiza
țiilor noastre de partid sarcini deo
sebit de importante, a căror îndepli
nire va asigura dezvoltarea în con
tinuare a economiei orașului nostru 
și ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al oafnentior muncii.

Pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție în Valea Jitii ui, partidul și 
guvernul au alocat în acest an fon
duri în valoare de peste 770 000 000 
lei, din care 133 700 000 lei pentru 
investiții social-culturaie.

Măsurile care au fost luate pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute ta 
pianul de investiții, pentru îndepli
nirea tuturor indicatorilor și a an
gajamentelor luate pe 1965, vor a- 
sigura sporirea producției globale in
dustriale a Văii Jiului în acest an 
cu 18,6 la sută. Productivitatea mun
cii va crește pe ansamblul indus
triei cu 17,9 la șută, iar la prețul de 
cost sînt prevăzute economii ’ plani
ficate de peste 72 000 000 lei.

Angajamentele luate în adunările 
și conferințele pentru dări de sea
mă și alegeri precum și cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan au scos 
în evidență că avem condiții ca sar
cinile de plan pe 1965 să fie depă
șite, după cum urmează:

— la producție, depășirea planului 
cu cel puțin 66 000 tone de cărbune 
brut, 8 000 000 kWh energie electrică, 
2,5 tone fire de mătase artificială, 
1 130 mc diferite sortimente de lemn 
industrial și 300 metri steri lemn 
de foc;

— ia productivitatea muncii ob
ținerea unui randament mediu pe 
bazin de 1 .327 tone de cărbune pe 
post, cu 5 kg pe post peste sarcina 
planificată, depășirea productivității 
valorice cu 0,30 la I.C.T. Paroșeni, 
cu 1,2 la sută la I.l.S. „Viscoza" 
Lupeni, cu 0,55 la sută la I. F. Pe
troșani și cu 4,35 la sută la I.P.P.F. 
Pelroșani;

— la calitatea produselor, reduce
rea cu 0,2 puncte a conținutului de 
cenușă din cărbunele brut, spălarea 
cărbunelui special pentru cocs și 
semicocs cu un conținut constant de 
cenușă de 8,5—8,7 la sută, obți
nerea a cel puțin 68 la sută din 
producția de fire de mătase artifi
cială de calitate „extra" plus „pri
ma", creșterea indicelui de valorifi
care superioară a masei lemnoase la 
65 la sută;

— la prețul de cost, obținerea s 
cei puțin 5100 000 lei economii și 
3 ISC 000 iei beneficii suplimentare 
pe ansamblul unităților economice 
din Valea Jiului.

Cunoașterea cifrelor de plan îtieă 
din lunile august-septembrie, dezba
terea lor în adunările generale și 
conferințele de partid, măsurile po- 
liVce și tehnico-organizatorice luate, 
precum și realizările obținute în tri
mestrul IV al anului trecut, însufle
țirea cu care oamenii muncii din 
Valea Jiului luptă pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid 
constituie o garanție că aceste obiec
tive vor fi îndeplinite cu succes.

Comitetul orășenesc de partid are 
totodată in vedere că în unitățile 
economice din Valea Jiului există 
și unele probleme pentru rezolva
rea cărora organele și organizațiile 
de partid, conducerile tehnico-adml- 
nlstrative trebuie să manifeste mai 
multă preocupare.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de

(Continuare in pag. 3-a)
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plan în exploatările miniere se cere 
din partea conducerii C.C.V.J. să 
asigure realizarea integrală a lucră
rilor de deschidere și pregătire ne
cesare creării liniei de front, crearea 
condițiilor pentru introducerea în 
producție și folosirea deplină a uti 
lajelor cu care sînt dotate minele, 
să depună mai mult efort pentru gă
sirea de noi procedee de înlocuire 
a cherestelei la podirea abatajelor

Probleme asemănătoare se pun și 
în celelalte unități economice și în 
deosebi pe șantierele de construcții.

Pentru oamenii muncii
Tovarăși,
Partidul Muncitoresc Romîn pune 

în centrul politicii sale grija deose
bită pentru ridicarea neîncetată a 
nivelului de trai, material și cultural 

/al celor ce muncesc. Această grijă 
este oglindită de măsurile luate pri
vind îmbunătățirea salarizării și re
ducerea preturilor, alocarea de la un 
an la altul de fonduri tot mai mari 
pentru construcția de locuințe, ocro
tirea sănătății, dezvoltarea învățămîn- 
tului și culturii.

In anul trecut volumul mărfurilor 
desfăcute prin rețeaua comerțului de 
stat și cooperatist a crescut cu 
31 387 000 lei în comparație cu 1963, 
ridieîndu-se la peste 632 700 000 lei. 
S-au vîndut populației mai mult de- 
cît în 1963 cu: 1 365 tone pîinc, 
5 000 tone mălai, 600 tone făină. 140 
tone brînzeturi, peste 5 milioane ouă, 
600 bucăți mașini de spălat rufe. în
semnate cantități de țesături mătase, 
lînă, tricotaje și altele.

Sporirea veniturilor oamenilor 
muncii le-a permis să se hrănească 

■ '‘și să se îmbrace mai bine, să facă 
importante economii. Volumul depu
nerilor la G.E.C. a crescut în pe
rioada analizată cu peste 15 000 000 
lei, revenind uti libret C.E.C. la fie
care al doilea locuitor al Văii Jiului. 
Un număr de peste 6 000 oameni 
ai muncii au beneficiat de bilete 
pentru odihnă și tratament, iar pen
tru pensii și ajutoare de boală s-au 
plătit peste 70 000 000 lei.

Preocuparea pentru îmbunătățirea 
aontlnuă a condițiilor de viață ale

La temelia realizărilor — creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de partid

Tcvarăși,
înfăptuirea cu succes a sarcini

lor pe care le ridică construcția so
cialistă cere ridicarea continuă a 
rolului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid în toate do
meniile de activitate, îmbunătățirea 
întregii munci politice, ideologice 
și organizatorice.

Ținind seamă de această cerință 
obiectivă, comitetul orășenesc de 
partid s-a ocupat cu răspundere de 
întărirea continuă a rîndurilor or
ganizațiilor de partid, a vegheat la 
respectarea normelor leniniste ale 
vieții de partid, a pus accent pe 
organizarea aplicării și a controlului 
îndeplinirii hotărîrilor, îmbunătățirea 
muncii de selecționare, creștere și 
promovare a cadrelor, intensificarea 
activității de educare comunistă și 
întărirea permanentă a legăturii 
partidului cu masele.

In perioada care a trecut de la 
ullima conferință — se scoate în evi 
dență in darea de seamă - efec
tivul organizației orășenești a eres- 
eui cu peste 1 000 membri și candi
dați de partid. Pozitiv este și faptul 
Că din totalul membrilor și candida- 
ților de partid 81 la sută lucrează 
nemijlocit în producție.

La îmbunătățirea muncii de primi
re în partid a contribuit lărgirea ac
tivului fără de partid, care cuprinde 
în prezent peste 7000 de tovarăși și 
creșterea preocupării pentru educa
rea și antrenarea lui la rezolvarea 
problemelor care stau în fața orga
nizațiilor de bază. O parte însemnată 
a celor primiți în rîndul candidațiior 
de partid — peste 600 — provin din 
rîndul utemiștilor. Aceasta demon
strează că organizațiile de partid se 
v-upă cu răspundere de educarea și

Pășind la realizarea sarcinilor ul
timului an al planului șesenal, asi
gurăm organele superioare de partid, 
conducerea partidului, că organiza
țiile noastre de partid vor desfășura 
o activitate susținută pentru mobi
lizarea oamenilor muncii din Valea 
.Jiului la înfăptuirea obiectivelor e- 
conomice pe care conducerea partidu
lui nostru le-a pus în fața întregu
lui popor : îmbunătățirea calității 
produselor in toate ramurile de pro
ducție, asigurarea punerii in func
țiune la termen a noilor obiective 
productive și îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de export.

oamenilor muncii trebuie să stea și 
în continuare în centrul atenției or
ganizației orășenești de partid, pre
cum și a sfaturilor populare, sindi
catelor și conducerilor întreprinderi
lor și instituțiilor.

Va trebui să ne ocupăm de îmbu
nătățirea aprovizionării cu mărfuri 
în sortimente mai bogate, de calitate 
superioară, care să satisfacă exigen
țele sporite ale consumatorilor, să 
dezvoltăm răspunderea lucrătorilor 
din comerț pentru păstrarea fondu
lui de mărfuri în cele mai bune con- 
dițiuni, să-i educăm în spiritul cins
tei și respectului față de cumpără
tori. Este necesar ca sindicatele să 
intensifice controlul obștesc asupra 
activității unităților comerciale și în 
primul rînd a unităților din cartierele 
și localitățile periferice, unde sînt lip
suri în aprovizionarea cu unele pro
duse și în întreținerea spațiilor co
merciale.

Cetățenii aduc critici îndreptățite 
sfaturilor populare, întreprinderii de 
gospodărie orășenească și întreprin
derii de locuințe și localuri pentru 
lipsurile în întreținerea fondului de 
locuințe, a străzilor și cartierelor, 
păstrarea curățeniei și deficiențele 
din transportul în comun. Acestea 
trebuie să fie mai receptive față 
de sesizările cetățenilor, să ia opera
tiv măsuri pentru rezolvarea cerin
țelor oamenilor muncii, să asigure 
îmbunătățirea activității în toate uni
tățile și serviciile de utilitate pu
blică.

primirea în partid a celor mai me
rituoși tineri membri ai U.T.M.

Analizînd munca desfășurată pen
tru întărirea rtodurilor partidului și 
îmbunătățirea compoziției sale so
ciale apreciem ca pozitivă activitatea 
organizației orășenești Petrila, a or
ganizațiilor de partid de la exploa
tările miniere Aninoasa și Uricani. 
a organizațiilor de bază de pe șan
tierele de construcții Petroșani și 
depoul C.F.R. Petroșani.

Cu toate că a crescut preocuparea 
organizațiilor de partid pentru edu
carea candidațiior și noilor membri 
de partid, prin antrenarea lor în mun
că, repartizarea de sarcini concrete, 
încadrarea în învățămîntufl de partid, 
prezentarea în fața lor de expuneri 
pe teme ale vieții interne de partid, 
considerăm că această muncă nu s-a 
ridicat încă la nivelul cerințelor. Co
mitetele orășenești de partid Vulcan, 
cel de la E. M. Petrila, I. F. Petro
șani și altele, nu îndrumă suficient 
birourile organizațiilor de bază pen
tru ca acestea să se ocupe permanent 
de sprijinirea candidațiior și noilor 
membri de partid în ducerea la în
deplinire a sarcinHor concrete ce le 
sînt încredințate, de folosirea tuturor 
mijloacelor de educație în spiritul 
creșterii vigilenței, ai întăririi disci
plinei de partid și a moralei comu
niste.

Revine ca sarcină comitetului oră
șenesc de partid — se subliniază in 
darea de seamă — să acorde în vi- 
itor toată atenția îmbunătățirii con
tinue a muncii de primire în partid 
și de educare partinică a noilor mem
bri și candidați, să stabilească ast
fel de măsuri ca toate organele și 
organizațiile de partid să ridice ni
velul acestei munci.

Munca de propagandă, 
la nivelul cerințelor

Tovarăși,
In procesul desăvîrșirii construc

ției socialiste capătă o însemnătate 
toi mai mare însușirea de către mem
brii de partid a teoriei marxist-leni- 
niste, în strînsă legătură cu politica 
partidului, cu practica.

Pe baza recomandărilor conduce
rii partidului, în actualul an de în- 
vățămSnt au fost aduse îmbunătățiri 
în organizarea învățămîntului de 
partid, corespunzător cu cerințele șl 
specificul locului de muncă unde or
ganizațiile de partid își desfășoară 
activitatea. S-au luat măsuri pentru 
regruparea cercurilor de același fel 
în cursuri, s-a pus accentul pe ex
tinderea cercurilor de economie poli
tică și concretă, cuprinderea în uni
versitatea serală de marxism-leni
nism și școala serală economică a 
unui număr mai mare de cadre din 
activul de partid, din economie și a- 
paratul de stat, pe extinderea studiu
lui individual și a ciclurilor de con
ferințe.

In anul de învățămînt 1964—1965 
s-au organizat 315 cercuri, 16 cursuri 
unificate și 104 cicluri de conferințe 
în care sînt cuprinși peste 14 000 de 
cursanți.

Printre măsurile principale luate 
în direcția ridicării calității și efica
cității învățămîntului de partid pu
tem arăta: selecționarea propagan
diștilor din rîndul tovarășilor cu o 
bună pregătire politico-ideologică și 
de cultură generală (aproape 60 la 
sută din totalul propagandiștilor au 
studii medii și superioare, iar 36 la 
sută au absolvit diferite școli de 
partid); încadrarea cursanților în for
mele de învățămînt în raport cu ni
velul lor politic-ideologic și de cul
tură generală: îmbunătățirea progra
melor cercurilor de economie concre
tă și de la universitatea de marxism
leninism și școala economică serală; 
exercitarea unui control sistematic 
și calificat asupra învățămîntului de 
partid.

In desfășurarea învățământului de 
partid au existat și lipsuri cărora 
trebuie să li se acorde in viitor o a- 
tenție mai mare. Astfel, în unele cer
curi de pe șantierele de construcții, 
din sectoarele miniere rămase sub 
plan, de la I.O.I.L., I.C.O. și I.L.L. 
care au depășit prețul de cost, con
ținutul învățămîntului de partid nu 
este strîns legat de sarcinile concrete 
ale unităților respective, ceea ce face 
ca aportul său la mobilizarea cursan
ților în vederea îmbunătățirii acti
vității economice să fie scăzut. A- 
ceasta se datorește faptului că pro
pagandiștii respectivi nu se pregă
tesc temeinic pentru expuneri, nu fo
losesc în munca lor materiale ajută
toare, lucru ce face ca lecțiile și dis
cuțiile din cercurile pe care le con
duc să aibă un caracter generail.

Ținind seama de aceste lipsuri 
este necesar să întărim și mai midi 
răspunderea organizațiilor de partid 
pentru îmbogățirea conținutului de 
idei și creșterea eficacității propa
gandei de partid, să le ajutăm mai 
mult în munca de educare marxist- 
lenînistă a membrilor și candidațiior 
de partid, în preocuparea lor pentru 
a face ca politica partidului să fie 
cunoscută și însușită de toți oame
nii muncii.

0 atenție sporită a acordat comi
tetul orășenesc de partid îmbunătă
țirii conținutului muncii politice și 
cultural-educative de masă.,

îmbunătățirea conținutului și creș
terea eficacității muncii de educare 
comunistă se reflectă în dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, în 
atitudinea hotărîtă de luptă a mem
brilor și candidațiior de partid care 
prin exemplul lor personal antrenea
ză întregul colectiv la realizarea și 
depășirea sarcinilor de pian.

Exemplele de înaltă conștiință so
cialistă și simț de răspundere ale to
varășilor Cepălău Aurel și Szabo 
Carol de la E. M. Petrila care n-au 
precupețit nici un efort muncind în 
condiții deosebit de grele la izola
rea focului apărut în sector; ale tov. 
Rebeleanu Vaier, inginer, Maxim Du
mitru, artificier și Potictue Dionisie, 

miner la E. M. Lonea. care puntn- 
du-și în pericol viața au intervenit 
în timpul inundației din octombrie 
1964 pentru -salvarea minei și a sa
tului Jieț; ale tov. Brîndușă Aurică și 
lstoc Bel a care ati muncit fără în
trerupere două și chiar trei schim
buri pentru a asigura darea in func
țiune la termen a stației de epurare 
de Ia Preparația Lupani; ale tov. 
Hin Cornel, Liciu Vaier, Gancz Ște
fan și alții care din proprie inițiati
vă preiau brigăzile de producție ră
mase în urmă pentru a le ridica la 
nivelul celor fruntașe, astăzi nu mai 
constituie cazuri izolate, ci se întîl- 
nesc din ce în ce mai des.

Cu toate rezultatele obținute, în 
munca politică și educativă de masă, 
se putea și trebuia să muncim mai 
bine. Astfel, nu ne putem împăca 
cu faptul că pe șantierele de construc
ții, în cadrul exploatărilor forestiere, 
al unităților de transporturi, în co 
njerț și cooperație, această muncă 
cete sub nivelul posibilităților și al 
cerințelor.

Pentru ridicarea nivelului întregii 
muncii politice și cultural-educative 
de masă, pe lîngă intensificarea con
trolului de către organele și orga
nizațiile de partid, trebuie să se 
asigure: o strînsă colaborare între 
organizațiile de masă, antrenarea la 
această muncă a cadrelor de condu
cere din întreprinderi și instituții, 
generalizarea experienței pozitive do- 
bîndite de organele și organizațiile 
de partid în conducerea acestei 
munci. Trebuie ca întregul activ de 
partid și alte cadre cu munci de 
răspundere să facă cu regularitate 
expuneri în fața maselor pe diferite 
tenie politice, educative și ale si
tuației internaționale.

Comitetul orășenesc de partid a 
asigurat, în perioada analizată, o 
conducere mai competentă, mai ca
lificată, a învățămîntului de stat de 
toate gradele. O atenție deosebită 
s-a acordat creării condițiilor nece
sare generalizării învățămîntului de 
8 ani, îmbunătățirii activității orga
nizațiilor de partid, de U.T.M. și 
pionieri din școli.

In această perioadă s-au constituit 
cinci noi organizații de bază în școli, 
a crescut numărul elevilor primiți 
în U.T.M. și în organizația de pio
nieri. In atenția comitetului orășe
nesc de partid ă stat rezolvarea unor 
probleme importante ca: asigurarea 
bazei materiale, ridicarea nivelului 
procesului instructiv-educativ, îmbu
nătățirea muncii de educație comu
nistă a studenților și elevilor, mo
bilizarea acestora la însușirea te
meinică a cunoștințelor teoretice și 
practice. în învățămîntul de cultură 
generală și în școlile profesionale 
s-a îmbunătățit tematica comisiilor 
metodice, a orelor educative, progra
ma de practică a elevilor și s-a in 
tensificat activitatea cercurilor pe
dagogice și interasistența la ore. A- 
preciem aportul pe care îl aduc ca
drele didactice la ridicarea nivelului

Lucrările Conferinței orășenești 
de partid

(Urmare dia pag. l-a)

tutui de hotărire au fost alai tova
rășii : Pîinișoeră Titus, Mîrza Ioan, 
Caloianu Gheorghe, Nicoară Corio- 
laci, Farkaș Erne.

Conferinfa a adoptat următoarea 
ordine de zi:

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

2. Raportul Comisiei orășenești 
de revizie;

3. Alegerea Comitetului orășenesc 
de partid, a Comisiei orășenești de 
revizie și a delegaților la Conferin
ța regională de partid.

La primul punct de pe ordinea 
de zi a luat cuointul tovarășul La- 
zăr Daoid care a prezentai darea 
de seamă asupra activității Comi
tetului orășenesc de partid. Darea 
de seamă a constituit o analiză 
profundă a activității desfășurate 
de Comitetul orășenesc, și sub con
ducerea sa, de organele și organi
zațiile de partid din Valea Jiului 
in perioada care a trecut de la ale
gerile precedente și țgnă In pre
zent.

Bilanțul bogat de realizări obți
nute in toate domeniile de activi
tate, prezentat în fața Conferinței 
In cedrul dării de seamă, consti
tuie o vie confirmare a hatărlrii 
cu care masele largi de oameni ei 

învățămîntului de cultură generală 
de la cursurile de zi, ajutorul acor
dat celor peste 2 700 oameni ai 
muncii care își completează stu
diile.

Pentru ridicarea nivelului învăță 
mîntului principalul accent va trebui 
pus pe conținutul științific al aces
tuia, întărirea disciplinei și răspun
derii studenților și elevilor față de 
învățătură cu atît mai mult, cu cit 
în anul universitar trecut numărul 
studenților repetenți și exmatriculați 
a fost de 241, iar în primul trimes
tru din acest an școlar media pro- 
rnovaților în școlile de cultură gene
rală a fost de 85,10 față de 87 cît 
era în aceeași perioada a anului 
1963. Trebuie pus un mai mare ac
cent pe lupta împotriva mediocrită
ții, organizarea temeinică a medita
țiilor, intensificarea muncii de edu
cație patriotică, îmbunătățirea le
găturii între școală și familie. In 
cadrul școlilor profesionale, unde re
zultatele la învățătură în primul tri 
mestru, de asemenea, sînt sub ni
velul celor din anul 1963, trebuie 
acordată toată atenția organizării 
timpului necesar pentru studiul in
dividual al elevilor, calității predă
rilor și asigurării de cadre compe
tente pentru toate disciplinele ce se 
predau în aceste școli.

Darea de seamă prezentată în fața 
conferinței — se arată în încheiere 
— a înfățișat principalele aspecte 
ale activității noastre, rezultatele ob
ținute de oamenii muncii din Valea 
Jiului sub conducerea organizațiilor 
de partid, a scos în evidență lipsu
rile mai caracteristice din activita
tea politică și economică și a relîe 
fat măsurile și direcțiile în care tre
buie să activăm în etapa ce ur
mează.

Succesele obținute în activitatea 
organizației noastre sînt rezultatul 
măsurilor luate de conducerea parti
dului pentru creșterea rolului și com- 
pefânței organizațiilor de partid, 
pentru îmbunătățirea stilului lor de 
muncă. In întreaga sa activitate co
mitetul orășenesc, organele și orga
nizațiile de partid, au primit un 
sprijin prețios din partea conducerii 
partidului, precum și din partea co
mitetului regional de partid în or
ganizarea și desfășurarea muncii 
pentru înfăptuirea hotăririlor partidu
lui.

Strîns uniți în jurul Comitetului 
Central al partidului în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-DeJ, 
harnicii muncitori mineri, ceferiști, 
constructori, energeticieni, oamenii 
muncii din celelalte sectoare de ac
tivitate în frunte cu comuniștii vor 
lupta cu perseverență pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin din 
Directivele celui de-al 111-lea Con
gres al P.M.R. pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului în patria 
noastră.

(Text prescurtat. Subtitlurile apar
țin redacției).

muncii din Valea Jiului luptă pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le re
vin din programul desăvîrșirii con
strucției socialiste elaborai de cel 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R., a 
atașamentului lor ferm față de po
litica înțeleaptă, marxist-leninistă, 
de industrializare socialistă a țâ
rii, singura cele prin care se asi
gură creșterea armonioasă, echili
brată, pe o linie mereu ascendentă 
și in ritm rapid a întregii econo
mii naționale. Darea de seamă a 
înfățișat experiența pozitivă dobln- 
dită de organizațiile de partid In 
mobilizarea colectivelor minelor, 
întreprinderilor și ale celorlalte u- 
nități la realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de între
cere. iraslnd totodată căile de îm
bunătățire continuă a muncii de 
partid.

In continuare a luat cuointul 
tov. Schwemmer Marca care a ex
pus raportul Comisiei orășenești de 
revizie.

In cadrul discuțiilor purtate In 
jurul dării de seamă asupra acti
vității Comitetutui orășenesc de 
partid și a raportului Comisiei o- 
rășeneșil de revizie au luat cuvin- 
tul numeroși delegați și invitați ta 
Conferință.

Lucrările Conferinței orășenești 
de partid continuă.
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Asasinarea primului ministru 
al regatului Burundi

USUMBURA 16 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

Pierre Ngendandumwe, primul minis
tru al regatului Burundi, a fost a- 
sasioat la ț5 ianuarie în timp ce pă
răsea spitalul din Bujumbura, unde 
și-a vizitat soția. Ngendandumwe a 
devenit primul ministru al statului 
Burundi în mai 1964, după demisia 
la cererea majorității membrilor A- 
dunării legislative a țării a fostului 
prim-ministru Andre Muhirwa. Nu se 
cunpsc pînă în prezent autorii aten
tatului la viața primului ministru.

Vicepreședintele Adunării Națio
nale. M. Appoliinaire, a declarat că 
la baza asasinării premierului Ngen
dandumwe, se află cauze politice și

Ca urmare a sentimentelor 
antiamericane...

MANILA 16 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reuter, 

la Manila au loc tratative între mi
nistrul de externe al Filipinelor, 
Mauro Mendez, și ambasadorul 
S.U.A. în Filipine, William Blair, în 
legătură cu revizuirea tratatului mi
litar semnat între cele două țări în

ÎN CÎTEV
BERLIN. După cum anunță agen

ția A.D.N., la Berlin a fost semnai 
un acord privind cumpărarea de că
tre R. D. Germană a două nave fri
gorifice de la firma belgiană de con
strucții ' navale „Boel“.

TAIPE. O explozie puternică a 
provocat dărîmarea unor mari por
țiuni dintr-un tunel aflat în apropie
rea localității Tichung, din partea 
centrală a Taivanului. 73 de munci
tori și-au găsit moartea sub dărî- 
mături.

V1ENA. Ziarul „Volksblatt" rela
tează că aproximativ 120 060 de mun
citori și funcționari din industriile e- 
lectrotehnică, constructoare de ma
șini, chimică, textilă, alimentară și 
din alte ramuri, revendică sporirea 
salariilor.

IERUSALIM. In regiunea de fron
tieră dintre Izrael și Iordania a avut 
Ioc vineri dimineața un nou schimb 
de focuri. Cele două țări au prezen
tat Comisiei mixte de armistițiu plîn- 
geri în care se acuză reciproc pentru 
provocarea incidentului.

CIUDAD DE MEXICO, Opt mii 
de medici din spitalele mexicane sînt

VÂRI
Peste 100 produse 

din bazalt
VARȘOVIA 16 (Agerpres).
întreprinderea de prelucrări a ba

zaltului din Starachowice (R. P. Po
lonă) a început producția unui nou 
material care este de 2 ori mai ușor 
decît fierul și are ѳ rezistență de 10 
ori mai mare.

In prezent întreprinderea din Stara
chowice produce peste 100 diferite 
produse din bazalt.

Singurul din lume
MOSCOVA 16 (Agerpres).
Teatrul țigănesc „Romen" din 

Moscova, montează prima operetă din 
istoria sa. Opereta „Grădina privi- 
ghetorii“ț a cărei muzică este sem
nată de compozitorul sovietic Samuil 
Zaslavski, înfățișează viața uneia din 
ultimele tabere de țigani nomazi ca
re au intrat în colhoz. 

neînțelegeri etnice. Populația din 
Burundi își pusese mari speranțe în 
premierul Ngendandumwe, în legă
tură cu redresarea situației politice 
și economice.

Potrivit agenției France Presse, 
armata și jandarmeria au fost робе 
în stare de alarmă și patrulează pe 
străzile capitalei Burundi.

După cum se știe, în 1961, în Bu
rundi, a fost asasinat primul minis
tru, prințul Louis Rwagasore. cgțțf 
se situa pe pozițiile luptei pentru In
dependența țării sale. In asasinarea 
acestuia, un rol important l-au ju
cat anumiți funcționari ai administra
ției coloniale belgiene.

1947. Acest tratat privește funcțio
narea bazelor militare americane în 
Filipine. Agenția menționează că ac
tualele tratative — care urmează al
tor două serii de negocieri, purtate 
anterior — au loc ca urmare a „in
tensificării sentimentelor antiamerica
ne în Filipine".

RÎNPURI
în grevă de trei zile, cerînd ridicarea 
salariilor. In sprijinul mișcării, care 
afectează 117 spitale, s-au pronunțat 
specialiștii și medicii particulari. Ei 
au declarat că vor înceta lucrul dacă 
cererile justificate ale colegilor lor 
vor fi respinse.

WASHINGTON. Administrația ma
ritimă a S.U.A. a făcut cunoscut vi
neri că în urma grevei declarate de 
cei 60 000 de docheri americani, tra
ficul în porturile de pe coasta Atlan
ticului și din Golful Mexic a foet a- 
fectat în proporție de 80 la sută. EI 
a adăugat că greva provoacă econo
miei americane pierderi zilnice de 67 
milioane dolari.

DAR-ES-SALAAM. După cum a- 
nunță agenția Associated Press, pre
ședintele Republicii Unite Tanzania. 
Julius Nyerere, l-a primit la 15 ia
nuarie pe William Leonhart, amba
sadorul S.U.A. în această țară, că
ruia i-a comunicat că doi membri 
ai ambasadei S.U.A. în Republica 
Unită Tanzania au fost expulzați. 
Nyerere a declarat ambasadorului 
S.U.A. că este convins că cei doi 
membri ai ambasadei americane des
fășurau în Republica Unită Tanzania 
activitate subversivă.

T I
Teatrul „Romen", singurul teatru 

țigănesc profesionist din lume, a luat 
naștere în urmă cu 32 de ani.

Record
'MARACAIBO

de
16

Potrivit relatărilor

nașteri 
(Agerpres). 
agenției France

Presse, la Maracaibo (Venezuela) 
Ines Cuervo de Prieto a născut doi 
gemeni. Ines Cuervo de Prieto deți
ne un adevărat record al nașterilor. 
Ea este singura femeie din lume ca
re într-o perioadă de 16 luni a năs
cut șapte copii, dintre care cinci 
băieți Ia 7 septembrie 1963. In pre
zent familia Prieto numără 12 copii.

Timbrele poștale italiene 
pe 1965

ROMA 16 (Agerpres).
Guvernul italian a aprobat progra

mul emisiei de timbre poștale come

SAIGON

Reluarea tratativelor
arnericanossudsvietnameze

SAIGON 16 (Agerpres).
După cum transmite agenția France 

Presse, la Saigon au fost reluate tra
tativele americano-sud-vietnameze, 
suspendate- în urma acțiunii milita
rilor de la 20 decembrie, cu privire 
la căile de utilizare a ajutorului a- 
cordat de S.U.A. acestei țări. Vineri, 
în capitala sud-vietnameză s-a anun
țat c| aceste tratative au reîncepui 

de cîteva zile la nivelul comi
siilor specializate.

Totodată, vineri dimineața a avut 
Ioc la statul major general al arma
tei sud-vietnameze o ședință lărgită 
reunind pe principalii conducători ci
vili și militari sud-vetnamezi. precum 
și oficialitățile americane de la Sai

Mesajul Iui Eduardo Frei
SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager

pres).
Președintele Republicii Chile, E- 

duardo Frei, a adresat țării un me
saj radiodifuzat în care a explicat 
motivele pentru care guvernul a re
tras cele trei proiecte de lege din 
Congres, referitoare ia introducerea 
unor impozite pe capital, acordarea 
de puteri depline guvernului în do
meniul economic și un plan pentru 
crearea unor noi așezări.

In cuvîntarea sa. Freî a declarai 
că aceste proiecte de lege s-au lovit 
de o puternică opoziție în parlament, 
ceea ce ar fi riscat să pună guver
nul său în minoritate. El a arătat 
că în fața acestei situații, guvernul

Cu prilejul aniversarii a 20 de ani 
de la eliberarea Varșoviei -

VARȘOVIA 16. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite:

In- după-amiaza zilei de 16 ianua
rie, în Sala Congreselor din Varșo
via a avut loc o adunare festivă cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de la 
eliberarea Varșoviei de către armata 
sovietică și unități ale armatei po
loneze.

Au participat conducători de partid 
și de sfat, reprezentanți ai oameni
lor muncii din Varșovia, activiști pe 
tărîm obștesc și o delegație a arma
tei sovietice.

Despre aniversarea a 20 de ani de 
la eliberarea capitalei Poloniei a vor
bit Stanislaw Kocziolek, prim-secretar 
al Comitetului P.M.U.P. Varșovia.

☆

Reconstrucția Varșoviei a început 
dîn primele zile ale eliberării — 17 
ianuarie 1945. In prezent, mai mult 
de jumătate din populația capitalei

morative pe anul 1965. Printre aces
tea. programul prevede emiterea u- 
nor timbre cu prilejul aniversării a 
20 ani de la Rezistența italiană. Alte 
timbre vor fi emise cu prilejul îm
plinirii a 700 ani de la nașterea lui 
Dante Alighieri și a 400 ani de la 
nașterea scriitorului italian, Alessan
dro Tassoni.

« ^Șicriul prințesei Anne ?
ONDRA 16 (Agerpres).

' Cu prilejul unor lucrări de esca- 
vații efectuate în partea de est a 
Londrei, a fost descoperit un sicriu 
care se crede că cuprinde rămășițele 
prințesei Anne, ucisă în Turnul Lon
drei în 1481. Această prințesă a fost 
Căsătorită la vîrsta de 5 ani cu fra
tele regelui Eduard al IV-lea al An
gliei, printr-o dispensă specială a 
Papei, iar Ia vîrst» de 9 ani ea a fost 
ucisă în condiții rămase pînă astăzi 
misterioase. 

gon. Au participat premierul Tran 
Van Huong, generalul Knanh, amba
sadorul Maxwell Taylor, Alexis John
son, adjunctul acestuia, generalul 
Westmoreland, șeful statului major 
al forțelor militare americane din 
Vietnamul de sud, precum și alte per
sonalități. Deși n-au fost furnizate 
date concrete cu privire la rezultatele 
și hotărîrîle adoptate la această reu
niune, din surse autorizate s-a aflat 
că ea a fost consacrată examinării 
problemei reglementării situației din 
țară, ceea ce înseamnă, în mod im
plicit — observă France Presse — 
că au fost dezbătute și probleme pri
vind utilizarea ajutorului american.

a hotărît să retragă proiectele pen
tru a nu risca o ciocnire deschisă 
care ar putea atrage un conflict 
grav.

Șeful statului chilian a făcut o pre
zentare a politicii guvernului său ce
rînd sprijinul în înfăptuirea ei. Tot
odată, el a subliniat că alte proiecte 
de lege continuă să rămînă supuse 
spre aprobarea parlamentului. Prin
tre acestea se află un program de 
încurajare a exportatorilor și de îm
bunătățire a salariilor în sectorul 
public și particular, precum- și un 
proiect de asociere a statului la în
treprinderile nord-americane care ex
ploatează zăcămintele chiliene de 
cupru.

locuiește în case noi, moderne, con
struite după război. După ultimul re- 
eensămînt populația orașului este de 
peste I 200 000 locuitori, din care în 
industrie lucrează mai mult de 
210 000 persoane, ceea ce reprezintă 
35 la sută din numărul oamenilor 
muncii din capitală.

In jurul problemei congoleze
Chombe nu a sosit 

la Bruxelles
LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres).
Moise Chombe nu a sosit nici vi

neri seara la Bruxelles, unde era aș
teptat pentru a duce „tratative cru
ciale" cu ministrul de externe al Bel
giei în problema concesiilor miniere 
belgiene din Congo. Solicitat să pre
cizeze data sosirii lui Chombe la 
Bruxelles, un purtător de cuvînt al 
ambasadei congoleze nu a dat un 
răspuns precis, mărginindu-se să spu
nă că avionul cu care trebuia să 
plece premierul nu a decolat.

In acest timp, Moise Chombe a 
convocat cabinetul ministerial care a 
luat în discuție problema spinoaselor 
tratative. Agenția Reuter menționea
ză că miniștrii de la Leopoldville nu 
au ajuns la nici o hotărîre în ce pri
vește data plecării lui Chombe la 
Bruxelles.

Totodată, Moise Chombe a orga
nizat o „demonstrație" pe străzile o- 
rașului Leopoldville, menită să ațîțe 
spiritele împotriva adversarului său, 
Adoula.

Convocarea Comisiei 
pentru Congo a O.U.A.

NAIROBI 16 (Agerpres).
Președintele Kenyei, Jomo Kenyatta, 

a anunțat convocarea, pentru 29 ia
nuarie la Nairobi, a unei întruniri 
extraordinare a Comisiei speciale 
pentru Congo a Organizației Unității 
Africane.

Declarația lui Jomo Kenyatta, pre
ședintele acestei Comisii, intervine

H. Wilson va vizita 
S.U.A.

LONDRA 16 (Agerpres).
Primul ministru al Marii Britanii, 

Harcld Wilson, va sosi în S.U.A. la 
10 februarie — s-a anunțat oficial 
la Londra.

In cursul vizitei sale, premierul 
britanic va lua cuvîntul în cadrul A- 
dunării Generale a O.N.U., după ca
re va avea o întrevedere cu președin
tele S.U.A., Johnson. La 12 februa
rie, Wilson va sosi la Ottawa pen
tru a conferi cu primul ministru al 
Canadei, L. Pearson.

Comunicat comun 
anglo-japonez

LONDRA 16 (Agerpres).
După încheierea celei de-a treia 

sesiuni a consultațiilor semestriale 
anglo-japoneze, la Londra a fost dat 
publicității un comunicat comun în 
care se arată că, în cursul întreve
derilor avute. ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, Shiina, și minis
trul de externe al Marii Britanii, Gor
don Walker, au discutat, printre al
tele, probleme privitoare la relațiile 
Est și Vest, la dezarmare și la rela
țiile economice între Anglia și Japo
nia. Referitor la convorbirile Iul 
Shiina cu primul ministru al Angliei, 
Harold Wilson, în comunicat se a- 
firmă că s-au plasat pe linia „men
ținerii și dezvoltării relațiilor exis
tente între cele două țări".

IN ITALIA

1 100000 șomeri
ROMA 16 (Agerpres).
La o ședință a Consiliului de Mi

niștri italian, ministrul muncii Delle 
Fave a arătat că în octombrie 1964 
în Italia erau 1 100000 șomeri, cu 
94 000 mai mulți decît în octombrie 
1963. El a adăugat că în perioada 
martie-decembrie a anului trecnt eu 
fost concediate 100 000 de persoane.

după întîlnirea sa cu C. Gbenye, șe
ful guvernului revoluționar din Con
go. Acesta va expune Comisiei punc
tul de vedere al răsculațilcr în le- 
gătură cu ultimele evenimente din 
Congo.

Concentrări 
ale forțelor răsculate 

în jurul orașului Paulis
LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres).
Potrivit informațiilor sosite din 

capitala Congo-ului, în împrejurimile 
orașului Paulis au fost observate noi 
concentrări ale forțelor răsculate. In 
apropierea orașului, o patrulă guver- 
nametală a căzut într-o ambuscadă, 
iar în localitatea Poko, la cîțiva ki
lometri de Paulis, a avut loc o cioc
nire între trupe guvernamentale și 
răsculați.

Intr-o postură 
demnă de milă

JOHANNESBURG 16 (Agerpres)'.
Agenția Ghana News relatează că 

Ia Johannesburg a sosit un grup de 
foști mercenari care au fost recrutați 
de agenții lui Chombe din Republica 
Sud-Africană. Ei au declarat că sîni 
obosiți și plictisiți de lupta zadarni
că împotriva insurgenților congo
lezi. „Mercenarii aveau fețele răvă 
șite, unii dintre ei căpătaseră răni 
care le dădeau o înfățișare demnă de 
milă", scrie agenția. Aceștia au fă
cut parte din grupul celor 53 de co
mandanți recrutați special, dintre 
care 40 au fost uciși în timpul lup
telor.
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