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Tovarășul Popa Dumitru, 
prim-secrefar al Comitetului regional al P. M. R. 

Hunedoara
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Lucrările Conferinței orășenești 
fle partid

..... .. ................................
Conferința orășenească de partid Petroșani, ale cărei lucrări s-au 

desfășurat in zilele de 16—17 ianuarie, tn aula Institutului de nune, 
eu continuat cu discuțiile purtate în jurul dării de seamă a Comitetu
lui orășenesc de partid și a raportului Comisiei orășenești de revizie.

După încheierea discuțiilor, Conferința a trecut la punctul 3 
pe ordinea de zi. In cadrul căruia s-au ales noul Comitet orășenesc 
partid. Comisia orășenească de revizie și delegații la Conferința re
zonată de partid.

In ziua de 17 ianuarie a avut loc 
șenesc de partid ales de Conferință, 
pi secretarii Comitetului orășenesc de

de 
de

prima plenară a Comitetului ord
in cadrul căreia s-au ales Biroul 
partid.

Succese de seamă în îndeplinirea 
sarcinilor

In cuvîntul lor, numeroși partici
pant la dezbaterile care au avut loc 
în cadrul Conferinței au înfățișat bi
lanțul unor însemnate realizări obți
nute de oamenii muncii di.n Valea 
Jiului, sub conducerea organizațiilor 
de partid, în lupta pentru înfăptuirea 
sarcinilor mărețe elaborate de cel 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R.

Realizări deosebite au raportat la 
tribuna Conferinței, în numele mi
nerilor bazinului nostru, 
organizațiilor de partid din 
exploatărilor miniere. Ei au 
succesele obținute în cursul 
1964 
tori, 
nele 
rirea 

. bune
ductivității muncii, pentru reducerea 
prețului de cost. Asemenea 
au raportat în conferință delegații 
Plic ^ftftndru’de la mina 1" ' 
brigadierii Ghioancă Sabin 
mina Lupeni, Bartha Dionisie de Ia 
E.D.M.N., Laszlo Ștefan de la mina 
Pefrila. precum și tovarășii Feier 
Gheorghe de la mima Loneia, Barna 
loin de la mina Aninoasa și alții. 
Ei au scos în evidență că prin mun
ca perseverentă a minerilor și a per
sonalului tehnic, prin strădania lor 
de a extinde tehnica nouă, inițiati
vele și metodele avansate, colectivele 
lor au realizat randamente mult su
perioare celor prevăzute, reușind ast
fel să obțină depășiri însemnate, să 
încheie anul 1964 cu sarcinile de plan 
îndeplinite înainte de termen.

-- Minerii Văii Jiului au încheiat 
anul 1964 cu o depășire de plan de 
peste 100 0000 tone cărbune, cu o 
productivitate de 1,280 tone pe post, 
față de 1,266 tone pe post planificat 
— a arătat în cuvînful său tovarășul 
Szuder Wiliam, director general al 
C.GV.J. Este demn de remarcat fap
tul că în anul 1964 toate colectivele 
exploatărilor miniere și-au îndeplinit

>
/ economice

delegații 
cadrul 
relevat 
anului 

munci
ta nri- 

Văii Jiului în lupta pentru spo- 
continuă a producției de căr- 
cocsificabil și energetic, a pro-

de către colectivele de 
ingineri și tehnicieni de

succese

Uricani, 
de la

și depășit sarcinile de plan. Bilanțul 
bogat de înfăptuiri reflectă eficiența 
muncii politice susținute pe care au 
desfășurat-o comuniștii în rîndul co
lectivelor, competența cu care orga
nizațiile de partid și-au îndeplinit ro
lul conducător în mobilizarea oame
nilor muncii la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

Succese deosebite au raportat în 
cadrul conferinței și delegații or
ganizațiilor de partid de la termo
centrala Paroșeni, U.R.U.M.P., I.F. 
Petroșani. F.F.A. „Viscoza" Lupeni. 
complexul C.F.R. și din alte unități

Realizările obținute de colectivele 
unităților noastre economice în spo
rirea producției, productivității mun
cii și obținerea de economii, reflec
tă creșterea activității politice a or
ganizațiilor de partid, hotărîrea oa 
menilor muncii din Valea Jiului de 
a realiza integral sarcinile elaborate 
de partid. Succesele din anul tre
cut, precum și experiența dobîndită 
- au relevat participanții la dez 

bateri — constituie, totodată, o bază 
solidă pentru înfăptuirea integrală 
a sarcinilor de plan sporite ce revin 
colectivelor unităților noastre econo 
mice în cursul anului 1965.

Participanții la dezbaterile din ca
drul Conferinței și-au exprimat în 
unanimitate hotărîrea de a munci cu 
însuflețire, de a mc-biliza colectivele 
la depășirea planului pe anul 1965 
cu cel puțin 66 000 tone cărbune brut, 
8 000 000 kWh energie electrică, la 
realizarea unui randament mediu 
pe bazin de 1,327 tone/post, cu 5 kg 

sarcina 
puncte 
cărbu- 

puțin

pe post mai mare decît 
prevăzută, reducerea cu 0,2 
a conținutului de cenușă la 
nele brut, obținerea a cel 
5100 000 lei economii la prețul de
cost pe ansamblul unităților econo
mice din Valea Jiului. Iată cîteva 
din principalele obiective stabilite de 
Conferință pentru anul 1965.

Ritmicitatea realizării planului 
o importantă cerință!

Realizarea cu succes a prevede
rilor sporite ale planului de stat 
pe anul 1965, traducerea în viață 
a obiectivelor mobilizatoare puse în 
fața organizațiilor de partid, a co 
lectivelor minelor și întreprinderilor 
de hotărîrea adoptată de. Conferința 
orășenească, impun ridicarea pe a 
treaptă superioară a activității eco
nomice. In acest scop, numeroși par 
ticipanți la dezbateri au subliniat 
necesitatea luării de măsuri pentru 
asigurarea ritmicității realizării sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere la toate minele și între
prinderile, pe șantierele de construc
ții.

Tovarășul Ghioancă Victor, secretar 
al Gomitetului orășenesc de partid 
Lucacs Andrei, miner șef de brigadă 
la mina Lupeni și alți vorbitori au 
arătat că deși prevederile planului 

producție la exploatările miniere 
fost îndeplinite lună de lună, ele 
au fost realizate ritmic. Nu puține 
fost cazurile cînd în prima deca- 
a lunii s-a rămas în urmă, în

de
au 
nu 
au 
dă 
a doua decadă producția s-a ridicat

la nivelul prevederilor, pentru ca în 
decada a Ill-а a lunii să se dea 
asaltul pentru recuperarea rămîneri: 
in urmă din prima decadă. Neritmi 
citatea realizării planului a consti
tuit una. din principalele lipsuri în 
activitatea economică și aceasta este 
cauzată de anumite neajunsuri în or
ganizarea producției. Nu se asigură 
întotdeauna o aprovizionare corespun
zătoare a locurilor de muncă, nu sc 
urează fiecărei brigăzi de mineri 
condiții pentru a-și îndeplini planul 
începînd din prima zi a fiecărei 
luni. Experiența a arătat că neîn- 
deplinirea ritmică a planului din pri
ma zi a lunii provoacă multe greu
tăți, duce la rămînerea în urmă a 
unor brigăzi și sectoare. Asaltul de 
sfîrșit de lună pentru îndeplinirea 
planului se dă cu prețul unor mari 
eforturi și în aceste condiții nu se 
poate asigura calitatea producției, iar 
uneori se scapă din vedere cerințele 
impuse de protecția muncii.

In minele Văii Jiului — au ară
tat vorbitorii — există condiții pen
tru îndeplinirea ritmică a planului.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, conducerile minelor și sectoa
relor să asigure linia de front cores
punzătoare volumului producției pre
văzut de plan, să planifice judicios 
intrarea și ieșirea abatajelor din pro
ducție, dirijarea rambleîerii, să ia mă
suri pentru o bună aprovizionare, 
pentru o asistență tehnică corespun
zătoare. Fiecărei brigăzi de mineri 
să i se creeze condiții optime 
muncă și aceasta va duce cu 
guranță la 
planului.

Conferința 
ganizațiilor 
competență 
în care conducerile tehnico-adminis- 
tratîve iau măsuri pentru ritmicitatea 
producției, să desfășoare o muncă 
polttico-organizatorică susținută pen
tru îndeplinirea planului începînd din 
prima zi a fiecărei luni, să. ia mă
suri operative față de deficiențele 
care se manifestă în această privin
ță. Asigurarea ritmicității producției 
va ridica la un nivel superior ac
tivitatea minelor și întreprinderilor, 
va crea condiții pentru obținerea unor 
succese 
cialistă
pe

propune candidatul 
Democrației Populare în 
de deputați pentru Marea 
Națională în circumscripția 
nr. 3 Lupeni și în circuim-

nai. Propunerea a fost, de asemenea, 
adoptată în unanimitate.

In încheierea adunării candidatul a 
mulțumit cetățenilor din cele două 
circumscripții pentru încrederea acor
dată, după care, a vorbit despre suc
cesele importante dobîndite de oame
nii 
sub 
lui 
ției

regiunea Hunedoara 
înțeleaptă a partidu- 
luminos al construc-

anul

îndeplinirea ritmică

de 
si-
a

a cerut organelor și 
de partid să exercite cu 
controlul asupra felului

ОГ-

de seamă în întrecerea so- 
pentru îndeplinirea planului 
1965.

Calitatea 
producției — 

obiectiv principal
Cu deosebită răspundere au fost 

abordate 
panțl. la 
nătățirii 
îiele de 
prinderi, 
șantierele de construcții industriale

de către numeroși partici- 
dezhateri problemele îmbu- 

calității producției la mi- 
cărbuni și la celelalte între- 
precum și a lucrărilor pe

(Continuare în pag. 2-a)

David, 
orășe- 

propus 
Marea

Democrației 
Lazăr 

Comitetului
PJM.R. a 
deputat în 
— pentru această

ki saXa palatului cultural din o- 
rașul Lupeni erau prezenți duminică 
seara peste 400 de mineri, prepara
tori, constructori, filatori, cadre di
dactice și sanitare, pensionari, gos
podine întruniți în adunarea cetățe
nească spre а 
Frontului 
alegerile 
Adunare 
electorală
scripția electorală nr. 83 a Sfatului 
popular al regiunii Hunedoara.

Din partea Frontului 
Populare, tovarășul 
pr-im-secretar al 
nesc Petroșani al 
drept candidat de 
Adunare Națională
circumscripție — pe tovarășul Popa 
Dumitru, prim-secreitar al Comitetu- 
Im regional al P.M.R. Hunedoara.

Adunarea cetățenească a aprobat 
în unanimitate cu vii aplauze propu
nerea făcută.

Minerii Ghioancă Sabin și Petre 
Constantin, filatoarea Bartha Ema, 
inginerul Giuglea Dumitru, profeso
rul Păunescu Dumitru și alți vorbi
tori au susținut cu multă căldură 
propunerea de candidatură a tovară
șului Popa Dumitru.

In cadrul aceleiași adunări, tova
rășul Popa Dumitru a fost propus 
candidat în , circumscripția electorală 
nr. 83 pentru Sfatul popular regio-

c

Citiți în pagina IV-a
— Sosirea delegației R. P. Ro- 

mîne la Varșovia.

— Schimbarea poziției guver
nului grec față deț. F.N.M-
— Săpfăriiînă ' politică îiî An- 

: glia.

— Piresa franceză despre în- 
tîlnirea Erhard — de Gaulle.

— Pianul de cinci ani de dez
voltare economică a Irakului.

Membrii Comitetului orășenesc al P.M.R
Aldica Nicolae, Albert Mag dalena, Âlionesc Miron loan, Веке 

Wiliam. Blaj Traian, Bartha Dio nisie. Baicu Florian, Baciu Ioan, Ci- 
riperu Vasile, Cosma loan. Cons tantinescu Ilie, Jurca (Corcoz) Silvia, 
Cozma Ioan, Caloianu Gheorghe, David Gavrila, 
Gheorghe, Dina Maria, Dobrică Marin, Ghioancă 
mitru, GorHbi Mihai, 
Ioan, Kravetz Ladislau, 
Iosif. Mocanu Gheorghe, 
Momeu Samoilă, Moise loan, 
Veronica, Moldovan Eleonora,

lacobescu Dumitru, lanc 
Lazăr David, Laszlo 

Mirza loan, Muștean 
Marcu Aurel, Mătăsărean Iosif, Moga 
Manta Angelica, Mardare Elena. Ne- 

lega Ioan, Nyika Silvia, Pop loan 39. Poloboc Costache, Popa Aron, 
Pîinișoară Titus, Richter Iosif, Szuder Wiliam, Sidorov Vasile, Săl- 
ceanu Patru, Stoican Petre. Săbăil loan. Stanici Dorica, Șorecău Solo
mon, Tigoianu Florea, Tanase Emil, Traistă Eugen, Ungur Pompiliu. 
Velea Masile, Vîlcea Nicolae, Zeța Ileana. Zeleneac Gheorghe.

economiei re- 
vorbitorul — 
anii șesenalu. 
lei. In acești

muncii din 
conducerea 
pe drumul 
socialiste.

Pentru dezvoltarea 
giunii — a subliniat 
s-au cheltuit numai în 
lui peste 11 miliarde
ani s-a dezvoltat și mina Lupeni ca
re în pirezent exploatează cu mijloa
ce mecanizate cea mai mare parte 
a producției. Pentru minerii din lo
calitate s-au construit în ultimii 
cinci ani 1 415 apartamente, școli, un 
cinematograf cu 500 locuri, magazine 
etc. Uricaniul a devenit cel mai tî- 
năr oraș al regiunii.

Expresie vie a politicii partidului 
de industrializare socialistă a țării, 
de ridicare necontenită a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, trans
formările care au avut loc în Valea 
Jiului, entuziasmul minerilor din a- 
cest bazin carbonifer, al întregului 
nostru popor, constituie chezășia în
făptuirii pe mai departe a politicii 
partidului de deșăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

(Continuare tn pag. 3-a)

UNUL DINTRE
CEI BUNI

Biografia maistrului comunist Do
brescu loan este împletită într-un fel 
cu biografia nouă a orașului. Are 35 
de ani, dar mai mult de cincisprezece - 
fi i-a ■ petrecut printre zidurile con
strucțiilor noi sau pe frontispiciile 
lor. Tot felul de funcții a îndeplinit 
pe șantier, inclusiv aceea de munci
tor. „Ucenicia mea se leagă de locu-

Dan Vaier, Drob
Victor, Găgean Du- 
Aurelia, Karpinecz 
Ioan Ștefan, Ledrer 

Florica, Marcu Ioan,

Membrii supleanți 
ai Comitetului orășenesc de partid
Bădău Victor, Brașoveanu Victor, Ioan Carol, Beldea Ana, Coca 

Victor, Chelaru Ioan, Dascălu loan. Fodor Vasile Alexandru, Kertesz 
I. Iosif, Lupu Tudor Ioan, Lupașcu Radu, Mesaros Ioana, Nicoară Co- 
riolan Ernest, Olaru Veronica, Vereș Ștefan.

Membrii Comisiei orășenești de revizie
Matei Mircea, președinte, Artneanu Viorica, Bardocz Vasile, Rîpa 

Petru, Schwemmer Marcu inem bri.

Membrii Biroului 
Comitetului orășenesc de partid

Blaj Traian, Dan Vaier, Ghioancă Victor, Karpinecz loan, Lazăr 
David, Momeu Samoilă, Pîinișoară Titus, Szuder Wiliam, Șorecău 
Solomon.

Membrii supleanfi ai Biroului 
Comitetului orășenesc de partid

Baicu Florian. Găgean Dumitru, Popa Aron. Stanici Dorica.

Secretarii Comitetului orășenesc 
de partid

Lazăr David, prim-secretai, Karpinecz loan, Ghioancă Victor, Pîi
nișoară Titus, secretari.

/Йе astea, de zidurile orașului aces
tuia. Meseria de constructor e fru
moasă. Nu știu cum m-ași simți fără 
mirosul varului și al vopselei proas
pete, fără atmosfera de șantier și de 
satisfacțiile muncii desfășurate aici. 
Din ele imi trag forța și entuzias
mul". Declarația aceasta simplă a 
meșterului e — în rezumat — portre
tul moral al unui om. Un om care 
a înaintat încet, dar sigur, pe trep
tele cunoașterii și a pătruns în în
țelesul nou al vremii noastre. La șan
tierul din Livezeni, anul care a tre
cut, 80 de familii și-au găsit mate
rializai visul lor în casele ridicate 
aici, sub supravegherea maistrului 
comunist Dobrescu loan. Acum clă
dește alte case. Tot pe acest șantier. 
Lucrările pe care le-a predat au Ob
ținut calificativ de „bine" și „foarte 
bine". In asta stă semnificația mun
cii pe care o depune meșterul. In asta 
șt in faptul că e iubit de oamenii 
săi (oamenii
să-i numească pe oamenii din 
ordine, după cum ei îl numesc 
terul nostru). Niciodată obosit, 
deauna disciplinat și entuziast 
să spună: „mai e undeva greu, suit
și eu gata să ajut". Acesta e maistrul 
Dobrescu loan de la șantierul Live 
zeni.

mei — așa-i place 
sub- 
meș- 
tot- 

gata

TEM. IONFSCU



LUCRĂRILE CONFERINȚEI ORĂȘENEȘTI DE PARTID
(Urmare din pag. l-a)

și. social-culturale. Tovarășul Ghioan- 
eă Sabin, șef de brigadă în sectorul 
111 al minei Lupeni a arătat că rea

litatea indicelui de calitate e legată
de organizarea mai temeinică a în
tregului proces de producție, de crea
rea de condiții bune de lucru în fie
care abataj. Rezolvarea problemei 
ritmicității va duce, în același timp, 
și ia o calitate mai bună a pro
ducției, deoarece mai ales în pe
rioadele de asalt de sfîrșit de lună 
se neglijează calitatea producției. Pe 
de altă parte, este necesar ca prin- 
tr-o bună deservire tehnico-materială
a abatajelor să se creeze minerilor 
posibilitatea de a folosi util, în sco
pul realizării sarcinilor de produc

ție, întregul' program de lucru. 
Căci numai avînu la timp vagonete 
goale, materiale, minerii pot trece de 
la începutul schimbului la realizarea 
sarcinilor de plan avînd timp sufi
cient pentru alegerea cu grijă a șis
tului din cărbune. S-a Insistat, de 
asemenea, pentru o preocupare mai 
susținută din partea conducerilor 
tehnico-administrative. a C.GV.J. 
pentru procurarea din timp a ma
terialului necesar tavanului artificial, 
fără de care nu se poate extrage o 
producție de calitate de pe stratele 
groase.

îmbunătățirea calității producției 
necesită măsuri concrete, specifice 
fiecărui loc de muncă, fiecărui sec
tor. Aplicarea pușcării selective peste 
tot unde este necesar, extragerea se
parată a cărbunelui și a intercala 
țiiior de sterii, controlul calității pro
ducției începînd din abataje, folosi
rea din plin a timpului programului 
de lucru, stimularea materială a 
brigăzilor care dau cărbune cu un 
conținut redus de șist — iată cîteva 
din principalele căi pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui.

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid, conducerilor tehnico-admi
nistrative. sindicatelor să considere 
calitatea producției drept obiectivul 
esențial al activității economiee pe 
anul 1965. Aceasta cu atît mai mul! 
eu cît calitatea producției constitui® 
un important factor în îmbunătățirea 
întregii activități economice a ex
ploatărilor miniere.

*— In anul 1904 —• a arătat în 
cuvîntul său tov. ing. Săbău loan, 
șeful minei Vulcan, exploatarea noas 
tră a fost penalizată pentru depăși
rea cu două puncte a conținutului de

Noile obiective —
Un ioc important în cadrul dezba

terilor conferinței l-au ocwpat in
vestițiile.

Obiectivele industriale și sociaî- 
culturale ce se înalță pe lntibăul 
Văii Jiului constituie o vie mărturie 
a grijii statului nostru democrat- 
popular pentru continua dezvoltare 
industrială și urbanistică a bazinu
lui nostru carbonifer.

Cu toate aceste realizări, activita
te* șantierelor de construcții indus
triala nu s-a ridicat la nivelul cerin
țelor. Rănttaeri în urmă sînt mai ales 
la lucrările industriale de suprafață. 
T.C.M.C. Coroești și I.G.M.M. nu au 
realizat la timp o seamă de obiective. 
Se impune deci ea< organizațiile de 
partid, conducerile tehnice să elabo
reze măsuri pentru urgentarea lucră
rilor de investiții.

O deosebită atenție trebuie să a- 
eorde în cursul acestui an conduce
rile șantierelor industriale lucrărilor 
de concentrare și modernizare de la 
mina Lonea, unde, așa cum a ară
tat în cuvîntul său tovarășul Feier 
Gheorghe, șeful minei, anul 1965 va 
Constitui un an hotârîtor pentru dez
ertarea și modernizarea exploatării.

In cuvîntul său, tovarășul Aknă- 
șan Bujor, ministrul minelor și e- 
nergiei electrice a insistat în mod 
deosebit asupra necesității realizării 
integrale și la termenele prevăzute a 
obiectivelor industriale. In anii ur
mători, a arătat vorbitorul, exploată
rilor miniere din bazinul Văii Jiu
lui le revin sarcini deosebite în pri
vința sporirii producției de cărbune. 
Or, înfăptuirea acestor sarcini re
clamă executarea ta termen a lucră
rilor de investiții pentru dezvoltarea 
capacității minelor existente și des
chiderea la timp a noilor exploatări. 

steril, cu suma de 3 milioane lei. A 
fost depășit, de asemenea, conținutul 
de ednușă în cărbunele livrat de mi
nele Lupeni, Lonea, Aninoasa ș.ă. 
fapt care а diminuat economiile pe 
C.G.V.J., a dus la rebutarea unei im
portante cantități de cărbune.

Conținutul ridicat de șist în căr
bune duce la solicitarea suplimentară 
a instalațiilor de transport, la chel
tuieli inutile de energie electrică, la 

sporirea cheltuielilor de preparare, 
lată de ce, îmbunătățirea calității 
cărbunelui trebuie să constituie o 
preocupare centrală în cadrul exploa
tărilor miniere.

Din discuțiile purtate în cadrul 
Conferinței a reieșit că acolo unde 
organizațiile de partid au insistat 
pentru calitate, s-au obținut rezultate 
bune în această direcție. Tovarășul 
Găgean Dumitru, secretar al comi
tetului de partid din cadrul Uzinei 
de reparat utilaj minier Petroșani a 
arătat că trăgînd învățăminte din 
lipsurile care au fost scoase la ivea
lă cu prilejul Conferinței orășenești 
precedente în ce privește calitatea 
lucrărilor la această uzină, comite
tul de partid, organizațiile de bază 
din secții au analizat periodic cali
tatea pieselor, a reparațiilor, luînd 
măsuri eficiente în această direcție. 
Agitația vizuală, gazeta de perete, 
întreaga muncă politică de masă a 
militat cu combativitate pentru îm
bunătățirea calității. Drept rezultat, 
în anul 1964 au devenit foarte rare 
reelamațiUe privind calitatea repara
țiilor de utilaje efectuate de uzină, 
a pieselor de schimb. Uzina a livrat 
în condițiile unei griji sporite pentru 
calitate peste 300 tone piese pentru 
Instalațiile de epurare a apelor re
ziduale de la preparațiile Lupeni și 
Petrila. Pe t\aza reducerii rebuturi
lor sub procentul admis s-au realizat 
în bună măsură cele 2 500 000 iei e- 
r.onomii cu care colectivul uzinei а 
încheiat bilanțul anului 1964. Preo
cuparea pentru calitate a stimulat 
interesul muncitorilor pentru ridica
rea calificării profesionale, pentru 
completarea studiilor pe linia de 
stat.

In organizarea luptei pentru cali
tatea producției, comitetele de partid, 
organizațiile de bază din . cadrul mi
nelor și întreprinderilor, șantierelor, 
trebuie să pună un accent deosebit 
pe generalizarea experienței pozitive 
în acest domeniu, pe crearea unei 
puternice opinii de masă față de 
orice tendință de neglijate a cali
tății.

executate la timp !
Activitatea șantierelor de construc

ții social-culturale a fost mult criti
cată de numeroși participant! la dez
bateri. In anul care s-a încheiat, 
constructorii de pe șantierele social- 
culturale au rămas datori cu 288 e- 
partamente și au întirziat cu alte o- 
biective social-culturale. Această si
tuație se explice prin faptul că șan
tierele nu au făcut încă totul pentru 
a se încadra în termenele de execu
ție indicate de conducerea partidului. 
La aceasta a contribuit neaprovizio- 
narea la timp a șantierelor de către 
T.R.C. cu unele materiale, precum și 
faptul el centralele termice au faei 
atacate eu mari tatîrzieri. In cuVîn- 
tul său, tovarășul Coteț Iosif a ară
tat că fămînerile ta urmă se datoresc 
în mare parte organizării defectuoase 
a muncii de către conducerile șantie
relor. Nu se face o repartizare judi
cioasă a forțelor de muncă, punctele 
de lucru nu sînt aprovizionate lă 
timp cu materiale șl în multe locuri 
gospodărirea șantierelor lasă încă de 
dorit. Criticînd calitatea unor lucrări 
de'construcții, vorbitorul a arătat că 
șantierele tatîmpină greutăți în a- 
ceastă privință șl din partea f.O.I.L. 
Industria loeală livrează șantierelor 
timplărie de slabă calitate, din ma
terial necorespunzător.

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid, conducerilor tehnice de pe 
șantierele de construcții să ia toate 
măsurile pentru recuperarea reetan» 
țelor la construcția de locuințe, pen
tru predarea la termenele fixate și 

' la un nivel calitativ superior a noi
lor apartamente și a celorlalte obiec
tive social-culturale prevăzute pentru 
1965. Durabilitate, confort, frumos 
— iată ceea ce se cere în primul rîtto 
«QQSirUCtorâQr noștri.

Înfăptuirea sarcinilor economice — 
rod al activității conștiente a maselor

Bilanțul bogat de realizări pe care 
comuniștii și împreună cu ei, colec
tivele minelor și întreprinderilor din 
Valea Jiului l-au raportat partidului 
cu prilejul ©Mferintei orășenești 
sînt rodul muncii avîntate desfășu
rate de majoritatea covîrșitoare a 
minerilor, muncitorilor, a celorlalți 
oameni ai muncii, care luptă cu ho- 
tărire pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid. Disciplina, atitu
dinea înaintată față de muncă, o 
înaltă răspundere față de îndeplini
rea planului — sînt trăsături care 
caracterizează majoritatea covîrșitoare 
a oamenilor muncii, trăsături pentru 
a căror cultivare organizațiile de 
partM au desfășurat o activitate 
neobosită.

Conferința orășenească a cerut or
ganizațiilor de partid să militeze în 
continuare cu perseverență pentru în
tărirea disciplinei în producție, pen
tru o atitudine înaintată față de 
muncă. Mai sînt cazuri cînd brigă
zile de mineri nu-și pot îndeplini sar
cinile de plan din cauza absențelor 
nemotivate.

Din dezbaterile Conferinței s-au 
putut desprinde învățăminte prețioa
se privind modul în care trebuie mi
litat pentru întărirea disciplinei în 
producție. Disciplina socialistă a 
muncii — au arătat în ouvîntul lor

întărirea continuă a organizațiilor 
de partid — garanția înfăptuirii 

noilor sarcini
Garanția înfăptuirii cu succes a 

sarcinilor sporite de viitor în toate 
domeniile de activitate o constituie 
întărirea continuă a organizațiilor de 
partid, a rolului lor de conducător 
politic al maselor la înfăptuirea poli
ticii partidului. A fost deci firesc ca 
măsurile ce trebuie luate pentru îm
bunătățirea activității organizațiilor 
de partid, pentru întărirea continuă 
a rîndurilor lor să ocupe un loc im
portant în cadrul dezbaterilor pur
tate în jurul dării de seamă.

Semnificativ în această direcție a 
fost cuvîntul tov. Barna Ioan, secre
tarul comitetului de partid de la mi
na Aninoasa. Succesele de seamă cu 
care au încheiat minerii aninoseni a- 
nul 1964, succese care situează ex
ploatarea în rîndul celor fruntașe pe 
bazin, sa datoresc în bună parte în
tăririi organizațiilor de partid din 
sectoarele minei, in urma activității 
desfășurate pentru întărirea continuă 
a rîndurilor lor, organizațiile de 
partid din sectoarele, minei au deve
nit puternice. In toate schimburile, 
la toate locurile de muncă hotărî- 
toare ale procesului de producție lu
crează membri și candidați de partid 
și prin ei întregul colectiv e mobili
zat la înfăptuirea cu succes a sar
cinilor multiple ce stau în fața mi
nei. a angajamentelor de întrecere.

Așa cum a subliniat în cuvîntul 
său tov. Karplnecz loan, secretar al

Conținut bogat, legătură strînsă 
cu sarcinile economice, eficacitate

Reflectînd preocuparea organelor 
și organizațiilor de partid pentru 
creșterea roiului invățămîntului de 
partid în educarea marxist-ieninistă 
a comuniștilor, în înarmarea lor cu 
cunoașterea sarcinilor și a politicii 
partidului, mai multi participant! le 
discuții s-au ocupat de măsurile 
luate în vederea îmbunătățirii orga
nizării muncii de propagandă și ridi
cării nivelului ei. Regruparea cursu
rilor de același fel a permis încadra
rea tuturor formelor de învățămînt 
cu propagandiști temeinic pregătiți, 
capabili să asigure învățămîntului de 
partid un conținut bogat, legătură 
strînsă cu viața, eficacitate. Tova
rășul Laszlo Ștefan, care răspunde 
de" munca de propagandă și agitație 
în comitetul de partid al minei Pe
trila, a arătat că sporirea numărului 
comuniștilor încadrați în cercuri de 
economie concreta, de economie po
litică, a dus la creșterea aportului

Atenție sporită conducerii 
organizațiilor de masă

Comitetele de partid și organiza
țiile de bază trebuie să acorde o 

mai muiți vorbitori — impune folo
sirea din plin a fondului de timp de 
lucru pentru realizarea ritmică a sar
cinilor de plan, respectarea procesu
lui tehnologic, menținerea ordine! la 
kcurile de muncă.

Trebuie întărită, de asemenea, răs
punderea pentru respectarea cerințe
lor impuse de protecția muncii, de 
normele de tehnica securității. Sta
tul nostru alocă anual multe milioa
ne de lei pentru protecția muncii mi
nerilor. Tovarășul Momeu Samoilă, 
președintele Consiliului local al sin
dicatelor a arătat că sînt cazuri cînd 
din cauza indisciplinei, a neglijenței, 
se încalcă N.T.3., ceea ce poate duce 
la producerea unor accidente. Orga
nizațiile de partid, și sub conducerea 
lor, sindicatele, organizațiile U.T.M. 
au datoria de a cultiva răspunderea 
pentru respectarea N.T.S., pentru fo
losirea din plin a condițiilor create 
în vederea apărării sănătății mineri
lor și muncitorilor, instruirea temei
nică a salariaților în legătură cu 
N.T.S. trebuie să constituie o preo
cupare permanentă a conducerilor 
administrative, a sindicatelor. Tre
buie creată o puternică atitudine 
combativă față de orice încălcare a 
N.T.S., trebuie trași cu severitate la 
răspundere cei care se fac viirtovati 
de abateri de la aceste norme.

Comitetului orășenesc de partid, pre
ocuparea organizațiilor de bază pen
tru primirea în partid a celor mai 
buni dintre cei mai buni oameni ei 
muncii, a dat rezultate bune. Astfel, 
din totalul celor primiți în partid, 90 
la sută sînt muncitori direct produc
tivi, ceea ce a asigurat ca marea ma
joritate a brigăzilor să fie conduse 
de comuniști. Totuși, rezultatele ob
ținute în munca de primire nu se ri
dică încă în toate organizațiile de 
bază la nivelul cerințelor. Slabe re
zultate au obținut în munca de pri
mire în partid mai ales unele orga
nizații de bază din sectoarele mine
lor Lupeni, Vulcan și Dîlja, de la 
I. F. Petroșani, de pe șantierul de 
construcții din .Vulcan, precum și din 
unitățile comerciale. Este necesar ca 
întărirea continuă a rîndurilor lor să 
preocupe în mod deosebit organiza
țiile de partid. O altă sarcină de o 
deosebită importanță este activiza-, 
rea tuturor membrilor și candidaților 
de partid pe bază de sarcini concrete. 
Punînd accent pe întărirea continuă 
a rîndurilor lor, pe activizarea tutu
ror comuniștilor, exercitînd cu com
petentă dreptul de control, organiza
țiile de partid fși vor îndeplini cu și 
mai mult succes rolul lor conducător 
în mobilizarea colectivelor la înde
plinirea sarcinilor desăvîrșirii con
strucției socialiste.

adus de munca de propagandă Ia re
zolvarea problemelor pe care le ri
dică producția.

In cadrul dezbaterilor s-a insistat 
pentru întărirea controlului asupra 
desfășurării învățămîntului, a întregii 
munci de propagandă. Discuțiile în 
cadrul cercurilor de învățămînt tre
buie orientate spre problemele cele 
mai importante ce stau în fața colec
tivelor respective; îndeplinirea rit
mică a planului, îmbunătățirea cali
tății producției, reducerea prețului de 
cest. Organizațiile de bază au dato
ria de a analiza desfășurarea învă- 
țămîntului de partid, de a lua mă
suri operative pentru înlăturarea lip
surilor, de a-i antrena pe toți mem
brii și candidații de partid la muncă 
stăruitoare pentru însușirea temeinică 
a documentelor și hotărîrilor parti
dului, în vederea aplicării lor în 
viață.

deosebite atenție conducerii politice 
a «ganizațiilor de ппмй. In amrin- 

iul său, tovarășul Momeu SamoiH^ 
președintele C.L.S., a subliniat nece
sitatea ca organizațiile de partid să 
îndrume sindicatele spre a pane în 
centrul preocupării lor întărirea gri
jii pentru protecția muncii, respecta
rea N.T.S. și a legislației muncii. O 
altă sarcină importantă a sindicate
lor este generalizarea experienței po
zitive. Alătorl de brigăzi care nu-și 
îndeplinesc planul, s-a arătat in 
Conferință, lucrează numeroase bri
găzi fruntașe cu bogată experiență. 
Generalizarea acestei experiențe să 
constituie o problemă de conținut a 
activității sindicatelor.

Tovarășul Șorecău Solomon, prim* 
secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M., a arătat în cuvîntul său, că 
organizațiile U.T.M. au obținut re
zultate importante în desfășurarea 
muncii politico-educative în rîndul 
tineretului, în sporirea răspunderii 
tinerilor față de muncă și învățătu
ră. Totuși, trebuie făcut mai mult 
pentru intensificarea preocupării. or
ganizațiilor U.T.M. față de mobili
zarea tinerilor la ridicarea califică
rii, întărirea disciplinei în produeție 
și organizarea timpului liber.

Așa cum a subliniat în cuvîntul 
său tov. Stanici Dorica, președinta 
comitetului orășenesc ai femeilor, este 
necesar să se pună un accent mat 
mare pe atragerea femeilor la acti
vitatea obștească.

☆

In încheierea dezbaterilor Conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul Popa 
Dumitru, prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid. Vorbitorii] a 
subliniat că lucrările Conferinței au 
reflectat cu putere contribuția pre
țioasă pe care minerii Văii Jiului o 
aduc la eforturile întregului popor 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste.

Trecînd în revistă tabloul Impor
tantelor realizări obținute efe colecti
vele minelor, întreprinderilor și ale 
șantierelor Văii Jiului în perioada a- 
nului trecut, vorbitorul a arătat că 
ele sînt rodul activității polittco-or- 
ganizatorice desfășurate de organi
zațiile de partid, îmbunătățirii stilu
lui lor de muncă.

In expunerea sa, tovarășul Popa 
Dumitru a dat indicații prețioase pri
vind ridicarea în continuare a nive
lului muncii politico-organizatorîce 
desfășurate de organizațiile de partid, 
creșterea rolului lor conducător în a- 
sîgurarea realizării ritmice a sarcini
lor de plan, în sporirea poductivită- 
țli muncii, folosirea din plin a teh
nicii noi eu care sînt înzestrate mi
nele și întreprinderile Văii Jiului, va
lorificarea rezervelor interne, îmbu
nătățirea substanțială a calității pro
ducției, realizarea integrală și la ter
menele stabilite a lucrărilor de In
vestiții ete.

Subliniind măsurile ce trebuie luate 
pentru ridicarea continuă a rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid, vorbitorul a arătat că este 
necesar să se muncească eu perse
verență pentru întărirea organizațiilor 
de partid, îndeosebi a celor de pe 
șantierele de construcții industriale 
și social-culturale. din sectorul fores
tier, din comerț. Paralel cu aceasta, 
toți membrii și candidații de partid 
să fie atrași la activitatea organiza
țiilor de bază prin repartizarea de 
sarcini concrete, prin atragerea lor 
la munca de educare a maselor. Fie
care membru sau candidat de partid 
trebuie să fie un exemplu înaintat la 
locul său de muncă, un conducător 
politic activ. îmbunătățirea stilului și 
я metodelor de muncă trebuie să con
stituie o preocupare permanentă a 
organizațiilor de partid.

Incheindu-și expunerea, tovarășul 
Popa Dumitru e transmis delegaților 
la Conferința orășenească de partid 
și prin ei, tuturor comuniștilor, pre
cum și celorlalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului felicitări pentru im
portantele realizări obținute în înde
plinirea sarcinilor elaborate de cel 
de-al iil-lea Congres al P.M.R. A- 
vem ferma convingere — a arăfai 
vorbitorul — că comuniștii din Va
lea Jiului vor munci cu abnegație 
pentru dezvoltarea Succeselor obținu
te. Strîns uniți în jurul Comitetului 
Central al P.M.R. în frunte cu to
varășul Gheorghe Gbeorgbiu-Dej. să 
nu ne precupețim eforturile pentru 
tafiorlrea patriei noastre socialiste.
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Un schimb dinte-o brigadă fruntașă în sectorul I В al minei Lupeni 
—. cel condus de minerul Irănuș Marin, din brigada lui Koss Ladislau — 
імШе de a intra în mină.

Utilajele au fost salvate

Candidați ai F.D.P.
îa alegerile de la 7 martie

Artista «merit* Ana Colda

6a și în alte zile, schimbul de 
noapte din brigada lui Cazan Stelian 
de la sectorul Ii al minei Uricani a 
găsit abatajul bine armat. Pînă la 
ara 3 dimineața lucrul s-a desfășu
rat normal: împreună cu ortacii săi. 
șeful de schimb Simon Victor a în
cărcat vreo 30 de vagonete de căr
bune.

Deodată, din fundul camerei unde 
abatajul era intersectat de o falie, se 
auzi fin zgomot specific. Din tavan 
au și început să se prăvălească blo
curi mari de piatră, iar grinzile' din 
apropierea faliei trosneau sub greu
tatea dealului dezlănțuit. Unii dintre 
Ortacii lui Simon mai-mai s-o la la 
fugă.

— Du-te fuga Bucătarule de chea
mă pe Jenică, iar tu Mardare anun- 

de urgență pe maistru și pe fie
rar — dădu dispoziție Simon.

$i-a dat seama Simon că trebuie 
acționat rapid pentru a scoate uti
lajele din abataj — transportor, mo
toare, tuburi de aeraj, scule, insta
lația de iluminat. împreună cu aju
torul miner Kolemen și vagonetarul 
Bordaș, Simon a început să demon
teze transportorul. La început lanțul, 
apoi capul de întindere. Intre timp 
a sosit și Jenică Năstase, șeful de 
schimb de la un loc de muncă a- 
propiat. Postolache, fierarul, desfă
cea tuburile de aeraj. Au fost apoi

ORT
O seară plăcută pe patinoarul 

din Lupeni
Duminică după-amiază, organiza

torii de Ia asociația sportivă Prepa
ratorul Lupeni priveau satisfăcuți fi
rul de mercur аГ termometrului care 
cobora treptat, zgribulit de frig, sub 
linia ce indica 0 grade. Condiția de 
bază pentru buna desfășurare a con
cursului pe gheață eră, deci, asigu
rată. Gheața proaspătă — aidoma 
unui covor imens de cleștar, își aș
tepta oaspeții,

Iubitorii acestui sport, care în pe
rioada din urmă numără din ce în 
ее mai mulți simpatizant! în Valea 
Jiului, aii venit pe patinoarul din lo
calitate intr-un număr record. De 
data asta H se oferea ceva în plus 
față de programul obișnuit al pati
noarului. O seară plăcută, plină de 
surprize, veselie, muzică și voie 
bună.

Rachetele multicolore care au . a- 
nunțat deschiderea carnavalului, au 
constituit prima surpriză pentru ce.i 
aproape 500 de participant! la această 
plăcută seară. Cei 150 de patinatori 
au acoperit de-a dreptul patinoarul. 
In rindurile lor erau prezente toate 
viratele, de Ia cei miei ea re filetau 

scoase scocurile, scaunele, capul de 
acționare și motoarele transportoru
lui Sosit între timp în abataj, 
maistrul Rinder Constantin dirija 
munca de scoatere a utilajelor, ur
mărea felul сцт evalua presiunea în 
abataj. A urmat apoi la rînd demon
tarea capătului transportorului din 
axul colector,

...Trecuse doar o jumătate de oră 
de la declanșarea presiunii și utila
jele erau salvate. S-a trecut apoi la 
asigurarea axtiui colector. De aici 
trebuia executată o nouă atacare gpn- 
tru a asigura producția schimburilor, 
următoare. Cu lemnele pregătite pen
tru armare s-a înălțat în grabă o 
stivă.

Transpirați, obosiți și mbijiți de 
praf, oamenii începură să glumească. 
Primejdia trecuse, utilajele erau la 
adăpost. După scurt timp un nou 
val de presiune îinchise întregul a- 
bataj și porțiunea din axul colector, 
pînă ia stivă.

— O adevărată faptă de eroism. 
Doar nu-i o glumă să salvezi utilaje 
în valoare de 150 000 le! — a con
chis inginerul Mihalache Rudoli, șe
ful sectorului, care ne-a relatat în- 
trmplarea, petrecută în urmă cu cî- 
teva zile la abatajul nr. 13 din stra
tul 17-18 al minei Uricani
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primii „pași" pe gheață pînă la „ve
teranii" acestui sport care, prin gra
ție și măiestrit au îneîntat pe cei 
prezenți. La un moment dat acest fur
nicar multicolor s-a retras de pe 
luciul gheții cedînd locul unui alt 
număr din program, concursul costu
maților. Apariția patinatorilor costu
mați a stîrnit o vie animație în rîn- 
durile spectatorilor. După ce s-au 
prezentat publicului, a avut loc pre
mierea celui mai. reușit costum din 
cadrul carnavalului.

Carnavalul pe gheață s-a încheiat 
cu o întâlnire de hochei între echipa 
Preparatorul din localitate și repre
zentanții studenților din Petroșani.

A fost o seară plăcută pentru 
care inițiatorii merită toată lauda. 
Ei au reușit să ofere celor prezenți 
un mod plăcut de a petrece timpul 
liber, cu atît mai mult cu cît in a- 
eeastă muncă au fost „ajutați" și de 
un samovar veșnic aburind care, con
trar scopului pentru care a fost con
struit, oferea în cadrul chioșcului 
T.A.P.L. — instalat in incinta pati
noarului — un gustos și aromat vin 
cald.

T. KARPATIAN

Sala Constructorul din orașul Pe
troșani a găzduit aîmbătă dupâ- 
amiază adunarea populară în care 
peste 180 oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile orașului 
Petroșani au venit să propună can 
didații F.D.P. pentru circumscripția 
electorală nr 69 a Sfatului popular 
al regiunii Hunedoara și circumscrip
țiile nr 15 șt 16 ale orașului Pe
troșani.

Minerul Peter Moise
In sala de spectacole a clubujui 

muncitoresc din Lonea se adunase 
ră mai bine de 200 mineri, ingineri, 
tehnicieni pensionari și gospodine din 
localitate pentru a propune candi
dați! F.D.P. în vederea alegerilor 
de deputați în staturile populare.

In fața participanțiior la adunarea 
populară, din partea Consiliului oră
șenesc Petroșani al F.D.P., a luat 
cuvîntul tovarășul Szuder Wiliam, 
director general ai C.C.V.J., care 
a subliniat că în acest an mina Lo
nea va deveni una dintre cele mai 
moderne exploatări din Valea Jiului, 
cu puțuri și instalații de un înalt 
nivel tehnic, care vor contribui la 
ereșterea continuă a producției și 
productivității muncii.

in numele Consiliului orășenesc al 
F.D.P., tovarășul Szuder a propus

O chestiune care
In «iele localități din Valea Jiului 

cum sînt de exemplu Paroșeni, Is- 
cronl, Bănița sau noile cartiere Li- 
vezeni dm Petroșani și ВГаіа din 
Lupeni deservirea pe linie de poștă 
lasă de dorit. Greutățile pe care oa
menii muncii le întîmpină în special 
în cazul trimiterilor și primirilor poș
tale trebuie să dea de gîndit atît or
ganelor locale de stat cît și direc
țiunii P.T.T.R. a orașului regional

S-a terminat apa ?
Aprovizionarea magazinelor cu apă 

minerală, într-un sortiment variat și 
în cantități îndestulătoare, este o 
obligație permanentă a O.C.L. Ali
mentara și I.C.R.A.

Zile la rînd insă, Ія numeroase 
magazine alimentare, lipsește apa 
minerală sau. în cel mai fericit caz, 
există numai un singur sortiment. 
Aceasta produce multe neplăceri în 
rîndtil cetățenilor care folosesc apă 
minerală în cadrul tratamentelor re
comandate de medici.

Este așa de greu oare pentru
O.C.L. Alimentara și I.C.R.A. ca, pe 
localități, cel puțin intr-un magazin

SCHI

„Cupa 24 ianuarie" 
a revenit din nou 

schiorilor din Lupeni
Pe o vreme și zăpadă excelente, 

timp de două zile, pe pîrtlile din 
masivul Paring a avut loc primul 
concurs oficial de schi organizat de 
Consiliul regional. U.C.F.S. Deva, cu 
sprijinul comisiei orășenești de spe
cialitate din Petroșani.

La întreceri au luat parte 40 de 
schiori dtrt asociațiile sportive Mine
rul Lupeni, Energia Paroșeni, Parîn- 
gtil Petroșani, S.S.E. Petroșani și 
Constructorul Hunedoara.

Iată cîștigătorii probelor : SLA
LOM SPECIAL JUNIORI : Cloflioa 
Grigore — Minerul Lupeni ; SE
NIORI : l.azăr Victor — Parîngul 
Petroșani : JUNIOARE : Stanciu Ro- 
dica — Parîngul Petroșani ; SE
NIOARE : Peterffi Virginia — Pa- 
rîngui Petroșani ; SLALOM URIAȘ, 
JUNIORI: Ctoflica Grigore; SE
NIORI: Lazăr Victor: JUNIOARE: 
Stanciu Rodica ; SENIOARE: Pe
terffi Virginia ; 3 KM FOND JUNI
OARE : Schmid Margareta - Ener
gia Paroșeni ; 10 KM JUNIORI:
Lorlncz Gheorghe; 15 KM SENI
ORI : Lupaș Gheorghe, ambii de Ia 
Energia Paroșeni.

In urma întocmirii clasamentului 
general, echipa reprezentativă a -ora
șului Lupeni, în cadrul căreia au 
participat și schiorii din Paroșeni, a 
cucerit „Cupa 24 ianuarie" și cu a- 
ceasta și primul concura o№i»i

Luînd cuvîntul în cadrul adunării, 
tovarășul Blaj Traian, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al orașului Petroșani a pro
pus drept candidat în circumscripția 
electorală nr 69 a Statului popular 
al regiunii Hunedoara, și în circum
scripția nr -22 a Sfatului popular 
orășenesc Petroșani, pe fiica de mi
ner Ana Colda, artistă emerită.

Propunerea a fost susținută de tov.

drept candidat în circumscripția nr 
78, spre a fi ales în Sfatul popular 
ai regiunii Hunedoara pe minerul 
Peter Moise de la E.M. Petrila. Pro
punerea a fost susținută de mine
rul Burcin Gheorghe, minerii pen
sionari Kragel Iosif, Uifalvi Alexan
dru și alții.

Ip aceeași diipa-amiaza, au fost 
propuși candidați ai F.D.P. pentru 
alegerile de deputați în Sfatul popu
lar al orașului Petroșani și în Sfătui 
popular al orașului Petrila tovarășii 
Feher loslf în circumscripțiile nr. 141 
a Sfatului popular Petroșani și 47 a 
Sfatului popular Petrila; Madarasz 
Rozalia în circumscripția nr 142 Pe
troșani; Melczer Mihai în circum
scripția nr 48 Petrila ; dr. Drăghici 
Gheorghe în circumscripția nr. 46 
Petrila.

trebuie studiată
Petroșani. Gred că înființarea în 
cursul acestui an a unor noi oficii 
P.T.T.R. în locurile sus amintite ar 
îmbunătăți și ușura activitatea pe 
linie de poștă, iar cetățenii nu ar mai 
fi nevoiți să străbată cu diferite tri
miteri poștale o cale uneori de cițiva 
kilometri pînă la oficiul P.T.T.R, din 
centrul orașului.

V. BONEA 
corespondent

să se asigure TOATE SORTIMEN
TELE de apă minerală folosite cu
rent în Valea Jiului ?

Un aspect de Ia stația de purificare a apei, construită recent la pre- 
parația Lupeni.

UN FRUMOS SUCCES
Energetlcfenii de ia 

С. T. Paroșeni au în- 
timpinat Conferința oră
șenească de partid cu 
un frumos succes: în 
ztâale de 14 șl 16 ianua
rie grupul nou de 160 
MW a luarai ttap de 

48 de ore în suprasar
cină, cu 153,07, respec
tiv, 152,32 MW. Și la 
cele trei grupuri de cite
50 MW ș-a lucrat în 
suprasarcină în ziua de
15 ianuarie. La aceste 
trei grupuri s-a realizai

Pop Vladimir, director adjunct al 
Teatrului de Stat Valea Jiului, Teacă 
Florin, artist, Legrand Iosif, inginer 
la C.C.V.J. și alții.

In aceeași adunare, tovarășul Blaj 
Traian a propus pe tov. Ellsei 
Gheorghe, șeful secției organizato
rice a Sfatului popular al orașului 
Petroșani, drept candidat în circum
scripția nr 16 a Siatului popular 
din localitate. Totodată a fost pro
pus candidat al F.D.P. pentru sfa
tul popular orășenesc Gălățan loan, 
țăran muncitor. Propunerile tăcute 
au lost susținute de tov. Coconeț 
Maria. Marc Ilie și alții.

Alte propuneri
Vineri după-amiază a avut loc în 

sala clubului sindicatelor din orașul 
Petrila o entuziastă adunare popu
lară a oamenilor muncii din locali
tate pentru propunerea de candidați 
ai Frontului Democrației Populare în 
alegerile de la 7 martie.

Adunarea a fost deschisă de către 
tovarășul Bardocz Vasile, secretarul 
Comitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petrila.

După ее a subliniat importanța 
politică a alegerilor de la 7 martie, 
tovarășul Bardocz a propus în nume 
le Consiliului orășenesc Petrila al 
Frontului Democrației Populare, pe 
tov. Truța Emil, secretarul Comi
tetului orășenesc de partid Petrila, 
drept candidat în circumscripția nr 
116 spre a fi ales deputat în Sfătui 
popular ăl orașului Petroșani.

Propunerea a fost aprobată de cei 
aproape 200 de participanți la adu
nare. Pentru Sfatul popular al ora
șului Petroșani au fost propuși 
să candideze, printre alții-, următorii 
tovarăși: Florea Sabin, șeful prepa- 
rației Petrila, pentru circumscripția 
electorală nr 119; Antal losif, mun
citor Ia mina Petrila pentru circum
scripția nr 117; Giurgiu Gheorghe. 
președintele comitetului sindicatului 
minei Petrila, pentru circumscripția 
nr 126; Orban Ioaif, maistru miner 
pentru circumscripția electorală nr 
137.

sarcina de 152,9 MW 
in loc de 150 MW eh 
totalizează capacitatea 
lor. Datorită acestei 
succes termocentrala Pa
roșeni a dat îa două 
zile o cantitate de peste 
14 600 000. KWb energie 
electricii.
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Sosirea delegației R.P. Romine 
la Varșovia față de

VARȘOVIA 18. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite:

Luni dimineața a sosit la Varșo
via delegația R. P. Romîne, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care va participa la ședința Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

ba sosirea în gara centrală din 
Varșovia, delegația R. P. Romîne a 
fost întîmpinată de tovarășii Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri, Marian Spyhalski, mareșal al 
Poloniei, ministrul apărării, Adam 
Rapacki, ministrul afacerilor externe 
și alte persoane oficiale.

Cu același tren au sosit tovarășii 
Eugeniusz Szyr, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,. 
Gheorghe Diaconescu. ambasador al 
R. P. Romine în R. P. Polonă, și ge- 
neral-maior Ion Oprenea, atașat mi

Săptămînă politică în Anglia
LONDRA" 18 (Agerpres).
„© săptămînă politică importantă, 

ale cărei consecințe pot fi decisive, 
începe marți în Marea Britanie", 
transmite agenția France Presse în 
comentariuli său asupra situației po
litice din . Anglia. In această zi, po
trivit agenției, se reiau dezbaterile 
parlamentare, marcate printr-o de
clarație importantă a primului mi
nistru, Harold Wilșon, prin care se 
va cere tuturor englezilor „să anga
jeze o veritabilă bătălie a exportu
rilor".

ÎN CÎTEVA RIN DURI
NEW YORK. Opt astronauți ame

ricani au sosit la Honolulu pentru a 
studia regiunea vulcanică din insu
lele Hawai. Oamenii de știință ame
ricani consideră că formațiunile de 
lavă din jurul vulcanului Mauna 
Loa sînt asemănătoare regiunilor lu
nare în care ar putea âseleniza pri
mul astronaut.

ROMA. In lacul Locarno a dispă
rut un submarin de dimensiuni mici 
cu două persoane la bord, care fă
cea cercetări la adîncime. Operațiu
nile echipelor de salvare nu au dus 
la nici un rezultat. In prezent se 
crede că submarinul „Squalo-Tigre" 
ă intrat într-o pîlnie făcută de esca- 
vatoare unde a fost acoperit de pe
reții de nisip.

NEW YORK. Cei șapte mii de sa- 
lariați ai oficiilor poștale pentru să
nătate publică din New York conti
nuă greva. Conducătorii greviștilor 
au declarat că după întrevederile se
crete' care au fost încheiate duminică 
nu s-a ajuns încă la un acord în ce 
privește satisfacerea revendicărilor 
lor.' Greviștii cer ridicarea salariilor. 

litar al R. P. Romîne, care au în- 
tîmpinat delegația' romînă la frontie
ra dintre R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Polonă.

Pe peron au fost de față membrii 
Ambasadei R. P. Romîne.

☆
VARȘOVIA 18 (Agerpres).
După cum anunță agenția P.A.P., 

în capitala R. P. Polone au mai so
sit, pentru a participa la ședința 
Comitetului Politic Consultativ aî 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia delegațiile: R. P. Bul
garia, condusă de Todor Jivkov, 
R. S. Cehoslovace, condusă de A. 
Novotny; R. D. Germane, condusă 
de Walter Ulbricht; R. P. Ungare, 
condusă de Janos Kadar; U.R.S.S., 
în frunte cu E. I. Brejnev și A. N. 
Kosîghin.

A sosit, de asemenea, la Varșovia 
A. A. Greciko, comandantul suprem 
al forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Agenția consideră că în acest a- 
pel, primul ministru va anunța mă
suri proprii de stimulare a exporta
torilor, printre care împrumutul, pe 
termen lung, precum și alte, facilități. 
Măsurile prevăzute, subliniază France 
Presse, nu vor fi, totuși, protecțio- 
niste și nu vor constitui o subvenție 
deghizată.

Săptămînă politică din Anglia este 
marcată, de asemenea, de alegerile 
parțiale din circumscripțiile electo
rale Leyton și Nuneanton pentru 
completarea locurilor rămase vacante 
în Camera Comunelor.

Aspect parțial 
aî docurilor Royal 
Albert. North 
Woolwich, Londra, 
inactive, ca urma
re a continuării 
grevei muncitori
lor docheri, în 
sprijinul revendi
cărilor lor.

SAN SALVADOR. Vulcanul San 
Miguel din Salvador a" început din 
nou să erupă aruncînd la o mare 
înălțime lavă și cenușă. In capitala 
țării s-au înregistrat mai multe cu
tremure care nu au provocat însă pa
gube.

BONN. După cum anunță agenția 
D.P.A., în cursul anului 1964, în a- 
viația civilă a R. F. Germane s-au 
înregistrat 142 accidente, care au 
costat 38 de vieți omenești. Alte 49 
de persoane au fost grav rănite, iar 
33 de persoane mai ușor rănite. Ac
cidentele au pricinuit distrugerea a 
59 de avioane. 83 avioane au fost 
avariate.

DJEDDAH. După cum relatează 
agenția France Presse, în Yemen au 
fost reluate ostilitățile.

Un comunicat dat publicității de 
cartierul general al forțelor regaliste, 
face cunoscut „ruperea definitivă a 
armistițiului încheiat în octombrie, 
la Erkit, între cele două părți".

WASHINGTON. Președintele John
son s-a întors sîmbătă'seara la Casa

poziției guvernului grec

ATENA 18. Corespondentul Ager
pres, C. Alexaridroaie transmite:

Presa ateniană consacră numeroa- 
-se cbmeiîtarii poziției guvernului grec 
față de forța nucleară multilaterală.

„Retragerea Turciei din forța nu
cleară multilaterală, (care de altfel 

L filei nu există) constituie un aver- 
stisment adresat Occidentului. în sen
sul că Turcia poate urma o politică 
mai elastică, scrie ziarul „Eieftheria". 
Gestul Turciei, după mărturisirea 
Washingtonului, crează un moment 
psihologic pentru coaliția occiden
tală".

Pare-se că „momentul psihologic" 
s-a agravat și mai mult după pre- 
cizarea guvernului grec a poziției 
sale față de această forță. Deși Gre
cia nu a spus un nu categoric 
F.N.M., totuși cercurile politice, di
plomatice și presa din Atena apre
ciază comunicatul guvernului ca o 
schimbare a poziției față de această 
forță. Ziarul de dreapfa, „Kathime- 
rini". și-a1 exprimat nemulțumirea 
față de conținutul comunicatului, 
scriind:: „Guvernul a anunțat că 
problema participării Greciei Ia 
F.N.M. nu a consemnat vre-o evolu
ție în plus față de acordul dat în 
principiu de a lua parte la studierea 
problemei, fără a fi asumat vre-un 
angajament- asupra- esenței chestiunii. 
Dacă comunicatul ar fi conținut nu-
mai acest paragraf era posibil ca el 
să fi trecut necomentat. Din păcate 
însă (această frază reflectă deci re
gretul grupărilor de dreapta — N.R.),

Planul de cinci ani 
de dezvoltare economică 

a Iratului
BAGDAD 18 (Agerpres).
Primul ministru al Irakului, gene

ralul Taher Yahia, a anunțat dumi
nică, în cadrul unei conferințe de 
presă, noul plan de cinci ani de dez
voltare economică a țării, pe perioa
da 1965—1969, care se cifrează la 
suma ide 820 milioane dinari.

Primul ministru a declarat tot
odată că scopul planului pe cinci 
ani este creșterea venitului național 
eu 8 la Sută anual. Investițiile de 
capital se vor baza, în special, pe 
beneficiile ce se vor obține din re- 
devențele petroliere, care se așteaptă 
să se cifreze în cei cinci ani la apro
ximativ 385 milioane dinari și pe be
neficiile obținute din întreprinderile 
de stat. La investițiile de capital vor 
fi, de asemenea, folosite credite străi
ne, în valoare de aproximativ 80 mi
lioane ; dinari.

Albă de la reședința din Texas pen
tru a participa fa pregătirile în vede
rea instalării sale ca președinte, 
care va avea- loc miercuri. După cum 
se știe. în timpul șederii în Texas 
președintele S.U.A. a avut întreve
deri ... cu primul ministru canadian 
Lester Pearson, aflat într-o vizită în 
S.U.A., și.a. semnat, împreună cu 
acesta, un acord cu privire la desfi
ințarea taxelor vamale la comerțul 
cu automobile dintre cele două țări.

DAR-ES-SALAAM Potrivit unui 
decret, al Ministerului Invățămîntu- 
lui, începînd din 1965 învățămîntul 
primar a devenit obligatoriu pentru 
copjii de vksfă școlară din Republica 
Unită Tanzania.

WASHINGTON. Agenția de Infor
mații a S.U.A. (U.S.I.A.) a anunțat 
că Uzina de arme atomice din Oak 
Ridge, statul Tennessee, va fi par
țial' transformată într-un institut pen
tru cercetarea cancerului. Potrivit 
unui program comun al Comisiei a- 
mericane pentru energia atomică și 
Institutului național pentru cerceta
rea cancerului din Washington, în să
lile rămase disponibile se vor face 
cercetări în domeniul chimic, pato
logic și microbiologic.;

F, N. M.
documentul are două paragrafe: 
unul în care se subliniază că hotă- 
rîrea guvernului turc nu influențea
ză politica externă greacă și al doi
lea paragraf, care relevă că în urma 
recentelor propuneri engleze și opo
ziției radicale a Franței, problema 
F.N.M. nu a făcut niciun progres. 
Aceasta înseamnă că Grecia este si
gură că planul de creare a acestor 
forțe nu va fi aplicat".

Ziarul „Avghi" subliniază că „este 
pozitiv faptul că guvernul a înțeles 
că după refuzul Turciei de a parti
cipa la aceste forțe. Grecia ar fi con
stituit o excepție flagrantă, fiind sin
gura țară mică, care ar fi acceptat 
să contribuie la planurile nucleare, 
sacrificîndu-și interesele naționale. 
Declarația guvernamentală, continuă 
ziarul, care arată că Grecia, în esen
ță, nu s-a angajat să participe la a- 
ceste forțe, este interpretată de opinia 
publică greacă numai ca însemnînd 
că guvernul va reexamina poziția sa 
față de această problemă pe baza da
telor noi și ținînd seama de intere
sul național. Acesta este unul din 
momentele în care țările mici sînt 
chemate și au posibilitate să joace 
un ; rol eficace pentru zădărnicirea 
unor ' planuri catastrofale".

Presa franceză 
Erhard —

PARIS 18 (Agerpres).
Ptesa franceză de luni consacră 

numeroase comentarii întîlnirii pe 
care o vor avea marți și miercuri, 
la Rambouillet, în apropierea Pari
sului, cancelarul vest-german, Lud
wig Erhard cu generalul de Gaulle.

In legătură cu aceasta, ziarul „La 
Nation" se întreabă dacă întîlnirea 
va fi rodnică, deoarece în preajma 
aniversării a doi ani de la semnarea 
tratatului franco-vesf-german, a ră
mas încă un drum greu de străbătut 
în ce privește rezolvarea probleme
lor care separă cele două țări vest- 
europene.

Ziarul subliniază că, pînă în pre
zent, nu a fost rezolvată nici pro
blema Pieței comune agricole, nici 
cea a forțelor nucleare multilaterale. 
In ce privește forța nucleară a 
N.A.T.O., dacă pentru moment pro
blema pare amînată, ea nu a fost 
totuși scoasă de pe ordinea de zi. 
„La Nation" este de părere că Ger
mania occidentală asociindu-se for
ței nucleare multilaterale, riscă, prin
tre altele, să renunțe pentru tot
deauna la colaborarea franco-vest- 
germană, lucru considerat de ziar 
drept „esențial pentru construirea 
unei Europe (occidentale) unite".

VARIETĂȚI
Sfîrșitul „călătoriei" unui ac 

prinfr-un copil
NEW YORK 18 (Agerpres).
Un băiat în vîrstă de 14 ani, din 

Jackson, statul Michigan, a fost su
pus unei operații pentru a i se înde
părta un ac de cusut, care îi intrase 
în picior în urmă cu șapte ani și a* 
ajuns în plămîni. In cursul anilor.

Modernizarea muzeului Louvre
PARIS 18 (Agerpres).
In decurs de opt ani urmează să 

fie încheiat un vast program de mo
dernizare a muzeului Louvre, unul 
din cele mai mari din lume, program 
care va costa 50 milioane franci. In 
prezent în muzeu sînt expuse numai 
circa 3 000 opere de artă, dar un nu
măr tot atît de mare se găsește în
magazinat în depozite în condițiuni cu 
totul neprielnice pentru tablouri și 
sculpturi.

Prezente romineștl

taaiera lilMI imlHst 
..Htafflal îoiBărețtiler" 

la Deliii
DELHI 18 (Agerpres).
In cadrul celui de-al ІИ-lea Festi

val internațional al filmului de la 
Delhi, în sala „Vibyan Bhavan" a 
avut loc premiera filmului romînesa 
„Neamul Soimăreștilor". La premie
ră au participat personalități ale vie
ții politice și culturale din India, 
membri ai corpului diplomatic, un 
numeros public. A fost de față Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul R. P. Rornî- 
ne la Delhi.

Directorul Festivalului internațional 
el filmului din capitala Indiei, P. G. 
Bhagat, a rostit un cuvînt de salut. 
A răspuns Mihnea Gheorghiu, con
ducătorul delegației cineaștilor ro- 
rnîni.

Filmul s-a bucurat de un deosebit 
succes. Presa indiană a scris comen
tarii elogioase despre „Neamul Șoi- 
măreștijor". Filmul va continua să 
ruleze la cinematograful „Rivoli", dia 
Delhi.

☆

Președintele Indiei dr. Radhakrish- 
пап, a oferit o recepție în cinstea 
participanților la Festivalul interna
țional al filmului de la Delhi. In ca
drul recepției președintele Indiei s-a 
întreținut cu membrii delegației de 
cineaști romîni.

despre întîlnirea 
de Gaulle >

Ziarul „l’Aurore" scrie la rîndul 
său că, deși vest-germanii au accep
tat teza lui de Gaulle privind o co
munitate politică a Europei patriilor, 
ei consideră drept piatră unghiulară 
a politicii lor aliahța atlantică care 
să se sprijine pe forța nucleară ame
ricană. De aceea, subliniază ziarul, 
Erhard va căuta să convingă pe in
terlocutorii săi francezi că retragerea 
forțelor armate americane de pe con
tinentul european ar fi imposibilă.

Ziarul „L’Humanite" se întreabă 
dacă Erhard speră să obțină asenti
mentul lui de Gaulle la forța multi
laterală, arătînd că noi cedări față 
de ambițiile atomice ale Bonnului ar 
crea în Europa (occidentală) o si
tuație gravă, periculoasă pentru 
Franța. O adevărată prietenie franco- 
vest-germană, continuă ziarul. nu 
este de conceput decît pe cu totul 
alte baze. Ea nu poate să se dezvolte 
decît ca o politică се-și propune ca 
scop nu agravarea încordării între 
cele două Germanii sau între țările 
N.A.T.O. și cele ale Tratatului de la 
Varșovia, ci, dimpotrivă, pe consoli
darea destinderii și progresului de
zarmării.

acul, fără a se face simțit, a „călă
torit" prin țesutul muscular în sus. 
Deabia la începutul acestui an, cu 
prilejul unui accident suferit la ski, 
băiatul s-a plîns de dureri în umeri. 
Starea sa după operație este bună.

In fiecare an, circa 1 500 000 de vi
zitatori trec prin Louvre. Unele din 
sălile muzeului suferă însă și din 
cauza iluminatului necorespunzător. 
Și acesta va fi modificat în cursul 
operațiunilor de transformare. Mu
zeul va dispune și de un restaurant 
propriu și de cîteva săli de odihnă, 
una cu □ terasă la 41 metri înălțime 
cu o vedere deasupra Senei.
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