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Cuvîntarea tovarășului 
Alexandru Drăghici 

la Conferința organizației regionale de partid 
Hunedoara

DRAGI TOVARĂȘI,

. Conferința organizației regionale 
de partid Hunedoara își desfășoară 
lucrările la puțin timp după publi
carea documentelor de importanță 
istorică, ale Plenarei C.C. ai P.M.R., 
ce urmează să fie supuse dezbaterii 
și aprobării celui de-al IV-lea Con- 

4 greș al partidului.
Conferința a dat o înaltă apre

ciere acestor documente. Discuțiile 
au subliniat încă o dată entuzias
mul și hotărîrea fermă a membrilor 
și candîdaților de partid, a tuturor 
oamenilor muncii din regiune, pentru 
îndeplinirea mărețelor sarcini pre
văzute de proiectele de Directive.

Darea de seamă și discuțiile pur
tate au făcut o analiză profundă a 
realizărilor obținute de oamenii mun
cii de la precedenta conferință de 
partid și a stabilit pe baza documen
telor plenarei partidului sarcinile de 
viitor și măsurile necesare. De ase
menea, s-au făcut, propuneri prețioa
se privind măsurile ce trebuie luate 
de organizațiile de partid pentru rea
lizarea planului de stat pe 1965. a 
angajamentelor luate îin cinstea Con
gresului.

Dezbaterile conferinței au sece în 
evidență încă o dată răspunderea 
și maturitatea politică cu care cadrele 
de partid din economie privesc hotă- 
rîrile partidului și guvernului, ceea 
ce ne dă garanția că pe viitor vor 
munci cu mai mult elan pentru apli
carea Iot în viață.

Poporul nostru a luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de conținutul 

k documentelor dezbătute în Plenara 
/ C.C. al partidului, de noile obiective 

și sarcini trasate de partid pentru 
dezvoltarea viitoare a României so
cialiste. Proiectele Directivelor Con
gresului al IV-lea constituie un pro

gram vast și mobilizator, care îm
brățișează toate laturile vieții eco
nomice și sociale, fiind menite să mar
cheze o nouă și importantă etapă în 
făurirea societății socialiste în pa
tria noastră. Ele constituie o conti
nuare firească a liniei politice gene
rale a partidului și statului nostru. 
Trăsătura esențială a acestor docu
mente o constituie realismul profund 
al obiectivelor stabilite, conținutul 
lor științific, întemeiat pe posibili
tățile reale ale țării și pe aplicarea 
creatoare la condițiile noastre a în
vățăturii marxist-leniniste.

In stabilirea marilor obiective po
litice . și economice, partidul nostru 
a pornit întotdeauna de la studierea 
temeinică a realității, a ținut seama 
de cerințele vieții, de nevoile și in
teresele poporului nostru. Viața, 
practica, au fost izvorul principal al 
măsurilor luate de partid și crite
riul hotărîtor al verificării justeții lor.

In continuare, tovarășul Alexan
dru Drăghici a vorbit pe larg despre 
importantele succese obținute de po
porul nostru în toate domeniile de 
activitate, subliniind că în- anii șese- 
naluluî producția industrială a de
pășit substanțial, atît ca volum cît 
și ca ritm de creștere, prevederile 
Directivelor Congresului al IlI-lea al 
partidului, fapt care a determinat 
schimbări adinei în economia țării. 
Creșterea potențialului industrial a 
creat baza tehnico-materială pentru 
dezvoltarea agriculturii. Rezultatele 
obținute în dezvoltarea economiei au 
asigurat o creștere continuă a ni-’ 
velului de trai al oamenilor muncii. 
Statul socialist a acordat fonduri în
semnate pentru știință și artă, în- 
vățămînt, cultură și sănătate.

In continuare tovarășul Alexandru 
Drăghici a subliniat că prevederile 
proiectului de Directive reflectă gri

ja permanentă a partidului nostru 
pentru dezvoltarea economiei, și' cul
turii, pentru creșterea nivelului de 
viață al poporului român. Proiectele 
de Directive care au stabilit sarcinile 
pentru perioada următoare exprimă 
linia politică generală a partidului 
nostru de continuare neabătută și în 
viitor a industrializării socialiste, ca
racterizată prin creșterea cu priorita
te a producției mijloacelor de: pro
ducție, promovarea progresului teh
nic în toate ramurile economiei, re
partizarea teritorială, rațională a for
țelor de producție. :

Referindu-se la proiectul Statutului 
P.C.R., tovarășul Alexandru Drăghici 
a arătat că prevederile sale exprimă 
creșterea forței și maturității parti
dului, a rolului său de conducător în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale, coeziunea și unitatea rîndu- 
riilor sale.

In cpntinuarea cuvîntării sale to
varășul Alexandru ; Drăghici a scos 
în evidență faptul că în atenția con
ducerii de partid și de stat a fost și 
este.1 alături de celelalte . regiuni, 
și dezvoltarea regiunii ‘ Hunedoara, 
care, prin valorificarea bogățiilor sale 
naturale, prin puterea sa industrială 
aduce o contribuție de seamă în dez- 

r vottarea întregii economii naționale.
Răspunzînd cu elan hotăfîrilor 

partidului, oamenii muncii din re
giune, în frunte cu comuniștii, au 
muncit cu însuflețire pentru înfăp
tuirea Directivelor celui de-al IlI-lea 
Congres, îndeplinind și depășind an 
de an sarcinile care le-au revenit din 
planul de stat. La sfîrșitul anului 
1965, producția globală industrială a 
regiunii Hunedoara va fi de 2,3 ori 
mai mare față de anul 1959, ceea ce 
reprezintă un ritm mediu anual de 
creștere de 14,5 la sută.

In regiunea Hunedoara se va realiza 
la sfîrșitul acestui an 95 la sută din 
producția pe țară la huilă, 89 la sută 
din producția de cocs metalurgic, 70 
la sută din producția de fontă și pes
te 61 la sută din producția de oțel.

Pentru a scoate în evidență aportul 
adus de regiunea Hunedoara la a- 

vîntuJ puternic al dezvoltării între
gii economii naționale este suficient 
Să arătăm că în anul 1964 în indus
tria regiunii s-au produs*- de aproape 
10 ori mai multă fpntjj, de 6,9 ori. 

mai mult oțel, de 3 ori 'grai multe 
laminate pline și finite, de peste 9 
ori mai mult minereu de fier și de ач 
proape două ori mai niftft cărbune 
brut decît producția întregii țări rea
lizată Ia aceste produse î>4;^ahul 1938.

înzestrarea an de mdustrM
regiunii cu tehnica "Modernă, ri
dicarea necontenită л fadului de 
calificare și specializare ‘"8 cadrelor, 
au făcut posibilă asimilarea de nt>i 

produse cum sînt: oțcliîtWe penfeni 
rulmenți, axe, țevi și sape' cu role, 
mașini-unelte, mașini de cusut și de 
spălat etc., care se remarcă prin ca
litatea și performanțele lor tehnico- 
economice.

In anii șesenalului, peisajul indus
trial al regiunii s-a îmbogățit cu noi 
obiective importanta în siderurgie, 
în industria extractivă, energetică și 
în stlte ramuri.

In anii 1960—1965 pentru dezvolta
rea industrială și social-culturală a 
regiunii statui a investit suma de 
cca, 13 miliarde lei.

Paralel cu industria, ca urmare a 
încheierii procesului de cooperativi
zare, o dezvoltare continuă a cunos
cut și agricultura regiunii.

Succesele obținute în creșterea 
producției industriale și agricole, mă- 

,(Continuare In pag. 2-a)

Aspect din prima zi a exame
nului de maturitate. Se dă pro
ba scrisă la limba română. A- 
tenție, concentrare și lucrarea va 
izbuti. Apoi două zile pauză, șl - 
mîine, la ora 9, iarăși în bănci' 
pentru lucrarea scrisă la mate
matică. :

♦ Azi, ora 19,30, în sala Teatru
lui de Stat din Petroșani Școala 

populară de artă din localitate pre
zintă un program artistic intitulat 
„Cine știe... spune tot".

In program: scene satirice, mu
zică, tablouri coregrafice, cuplete, 
monologuri, ghicitori.

ф Mîine dimineață, un grup de 
108 elevi de la Școala profesională 
din Petroșani pleacă într-o excursie 
de 7 zile prin țară pe următorul tra
seu : Simeria — Tg. Mureș — Bi- 

ACTUALITATEA
caz — Bacău — Galați — Brăila — 
Tulcea — București — Brașov — 
Sibiu — Petroșani.

ф Mîine ora 18,30, cercul drama
tic al clubului muncitoresc din Ani- 
noasa prezintă pe scena clubului 
sindicatelor din orașul Vulcan pie
sa în două acte „Noaptea e un sfet
nic bun" de Alexandru Mirodan. In 
distribuție George Negraru, Emeric 
Lany, Ana Pop, Anuța Popa, Alexan
dru Socol, loan Liciu.

ф In ziua de 20 iunie, ora 8, pe 
stadionul sportiv din Lonea are loc 
un concurs profesional — faza raio
nală — al formațiilor voluntare de 

pază contra incendiilor.
Se vor disputa locurile I, II și III 

la probele: pista de îndemînare și 
viteză, ștafeta 3X50 m, luarea dis
pozitivului la utilajele P.C.L din do
tare.

Impiegatul de mișcare Jecaru Vasîle este unul dintre cei mai buni 
tehnicieni din stația C.F.R. Petroșani. Iată-I, lucrînd cu atenție la pupitrul 
de comandă.

Angajament sporit
In întîmpinarea celui de-al IV-lea 

Congres al P.M.R. muncitorii de la 
I.P.I.P. Livezeni și-au asumat noi 
angajamente în întrecerea socialistă.

Pe baza unei mai bune organi
zări a lucrului în ateliere și pe șan
tiere și printr-o grijă sporită față 
de întreținerea utilajelor și vehicu
lelor din dotare, ei au apreciat că 

au posibilitatea și au hotărît să spo
rească calitatea reparațiilor cu 1 la 
sută și să realizeze la prețul de cost 
al lucrărilor efectuate o economie de 
720 000 lei, din oare jumătate pînă 
Ia data Congresului partidului.

GH. VULPE . 
corespondent

Din activitatea 
Școlii popuiare de artă

Școlii populare de artă îi revine 
o sarcină de seamă în pregătirea ar
tiștilor amatori și îndrumarea activi
tății acestora în formațiile artistice. 
Pentru aceasta, un loc important în 
procesul de învățămînt îl ocupă pro
ducțiile artistice interne și externe.

In scopul valorificării talentelor 
elevilor și verificării pregătirii lor lă 
clasă, s-au Organizat în cadrul școlii 
trei producții interne, una de canto 
și două ale secțiilor de muzică, ac- 
torie-regie și brigăzi artistice de a- 
gitație, la care și-au adus contribu
ția cei mai buni elevi, unii din ei 
făcînd pentru prima dată cunoștință 
cu publicul, în calitate de interpreți. 
Afară de acestea au fost organizate 
și o serie de producții externe ca de 
exemplu cele cu ocazia alegerilor sau, 
mai recent, cele două spectacole date 
în comun la căminele culturale din 
Cimpa și Banița de către clasa de 
actorie-regie a prof. Miclescu Ale
xandru și clasa de brigăzi artistice 

de agitație a prof. Jeles Alexandru.
La aceste spectacole, clasa de ac

torie-regie a prof. Miclescu: Alexan
dru, a prezentat schițele „Amicii", 
„C.F.R.“. și „Articolul 214“ de I. L, 
Caragiale, piesa „Jubileul" de Cehov, 
iar clasa de brigăzi artistice de a- 
gitație a prof. Jeles Alexandru a pre
zentat creațiile sade de brigadă sus
ținute la acordeon de prof. Lucaciu 
Vasile: „Adevărul gol, goluț", „Pre-

PRODUCȚIILE 
ARTISTICE

darea defectelor". „Chiulangiii";'" și 
„Ghicitorile".

In cadrul acestor . programe, e- 
levi ,de la clasele de vioară, acor
deon, flaut și saxofon au executat 
diferite partituri care au fost pre
gătite la clasă.

De la clasa de actorie-regiie s-au 
evidențiat în . mod deosebit în ce pri

vește interpretarea elevii Purcaru 
loan, . Purcaru Aurel, Rusu Valeria 
și Kovacs Anamaria, iar de la clasa 
de brigăzi artistice de agitație, ele
vii Bîșa loan, Rădoî Petru, : Pădu- 
reanu Lia și Hațegănu Sonia. .

Dar activitatea noastră' nu se în
cheie aici. Din repertoriul ■ produc
țiilor noastre interne și externe, com
pletat cu bucăți studiate ulterior, 
s-au organizat alte trei producții 
externe de sfîrșit de an ce •, au 
loc' la Teatrul de Stat din Petroșani. 
Două din acestea au avut loc dumi
nică 13 și marți 15 iunie iar ultima 
va avea Ioc la 17 iunie.

Dorim ca prin aceste producții să 
ne aducem și noi contribuția, alături 
de celelalte instituții de artă din Pe
troșani, la ridicarea nivelului cultu
ral al oamenilor muncii, la cultiva
rea în rîndul acestora a dragostei 
pentru artă și frumos.

Prof. PAMFIL MIHAILA 
directorul Școlii populare de artă 

din Petroșani



STEAGUL1 ROȘU

CuYîntarca tovarășului Alexandru Drătihld
ilnncdoarala Conferința organizației regionale fle partid

(Urmare din pag, l-a)

•urile luate de partid și guvern pen
tru mărirea salariilor, reducerea de 
prețuri, construcția de locuințe și 
țlte obiective aoclal-culturale au de
terminai ridicarea continuă a nivelu
lui de trei material șl cultural el oa
menilor muncii din regiunea Hune- 
doiri,

In anii 1960—1964 s-au construit 
dta fondurile statului în orașele și 

centrele muncitorești alo Hunedoa
rei aproape 16 000 apartamente con
fortabile, a (ost terminată clncflca- 
rea regiunii, a fast asigurată recep
tionarea programului televiziunii în 

.rea mai 'mare parte a гедіипіі, ur- 
mtad ca într-un viitor foarte apropiat 
si ffo creată această posibilitate de 
culturalizare șl pentru minerii din 
Valea Jiului- '

Referindu-se în continuare la 
unele lipsuri și neajunsuri care s-au 
manifestat tn această perioadă în e- 
concmia regiunii șl la măsurile ce 
vor trebui să fie luate de organele și 
organizațiile de partid, pentru a asi
gura realizarea sarcinilor mari ce 
revin regiunii 
Directive ale 
Congres al partidului, vorbitorul 
a apus: In 
•nulul în curs, unele întreprinderi 
importante cum stat Trustul minier 
Deva, Direcția regională « economiei 

forestiere și două întreprinderi ale in
dustriei locale nu au realizat planul 
producției globale șl al producție! măr
fi, iar alte,întreprinderi, deși au rea- 
liut producția globală, au rămfaeri 
In urmă la realizarea unor sortimen
te de mare importanță pentru econo
mia națională. Astfel, tn cele 6 luni 
ale anului 1966, economia a fost lip
siți de 800 tone cupru în concen
trate, de aproape 36 000 mc bușteni 
șl 12000 m c pentru celuloză, 78 
mașini de frezat, 38 mașini de rec
tificat, 41 bucăți mașini de ascuțit 
•cule și altele.

Această situație ncsattofăcătoare se 
tiatorește în principal nerespectării 
disciplinei tehnologice, care a cauzat 
producerea accidentului tehnic ce a' 
provocat stagnarea producției la mina 
Dsva pa un timp îndelungat, iar ta 
ramura forestieră slabei preocupări 
pentru organizarea producției, folosi
rea Incompletă a utilajelor și meca
nismelor cu care sînt dotate între
prinderile.

Este greu de înțeles de ce condu
cători ai întreprinderilor 
forestiere, care au fost 
•onferința regională clin 
pentru o serie de lipsuri, 
și ia această conferință 
deficiențe ta activitatea far. Consider 
că Comitetul regional de partid va 
trebui să analizeze mai concret cău
șele acestei situații, să stabilească 
măsuri corespunzătoare, să contro- 
iese pe teren rezolvarea lor.

In condițiile dezvoltării impetuoase 
a economiei naționale, o importanță 
deosebită pentru mersul nostru înain
te q are reducerea continuă a pre
țului de cost și a cheltuielilor de 
circulație, sursă principală de creș
tere a mijloacelor de finanțare a dez
voltării economiei și a ridicării ne
contenite a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Pentru realizarea a- 
csatui obiectiv, conducerea partidu
lui a pus ca sarcină ta fața orga
nizațiilor de partid și colectivelor de 
muncă din toate unitățile, să desfă
șoare o luptă susținută 
descoperirii și valorificării 
servelor interne pentru 
consumurilor specifice, a 
lor neproductive, pentru 
productivității muncii.

Colectivele de muncă 
Iris ац obținut rezultate 
pe linfa reducerii prețului de cost 
ta anul 1964 și pe primele 4 luni ale 
•cestui an. Economiile nete obținute 
suplimentar prin reducerea cheltuie
lilor de producție se ridică fa aceas
ta perioadă la 122 milioane lei. Re- 
Isrindu-ne ta situația din fiecare în
treprindere. constatăm că rezultatele 
puteau fi și mai bune dacă aceasta 
preocupare pentru îmbunătățirea si
tuației economien-flnancjare, s-ar fi 
manifestat în toate întreprinderile 
industriale și de construcții ale re
stanți.

din proiectele de 
celui de-al IV-lea

primele 6 luni ale

economiei 
criticați la 
anul trecut 
se prezintă « 

eu aceleași

ta direcția 
tuturor re- 

reducerea 
clieltuieli- 
creșțerea

din indus-
însemnate

Așa cum s-a subliniat și ta darea 
de seamă, economiile la prețul de 
cast au fast diminuate cu 70 000000 
lei ca urmare a depășirii acestui in
dicator de către unde unități cum 
stat Trustul regional de construcții, 
Trustul Aurului Brad, Fabrice de con
serve Hațeg, Direcția regională a e- 
conomiei forestiere.

Cauzele depășirii prețului de cost 
trebuie căutate tn deficiențele exis
tente ta organizarea producției, ta 
depășirea unor consumuri specifice, 
executarea unor lucrări de slabă ca
litate care au necesitat să fie refă
cute, cheltuieli de transporturi cu 
manipulare de materiale făcute ne
rațional, Costurile de producție stat 
încărcate da multe ori eu cheltu
ieli neeconomicoaâe care nu sfat 
justificate de nevoile producției și 
diminuează acumulările statului. A- 
ceate cheltuieli se compun din s- 
menzi și penalizări pentru nerespec- 
tarea obligațiilor contractuale, do- 
bînzi pentru împrumuturi restanța, 
aprovizionări nerattanale, locații și 
altele.

Iată tovarăși, numai «îteva din re
zervele inepuizabile de ’ care dispun 
întreprinderile și țâre din păcate u- 
neori stat neglijate.

Este datoria organelor și organiza
țiilor de partid să analizeze temeinic, 
operativ, la fața locului și nu din 
birou, cauzele care conduc la de
pășirea prețului de cast ta fiecare 
întreprindere, șantier de construcții. 
G.A.Ș., S.M-T. și alte unități econo
mice- Trebuie ajutate organizațiile 
de partid și conducerile țehnlco-ad- 
miniștrative la luarea unor măsuri . 
eopcrgte, eficteiite, care să asigure 
realizarea planului de producție în 
mod ritmic, ș« pună ta valoare toate 
rezervele de care dispun, astfel ca 
plănui și angajamentele luate în fa- 
tîmpinarea celui de-al IV-lea Congres 
al partidului, să fie îndeplinite și de
pășite.

Așa cum a rezultat din dezbateri, 
cu toate rezultatele obținute în îm
bunătățirea calității produselor, unei? 
întreprinderi din regiune livrează tacă 
produse te un nivel calitativ necores- 
punzăfor.

Combinatului siderurgic Hunedoara 
i-au fost refuzate de către beneficiari 
cantități însemnate de țaglș și blu
muri, profile mijlocii; . Uzinei „Vic
toria** Cătan 1 s-ац refuzat iingotiere 
?i fontă ca urmare a compoziției chi- 

. mice necorespunzătoare-
Refuzurile unor cantități de pro

duse siderurgice se datoresc în mare 
parte nerespectării proceselor tehno
logice de elaborare, turnare Și pre
gătirea ansamblelor de turnare tn 
oțelăriî.

Reeiamații din partea beneficiarilor 
privind calitatea au primit șl uzinele 
constructoare de mașini din Cugir, 
îndeosebi în ceea ce privește mași
nile de cușpt, unele mașini universale 
de frezat și fusele necesare Indus
triei textile. Situații asemănătoare se 
găsesc și la întreprinderi ale indus
triei bunurrlor de consum.

Una din cauzele care au făcut ca pe 
poarta unor uzine să iasă mărfuri de 
calitate necorespunzătoare o consti
tuie faptul că nu peste tot conduce
rile întreprinderilor acordă atenția 
cuvenită controlului tehnic de cali
tate. Există lipsuri privind încadrarea 
acestor servicii cu personal de spe
cialitate și în număr suficient pentru 
acoperirea controlului tuturor fazelor 
de fabricație.

In regiunea Hunedoara stat create 
toate condițiile pentru ca produsele 
fabricate pentru nevoile interne și 
mal ales pentru export să fie execu
tate 1a un nivel tehnic calitativ ire
proșabil.

Organizațiile de partid, sindicate 
șl U.Ț.M. să pună în centrul ac
tivității lor mobilizarea colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a calității produselor, pentru 
realizarea unei game cît mai variate 
de produsa care să corespundă celor 
mai exigente cartate ale economiei 
naționala și aia ptețfi externe. ,

In întreprinderile și instituțiile de 
pe cuprinsul regiunii tei desfășoară 
activitatea cadre de muncitori, tafi- 
nari și tehnicieni talentate, cu o 
bună pregătire profesionale, cere îșî

iubesc și respectă profesia aleasă.
Organele și organizațiile de partid 

I trebuie să canalizeze această forță 
ta direcția promovării a tot ceea ce 
este nou și valoros în știință și teh
nică, să extindă inițiativa și expe
riența bogată acumulată de industria 
noastră socialistă. Să. ne ocupăm cu 
grijă de întărirea muncii de cerce
tare și concepție dto întreprinde
rile regiunii, să organizăm temeinic 
controlul d§ calitate, sg existe și ta 
continuare o activitate vie, concretă, 
care să conducă la ridfaarea nivelu
lui de cultură generală și profesio
nală a cadrelor de muncitori, Ingi
neri și tehnicieni.

Țara noastră are legături economi
ce șl comerciale cu majoritatea țări
lor lungi, fapt care ne impune obli
gația de a apăra și întări prestigiul 
mărfurilor românești peste hotare. 
Bate necesar ca organele și organi
zațiile de partid să îndrume condu
cerile tehnico-admlnisiratîve să-șf or
ganizeze în așa fel producția incit 

sarcina de livrare a mărfurilor pentru 
export șă fie îndeplinită în cele mai 
bune condițiuni de calitate, să ur
mărească permanent respectarea ter
menelor prevăzute și adaptarea ope
rativă a producției la cerințele și e- 
xigențde pieții externe.

Q problemă cărtia conducerea 
partidului și guvernului ii acorda o 
atenție deosebită este realizarea pia
nului de investiții, scurtarea terme
nelor de punere în funcțiune a obiec
tivelor industriale și sfxial-culturale.

In această privință constructorii 
din regiunea Hunedoara au dobîn- 

■ dit o experiență bună, reușind să 
realizeze înainte de termenele sta
bilite prin plan asemenea obiective 
ale pianului de șase ani, cum sfat 
cuptoarele 7 și 8 de 1» oțelăriile din 
Hunedoara, Uzina de preparare a 
minereurilor din Tdiuc și lfaia de

Cadrele de specialiști 
prinderile 
eorde o 
eficienței 
la baza 
stea cele 
să se adopte capacități de mărime 
optimă, procese tehnologice și uti
laje de înaltă productivitate, la ni
velul tehnicii avansata. Considerăm 
ей pentru îmbunătățirea ritmului de 
execuție și a calității lucrărilor este 
necesar ca Ministerul Minelor și E- 
nergtei Electrice să la măsuri de în
tărire organizatorică a celor trei uni
tăți de construcții -montaj care. își des 
fășoară activitatea fa regiunea Hu
nedoara.

O altă problemă asupra căreia 
vreau să mă refec este asigurarea de 
către conducerile întreprinderilor a 
upor condiții optime de lucru la toate 
locurile de muncă, care să permită 
realizarea planului de producție im 
deplină securitate a muncii.

Partidul și guvernul manifestă o 
deosebită grijă pentru viața șl sănă
tatea oamenilor, pentru a se crea in 
toate întreprinderile, pe toate șantie
rele, la fiecare loc de muncă condi
ții corespunzătoare de igienă și pro
tecția muncii. Statut cheltuiește sume 
importante pentru acordarea de echi
pament de protecție, antidoturi, crea
rea unor condiții corespunzătoare de 
«eraj. lumină, temperatură, umiditate, 
trimiterea unui însemnat număr de 
oameni al muncii să-și refacă sănăta
tea în stațiunile de odihnă și trata
ment —- toate acestea la un loc for
mează un complex de măsuri de care 
oamenii muncit nu s-au putut bucura 
în trecut.

Insă, situația existentă ta unele în
treprinderi și ta special ta exploată
rile miniere din Valea Jiului, unde 
numai ta «cest an a-au produs două 

.................. .... ....... . y. „ accidente colective destul de grave, 
șamotS de la Fabrice de produse re-.. dovedește organizațiile de partid, 
iractarc din Alba falia.

Este cunoscut însă, că ta activita
tea de investiții în regiunea dum
neavoastră au existat și există încă 
neajuneuri care se reflectă fa faptul 
că atit ta anul 1964 cît și în pri
mele 5- luni ale anului «ceata, pla
nul fa ecnstrueții-montaje nu s-e 
realizat în întregime- Rămfaeri în 
urmă maî serioase, față de grafic, 
stat la stație de transformare Hune
doara-—Peștiș, lucrările de deschidere 
ale minelor Dîlja și Paroșenl, Com
plexul avicol Mintia și altele.

In ultimii ani statul nostru a alocat 
din buget fonduri din ce ta ce mai 
mari pentru construcția de locuințe. 
Oamenii muncii din regiunea Hune
doara. au primit numai în anul trecut, 
3 И0 apartamente cu un grad de con
fort corespunzător cerințelor cetățe
nilor, iar pentru aceeț an sînt prevă
zute să se construiască aproape 4 200 
apartamente, Trebuie însă arătat că 
preocupare» Sfatului popul ar regio
nal și a Trustului regional de con
strucții pentru realizarea în mod rit
mic șl de calitate a locuințelor nu se 
ridică ta nivelul eforturilor făcute de 
către stat în această direcție. Astfel, 
din cele 4 200 apartamente prevăzute 
pentru anul acesta, s-au dat în folo
sință piuă tn 
ce reprezintă 
pianul anual.

Realizarea 
de Directive 
ducțlei fa viitorul cincinal este con
diționată de intrarea în funcțiune în 
acest an a noilor capacități de pro
ducție prevăzute în planul pe, 1965, 
Aceasta înseamnă că dfa partea Co
mitetului regional de partid, a or
ganelor raionale șl orășenești, a în
treprinderilor constructoare trebuie 
«6 fie luate asemenea măsuri care șă 
asigure ca toate obiectivele de in
vestiții industriale și social-culturale 
să fie ’realizate în termenele prevă
zute fa plan.

Paralel cu aceasta, șă $e depună 
maximum de efort pentru pregătirea 
cadrelor calificate necesare stăpînî- 
rii tehnicii moderne cu care stat do
tate noile obiective, să fie puse ta 
punct din vreme procesele tehnolo
gice, «ă se facă toiul ca după intra
rea în producție tn cel mal scurt timp 
să stingă parametrii tehnico-eco- 
nornfcl protects#.

dto tafre- 
regiunii vor trebui să a- 

deosebftă atenție creșterii 
economice a investițiilor; 
studiilor și proiectelor să 
mal noi soluții prin care

partid sau apariția unor lipsuri grave 
pentru a organiza asemenea acțiuni 
de sprijinire a Întreprinderilor, ți 
trebuie să manifeste întotdeauna ini
țiativă și răspundere pentru activita
tea fiecărei întreprinderi mari sau 
mici.

prezent doar 276, ceea 
numai 6,4 la sută din

prevederilor prefectulul 
privind creșterea pro-

sindicat și U.T.M- și îndeosebi con- 
ducerile tehmco-sdministrative nu 
privesc ец toată răspunderea activi
tatea de prevenire a accidentelor, a- 
slgurarea respectării cu strictețe a 
normelor de tehnica securității muncii.

Din cercetarea cauzelor oare au 
generat accidentele de 
ultima vreme, rezultă 
parte din cei care 
și conduc procesul de 
controlează sistematic 
muncă, nu manifestă exigență pentru 
respectarea cu strictețe a normelor 
de protecție a muncii, permit abateri 
de la disciplina de producție, multi 
dintre conducătorii locurilor de pro
ducție fiind ei înșiși exemple de in
disciplină.

Organele și organizațiile de partid 
trebuia se controleze sistematic, 
cu mal multă exigență felul cum se 
asigură securitate» munci! în între
prinderi șl să lupte pentru dezvolta
rea răspunderii conducerilor tehnico- 
administrative față de îndatoririle ce 
le revin fa această direcție, aă urmă
rească ce instruirea muncitorilor cu 
normele de tehnica securității muncii 
să se facă temeinic șl concret la lo
curile de producție, Sindicatele să 
ife ajutate ta organizarea controlu
lui obștesc, ta dezvoltarea unei pu
ternice opinii de masă împotriva •- 
călora care nu respectă legislația în 
vigoare. In adunările grupelor sindi
cale și ta consfătuirile de producție 
aă se analizeze cu toată răspunde
rea problemele privind Igiena și pro
tecția muncii.

Multe deficiențe din activitatea In- 
treprindorilor industriale, ce au fost 
arătate în cursul dezbaterilor, se da
torase și lipsei unul control sistema
tic, temeinic și competent din partea 
ministerelor. Mă refer fa special la 
Ministerul Minelor și Energiei Elec
trice, Ministerul Industriei Metalur
gice și Ministerul Economiei Forestie
re. Este necesar ea cele mai 
tente cadre din ministere, 
cadre dto conducere, să vtaă 
ta întreprinderi, să analizeze 
locului cauzele deficiențelor, 
bilească măsuri pentru lichidarea lor, 
pentru îmbunătățirea continuă a acti
vității tehnleo-economlce a întreprin
derilor, să controleze îndeaproape a- 
pifcarpa acestor măsuri.

Ministerele nu trebuie să aștepte 
sesizflrile Comitetului ' regional de

muncă din 
că o buna 
organizează 

producție, nu 
locurile de

compe- 
taclusiv 
mai des 
la fața 
să sta

TOVARĂȘI,

In economia regiunii, alături de 
industrie, un loc Im,portant îl ocupă 
agricultura. Consider necesar să ri
dic tn fața conferinței doar sîteva 
probleme. Deși ta ultimii ani s-ați 
obținut unele rezultate în dezvolta
rea producției agricole, acestea nu 
reflectă posibilitățile de care dispune 
regiunea și baza tehnico-materlală cu 
care a fost înzestrată de către statul 
nostru. Nerealizarea unor sporuri mai 
mari de producție 1a griu, porumb, 
cartofi șl sfeclă de zahăr, își găsesc 
explicați» în primul rînd fa faptul că 
nu au fost luate măsuri mai eficien
te pentru fertilizarea solului, ampla
sarea rațională a culturilor și execu
tarea lucrărilor de întreținere ta pe-'" 
rioada optimă.

Darea de seamă și intervențiile 
delegațiilor la conferință «*i scos în 
evidență că în regiune sfat G.A.S. și 
numeroase cooperative agricole, care, 
datorită unei mai bune organizări « 
muncii, aplicării eu pricepere a regu
lilor agrotehnice, în condiții de cli
mă șl sol asemănătoare, abțin pro
ducții mari de cereale și plante teh
nice ta hectar, cu mult peste media 
pe regiune.

In scopul obținerii unor sporuri de 
producție dfa ce în ce mai mari Ia 
hectar. Comitatul regional de partid 
trebuie să se 
mare măsură 
perfanfel bune 
tașe, să ajute 
(r.A.S. și mai 
producție care au greutăți и organi
zarea producției, Activiștii de partid 
și de stat să-și petreacă cea mai 
măre parte a timpului de muncă fa 
unitățile agricole, acolo unde tre
buie să prindă vfață hotăririle și in
dicațiile conducerii partidului.

Creșterea producției agricole vege
tale va trebui să se obțină, așa cum 
arată proiectul de Directive, fa spe
cial prin sporirea producției fa hec
tar, folosind semințe de mare pro
ductivitate, extinztnd lucrările de 
îmbunătățiri funciare, exacufind luj 
crările agricole la un nivel calita
tiv superior și apliotad pe o scară 
largă tot ce este nou în știința a- 
grotehnlcă.

Regiunea Hunedoara este cunos
cută ca o regiune cu condiții favo
rabile și tradiție în creștere» ani
malelor de producție. Rezultatele 
obținute nu reflectă însă în suficien
tă măsură aceste posibilități. Faptul 
ră numftrul de animate in unele co
operative agricole de producție a scă
zut în anul 1964, nu se poate explica 
altfel deeît prinfr-o insuficientă preo
cupare față de îngrijirea și întreține
rea animalelor. Aceasta a condus 1a 
o natalitate scăzută și la creșterea 
mortalității, îndeosebi la tineretul bo
vin, In același timp, producția medie 
de fapte pe cap de vacă a fost cea 
mai mică din țară, iar greutatea ani
malelor la tăiere este foarte scăzută-,

Consiliile de conducere și cadrele 
de specialiști din unele cooperative 
nu au acordat toată atenția întreți
nerii pășunilor și tinetelor, în multe 
gospodării nu se folosesc formele 
corespunzătoare de cointeresare a în
grijitorilor în sporirea producției a- 
nim aliere.

Deși în anul 1964, balanța furajeră 
a fost deficitară la toate sortimen
tele, consiliile agricole raionale nu 
au îndrumat cu grijă cooperativele 
agricole de producție să recolteze ta 
timp tinetele 
cazuri cînd 
recoltate. La 
alte furaje.

Sarcinile privind creșterea produc
ției agricole în viitorul cincinal. Im
pun ca organizațiile de partid, consi
liile de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție și consiliile a- 
grleole raionale, să ia măsuri pentru 
îmbunătățirea radicală a îngrijirii și 
întreținerii animalelor, asigurarea я-

preocupe în mai 
de generalizarea «- 

a unităților frun
te continuare acele 

ales cooperativele de

naturale, fiind chiar 
acestea au rămas ne
tei s-a înfîmplat și cu

(Continuare in pag. S-a)
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siștenței zooveterinare și » unei baze 
furajere în sortimente variate și cit 
«nai bogate în unități nutritive.

In sectorul zootehnic vor trebui să 
fie trimiși sg lucreze cei mai buni 
membri de partid, utemiștl, oameni' cu 
experiență și dragoste pentru mese
ria de crescător de animale.

Dezvoltarea sectorului zootehnic și 
creșterea producției animale va con
tribui la întărirea cooperativelor, la 
sporirea veniturilor cooperatorilor, la 
îmbunătățirea aprovizionării oameni
lor muncii cu produse animaliere î-n- 
tr-o cantitate tot mai mare.

TOVARĂȘI,
Sînt totruțotul de acord cu apre

cierile făcute în darea de seamă și de 
participant^ la discuții, că rezultatele 
frumoase obținute în dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a regiunii 

\ sînt rodul activității desfășurate de 
( prganele și organizațiile de partid 

pentru mobilizarea maselor de oameni 
ai muncii Ia înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și guvernului. Organele șl 
organizațiile de partid, compuse din 
cadre cu o bună pregătire politică șl 
profesională au reușit să rezolve sar
cini importante, care n-au fogt n>ici 
simple, nfci ușoare. Acumulînd o bo
gată experiență tn munca de partid, 
comitetul regional a acordat un ajutor 

; mal susținut organelor și organizați
ilor de partid, a orientat munca a- 
eestora spre cei? mai importante pro
bleme. Biroul comitetului regional de 
partid și-a perfecționat continuu me
todele și stilul său de muncă în con
ducerea economiei și culturii, a orga
nizațiilor de masă și a organelor de 
«i«t.

Reriizsrea obiectivelor vtfforulul 
plan cincinal impun organizației re
gionale de partid să ridice întreaga 
sa activitate, politică și organlzauari- 

! că, la nivelul sarcinilor care trebuie 
înfăptuite în etapa actuală.

Comitetul regional de partid va tre
bui să se preocupe în continuare de 
îmbunătățirea stilului și metodelor de 
muncă, să urmărească eu perseveren
ță înlăturarea neajunsurilor ce s-au 
manifestat în organizarea aplicării și 
controlul îndeplinirii măsurilor și 
hotărîrilor stabMIte. Este știut că ori- 
cît de buna ar fi hotărîrile și măsu
rii: adoptate, ele rftmîn fără elect 
dace nu se organizează un control 
susținut și dacă nu se acordă un a- 
jutor permanent în vederea execută
rii lor. Comitetul regional și unele 
comitete raionale și orășenești de 
partid au analizat situația din diferite 
sectoare de activitate, (exploatări mi
niere din Valea Jiului, întreprinderi 
forestiere, șantiere de construcții etc.) 

/și au stabilit măsuri menite aă ducă 
' te îmbunătățirea muncii. Faptul că 

«membrii acestor organe de partid, 
activiștii, s-au deplasat rar în sec
toarele de producție respective a a- 

, vut ca urmare persistența multora din 
deficiențele semnalate. Numai prjn- 
tr-o legătură directă și permanentă 
cu organiza (iile de partid, cu oame
nii muncii, acolo unde se hotărăște 
poarta producției, pot fi cunoscute 
problemele pe care le ridică viața, 
*e pot trage concluzii și stabili mă
guri concrete pentru îmbunătățirea 
activității organizațiilor de partid.

Una din lipsurile ce se manifestă 
In activitatea unor birouri raionale și 
orășenești de partid este aceea că a- 
țordă un insuficient ajutor aparatu
lui și îndeosebi instructorilor teri
toriali din care cauză aceștia nu stat 
In măsură să acorde sprijinul necesar 
Organizațiilor de partid.

Ceea ce- caracterizează activitatea 
organelor de partid, a masei membri
lor de partid, este poliția combativă, 
folosirea ?u curaj a armei criticii și 
autocriticii. Cu toate acestea, trebuie 
aubliniat faptul că au fost cazuri eînd, 

y deși s-au criticat o serie de fenome- 
,ne nesănătoase din activitatea econo- 
,mică (ritmicitatea, folosirea de ofe 

? suplimentare, utilizarea nerațională a 
fondului de î Ja sută, nerespectare» 
N.T.S., insuficientul sprijin acordat 
cooperativelor slab dezvoltate etc.), 
«ei criticați la timpul potrivit și-au 
făcut autocritică și aceasta nu numai 
• atagură dată. Dar, fenomenele cri

ticate au peratetat ai continuă șă 
existe și în prezent.

Este ușor de înțeles-că uneori în 
folosirea criticii și autocriticii își fac 
loc tendințe de formalism Chiar unii 
tovarăși, care au luat cuvîntul în a- 
ceastă conferință, s-au referit cu mul
tă togăduință la lipsurile proprii. Tre
buie ca organizațiile de partid să mi
liteze pentru ca prevederile din Sta
tut, în legătură cu folosirea criticii 
și autocriticii, să capete cfmp larg de 
acțiune, să contribuie din plin la li
chidarea deficiențelor dip activitatea 
lor.

Proiectul de Statut prevede, por
nind de la schimbările calitative pe
trecute în viața partidului, a societă
ții, desființarea stagiului de candidat. 
Această prevedere sporește și mai 
mult răspunderea ce revine fiecărei 
organizații de partid. Este necesară 
o exigență sporită față de calitățile 
poli tic o-mor ale ale celor care solicită 
primirea în partid, o muncă sueținută 
de educare comunistă a noilor mem
bri de partid. Munca de primire des
fășurată de către organele și orga 
irizațiile de partid din regiune s-a 
desfășurat în general în bune condi- 
țiuni, multe organizații întărlndu-se 
și creîndu-se noi organizații de 
partid în diferite întreprinderi, insti
tuții, in unități socialiste din agricul
tură. Prevederea din proiectul de Sta
tut amintită Impune ca pe viitor man
ea de primire în partid aă fie orien
ta tâ ta mod deosebit spre organiza
țiile de bază cărora nu H s-a dat su
ficientă atenție «te către organele de 
partid, cum ar fi cele din exploatările, 
forestiere, șantierele de construcții, 
brigăzile cooperativelor agricole de 
producție, școlile generale de 8 gni 
și fo alte domenii, unde reaolvarea 
sarcinilor cer sporirea forțelor de 
partid.

Pentru a asigura primirea în partid 
a celor mai buni dim cei mai buni 
oameni ai muncii, organele de partid 
să ajute organizațiile de bază pen
tru lărgirea activului fără de partid, 
educarea comunistă șl antrenarea Іці 
la dezbaterii* problemelor importan
te și la realizarea hotărîrilor și sar
cinilor.

Țtatad «Mit că hi rindurile organi
zației regionale există un mare nu
măr de membri primiți de curtad în 
partid, organizațiile de bază să a- 

eorde toată atenția educării și călirii 
lor în lupta pentru realizarea impor
tantelor sarcini economice, înarmă
rii lor cu linte politică a partidului 
nostru.

In etapa actuală, and în fata or
ganizației regionale ge pun sarcini 
sporite, care solicită «forturi deose
bite, este necesar să ne ocupăm mai 
temeinic de întărirea șl conducerea 
organizațiilor de masă. In această di
recție, comitetul regional, comitetele 
raionale și orășenești au luat măsuri 
În vederea îmbunătățirii activității 
organizațiilor de masă, avlnd ca re
zultat o contribuție importantă a a- 
cestara în producție, ta educație co
munistă și cetățenească a oamenilor 
muncii. Cu toate acestea, aportul or
ganizațiilor de mgsă este încă sub 
posibilități, datorită faptului că nu 
s-a asigurat un control și sprijin per
manent ta munca for. Stat comitete 
de sindicat care desfășoară o slabă 
activitate rtatural-educativă pentru 
întărirea disciplinei fo producție, pen
tru respectarea normelor de tehnica 
securității muncii. Unele organe sta 
dfcale manifestă formalism în organi
zarea și desfășurarea întrecerii so
cialiste. Popularizarea fruntașilor, a 
experienței înaintate se face cu mul
tă întârziere și în forme neconvingă- 
toare. !

Problemele serioase ce se mai ri
dică în legătură ou comportarea neco
respunzătoare a unor tineri ta pro
ducție și ta societate, cer din partea 
organelor și organizațiilor de partid 
din regiune să sprijine mai concret' 
și cu mai multă eficacitate organi
zațiile de tineret. In munca aces
tora, trebuie pus cu mai multă tă
ria accentul pe ridicarea zoiului tor 
în vederea rezolvării cu competentă 
a sarcinilor ce ie revin ta producție, 
pentru organizarea plăcută și educa
tivă a timpului liber. O atenție deo
sebită trebuie acordată întăririi or

ganizațiilor de tineret din cooperati
vele agricole de producție și din alte 
unități unde numărul de tineri este 
mare.

Sarcinile ta domeniul muncii ideo
logice, al propagandei de partid au 
stat în atenția eoni totului regional 
care prin măsurile luate a asigurat 
ridicarea nivelului acesteia precum 
și desfășurarea ei în strînsă legătură 
cu sarcinile concrete ale regiunii și 
ale fiecărei unități în parte. Un loc 
de seamă l-a ocupat înarmarea co
muniștilor și a celorlalți oameni ai 
muncii cu problemele politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru. Este pozitiv faptul efi s-a 
acordat prioritate studierii probleme
lor economice.

Munca politică și culturală de 
masă desfășurată de organizațiile de 
partid și de către organizațiile de 
masă a îmbrăcat forme mai variate 
și atractive, a cuprins și mobilizat 
ta mai mare măsură masele de oa
meni ai muncii de ia orașe și sate 
te îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție.

Așa cum se sublinia în darea de 
seamă și în cuvîntul unor delegați, 
în munca de propagandă și cidtural- 
educativă s-au făcut simțite unele 
goluri. Astfel, insuficientei control 
din partea unor organe de partid a- 
supra conținutului propagandei a fă
cut ca unele conferințe și expuneri să 
fie insuficient axate pe Declarația 
plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 
1964 și alte documente ale partidului. 
Toț din această cauză au fost folo
site conferințe sau materiale vechi 
ce conțineau idei depășite, neconform 
eu aprecierile partidului nostru, pre
cum și formulări confuze sau greșite 
dta punct de vedere politic și ști
ințific.

Informarea oamenifor muncii asu
pra problemelor actuale ale poiitipii 
partidului șl ale situației internațio
nale este tacă rămasă ta unrnă, atit 
sub aspectul operativității cît și al 
sferei de cuprindere a unor mase 
largi de oameni ai muncii.

In ultimul timp, partidul nostru a 
adoptat documente de excepțională 
însemnătate cum ar fi Declarație 
planarei din aprilie 1964, proiectele 
de Directive și proiectul de Statut, 
în care este exprimată cu toată cla
ritatea poziția partidului asupra ce
lor mai hotărîtoare probleme ale con
temporaneității. politice sa științifi
că, profund realistă de dezvoltare 
conomică și socială a patriei- Ele au 
creat o bază puternică pentru dez
voltarea propagandei, pentru ridica
rea ei te niveHui mărețelor obiective 
puse de partid.

Studierea și însușirea de către co 
mupiști șl de către toți oamenii 
muncii din regiune a proiectelor de 
Directive și a proiectului de Statut, 
constitute baza întregii activități a 
propagandei de partid.

Organele și organizațiile de partid 
aă sporească eficiența muncii politi
ce de masă pentru combaterea mani
festărilor retrograde care mai per
sistă la unii oameni dto tatreprta- 
derite și instituțiile regiunii.

La Institutul (te mine din Petro
șani precum și în școlile de cultură 
generală trebuie luate ta continuare 
toate măsurile de intensificare a 
muncii de educație comunistă a ele
vilor și studenților. Aceasta se im
pune eu atît maț mult cu ей au apă- 
rut fenomene de indiacfolinS, de 

comportare necoreapunzătoare a unor 
elevi și studenfi.

☆

Acestea au fost problemele și sar
cinile asupra cărora am considerat 
că este bine șă mă refer. Multi din
tre participant!! la discuții, pa de 
exemplu tovarășii Agachi Nieolae, 
Lazăr David șî alții, au făcut impor
tante observații critice și propuneri. 
Este necesar ea acestea să fte ana
lizate și induse în proiectul de ho
tărâri și apoi urmărită realizarea lor.

TOVARĂȘI,
V-am prezentat suectai reaîtaăUte 

obținute de poporul nostim sub con
ducerea partidului ta măreața operă 
de construire a socialismului, care au 
făcut ca ta prezent România al În
fățișeze tabloul unei țfirf în pita

avint, cu o economie socialistă mul
tilateral dezvoltată. > ' >

Dezvoltarea ascendentă, armonioa
să, a economiei naționale, atingerea 
unor ritmuri dintre cele mai înalte 
din lume, a dus ta creșterea conside
rabilă a prestigiului țării noastre pe 
plan mondial.

Rezultatele remarcabile obținute, 
constituie o contribuție de seamă la 
întărirea sistemului socialist, prin 
fiare partidul nostru se achită cu fi- 
deMtate de îndatoririle sate interna
țional iște.

In politica externă, partidul și «ta
tu! nostru, pornind de la interesele 
«eie mii vitale ale poporului român, 
ale lagărului socialist, ale mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale, 
își aduce aportul Ia soluționarea ce. 
lor mai importante probleme ale si
tuației internaționale. Statul nostru a 
fefoeit orice prilej pentru a demasca 
natura agresivă a imperialismului.

Ineerotad să înăbușe prin forțe 
aspirațiile de libertate ale popoare
lor, în prezent jniperialfemul recurge 
la intervenții armate și represiuni co
loniale, la imixtiuni în treburile al
tor state, calcă normele dreptului in
ternațional, atentează la indepen
dența și suveranitatea națiunilor, 
creează focare de neliniște în lume, 
periclitmd pacea mondială- Q deose
bita gravitate pentru pacea lumii 

creează intervenția Statelor Unite în 
Vietnam. Alături de celelalte țări so
cialiste, Republica Popular^Română 
și-» exprimat și își manifestă activ 

solidaritatea cu lupta poporului viet
namez, pentru apărarea independen
tei și integrității teritoriale a R. D. 
Vietnam, pentru eliberarea Vietna
mului de Sud și unificarea țării.

Opinie publica mondială condam
nă intervenția Statelor Unite în Re
publice Dominicană ca amestec bru
tal în treburile interne ale unui sfat, 
suveran.

Evenimentele din Vietnam, din Re
publica Dominicană, constitute expre
sia liniei celor m»i agresive cercuri 
imperialiste de agravare continuă a 
încordării, fac parte din lanțurile în
cercărilor reacțiunii internaționale de 
a stăvili cu forța armelor lupta de 
eliberare a popoarelor. Aceaotă linie 
este condamnată de popoare și duce 
Ia izolarea promotorilor ei.

Pentru noi este absolut evident că 
natura agresivă și reacționară a im
perialismului a rămas aceeași, că atât 
timp cit eJ va dăinui, se va menține 
și terenul pentru războaie agresive. 
Cercurile agresive militariste nu re
nunță Ia ideea de a modifica cursul 
istoriei, folosind în acest scop orice 
mijloace, inclusiv armele Pentru a- 
ceasta este necesara sporirea vigi
lenței tuturor forțelor păcii, întărirea 
unității lor de acțiune, pentru preta- 
ttopinarea unui război mondial ter

monuclear cu toate consecințele lui, 
Derivația Plenarei C,C. al P.M.R. 
din aprilie 1964 subliniază sarcina 

partidelor comuniste și muncitorești 
de a dezvălui proporțiile reale ale 
războiului termonuclear pentru a 
mobiliza și a ridica la luptă hotărîti 
clas» muncitoare internațională, for. 
fete revoluționara, popoarele lumii 
întregi cu scopul de a bara drumul 
războiului.

Pornind de la faptul că fiecare 
țară, mare sau mică, trebuie să-și 
aducă contribuția ta victoria acestei 
cauze. R.P.R. se manifestă ca un 

factor activ în rfndurife forțelor mon
diale ale păcii, militînd pentru ză
dărnicirea planurilor țărilor imperia
liste. pentru normalizarea relațiilor 
internaționale și pentru dezvoltarea 
colaborării între popoare.

Țara noastră așează ta baza rela
țiilor sale internaționale ,respectarea 
principitlor suveranității și indepen
denței popoarelor, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile lor 
intern*, avantajul reciproc. R. P. Ro. 
mână militează pentru promovarea 
consecventă а acestor principii pa a- 
rena internațională, considerînd cg 
aplicare» lor neștirbită este o cerință 
esențială în vedere» respectării drep
tului inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, întăririi în
crederii înlrp popoare, dezvoltării 
colaborării ș| a relațiilor de coope
rare între state, «Medtaării păcii.

Politica externă a statului nostru 
are ca temelie de neclintit prieteni» 
și alianța frățească eu celelalte țări 
socialiste- Partidul și guvernul nos
tru militează neobosit pentru unita
tea țărilor socialiste, pentru coezlu- 
nea mișcării comuniste ,și muncite», 
rești internaționale, sub steagul mar- 
xism-lentaismuluî și a! internațtona. 
lismuduî proletar.

Partidul și statul nostru se pre. 
nupță consecvent pentru aplicarea 
neabătută a normelor marx|șt-l«ni. 
niște ale relațiilor dintre țările socia
liste și dintre partidele comuniste, 
împotriva oricăror încălcări a acestor 
norme, condiție esențială a coeziunii 
sistemului socialist și a mișcării co
muniste mondiale. .Poziția partidului 
noștru în problemele mișcării comu
niste este exprimata în Declarația 
Plenarei C.G. al P.M.R. din ap-rilfe 
1964 — document csre reflect» pfeo. 
eitparea neobosită a partidului nas- 
tru pentru areșterea forțelor socia
lismului șl întărirea unității lor.

R. P. Română înfăptuiește o poli
tică de lărgire a relațiilor dintre țări 
cu sisteme social-politice diferite, p« 
baza principiilor coexistenței pașnice, 
se pronunță pentru promovarea rela
țiilor economice reciprbc, avantajoa
se. fără condiții politice, fără restric- 
ții și discriminări, precum șî pentru 
dezvoltarea legăturilor tehnico-ștîiriți- 
flce, culturale, sportive, turistice.

Manifestîndu-se activ pe arena In
ternațională, venind cu inițiative pro
prii, țara noastră acordă sprijinul său 
oricăror măsuri îndreptate spre mic
șorarea încordării, spre întărirea pă
cii in lume.

împreună cu celelalte țări s<x tal te
te, cu toate statele iubitoare de pace, 
România militează pentru încetarea 
cursei înarmărilor, interzicerea ne
condiționată și distrugerea armelor 
nucleare, desființarea blocurilor mili
tare, înfăptuirea dezarmării generale, 
Țara noastră se pronunță pentru în
lăturarea rămășițelor celui de-al II- 
tea război mondial și semnarea Tra
tatului de pace cu Germania, por- 

nindu-șe de la recunoașterea reali
tății istoriee a existenței celor două 
state germane.

Politica externă a partiduli» și 
guvernului este sprijinită cu încre
dere și căldură de întregul popor, 
care vede în ea expresia intereselor 
vitale ale patriei noastre, a cauzei 
socialismului și păcii in întreaga 
lume-

înfăptuirea mărețelor obleofete 
prevăzute de proiectul de Directive 
și în proiectul de Statut al P.C.R. 
constituie și o imensă contribuite a 
țării noastre ta întărirea forțelor so- 
e-ieilismului și păcii.

„România, fo trecut un colț vitre
git, de aârăcae al Europei, — spunea 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în martie 
1065 — merge pe un drum sigur, 

tranaformîndu-ae intr-o țară socia
listă înaintată, cu un nivel tot mai 
înalt de civiilizație. Acesta ea,ta rodul 
muncii entuziaste, pline de abnegație 
a minunatului nostru popor, liber și 
stăpfo pe propria soartă, conștient 
că ,tot ce a făurit și tot ce realizează 
slujește propășirii tării, făuririi unui 
(pal mai bun pentru toți cei ce mun
cesc".

Socotesc că pe drept oivint, oa
menii muncii din întreaga țară au 
primit cu multă satisfacție proitotete 
de Directive și s-au angajai aă iugte 
cu hotărîre pentru înfăptuirea aaCei- 
nilor prevăzute, conștienți fiind ei 
luptă pentru viitorul lor fericit.

Sarcina organizației regionale, a 
organelor și organizațiilor de partid 
eate aceea de a asigura ea aceate do- 
eiwnente să fie temeinic cunoscute și 
să ia măsuri de aplicare m ѵыйй a 
sarcinilor izvorîte din ele.

Perniiteți-mi ca, în numele condu
cerii partidului, să exprim încrederea 
deplină că minerii, furnaiiștii, otota- 
rii, constructorii, țărănimea coopera
tistă, inginerii, tehnicienii și toți oa
menii muncii din regiunea Hunedoa
ra, vgr consacra întreaga tor ener
gie și capacitate de muncă, hărnicia 
și talentul, pentru înfăptuirea anga
jamentelor luate în cinstea Congre
sului al IVdea al partidului, precum 
și a mărețelor obiective ce vor ti 
stabilite de Congres.

Vă urez dragi tovarăși, mult aueaa».
I



STEAGUL ROȘU

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

Reînnoirea mandatului 
forțelor O.N.U. în Cipru

TBILISI 16 (Agerpres).
Pe scena Teatrului de dramă „Șo

fa Rustaveli", din Tbilisi, a lost 
prezentată in premieră comedia „O 
scrisoare pierdută" de 1, L. Cara- 
gidle.
I După cum transmite agenția TASS, 
inesa românească s-a bucurai de 
succes.

☆
ATENA 16 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, -transmite:
In orașele Larissa și Voios din 

regiunea Tessalia au fost organizate 
manifestări culturale de către Liga 
de prietenie greco-română.

In cadrul acestor manifestări pri
marii celor două orașe au rostit cu- 
VÎntări de salut, iar generalul Leo
nidas Spais, președintele Ligii de 
prietenie greco-române, și Mircea 
Eălănescu, ambasadorul R. P. Ro
mâne, au vorbit despre strlngerea re
lațiilor de prietenie și colaborate 
dintre cele două țări. Deputatul Ta- 
kis Ghiorghiou (Uniunea de Centru) 
și-a împărtășit impresiile din vizita 
recentă făcută în România. Au fost 
apoi prezentate filme românești.

La aceste manifestări culturale, 
care au reunit fiecare, peste 1000 
de persoane, au fost de față prefecții 
județelor și alte persoane oficiale.

Avionul supersonic
,,TU-1444’

MOSGOVA 16 (Agerpres).
Binecunoscuta „familie" a avioa

nelor sovietice cu reacție pentru pasa
geri „TU" va avea în curînd un 
nou membru — avionul de pasageri 
supersonic „TU-144" cu 121 de lo
curi

Noua navă va zbura la o înălțime 
de aproximativ 20 km și va putea 
dezvolta o- viteză de 2 500 km pe oră.

TU-144" are două încăperi ele
gante prevăzute cu instalații de aer 
condiționat. Călătorii nu vor fi de
ranjați de zgomotul motoarelor, de
oarece acestea se află în partea din 
spate a fuselajului.

IiiHle tolonialiflt nortughsze lolosett 
№1 tuite împotriva patriciilor angolezi

ALGER 16 (Agerpres).
Un comunicat publicat la Alger 

de misiunea permanentă a guvernu
lui revoluționar al Angolei aflat în 
exil arată că „trupeie colonialiste 
portugheze au folosit în regiunea 
Dembos mari cantități de gaze to
xice împotriva răsculaților angolezi, 
cate, în ultimul timp, au reușit să 
provoace pierderi grele trupelor sa- 
lazarisfe, din regiunile muntoase și 
în pădurile din Dembos". Comuni
catul mai precizează că de la un 
anumit timp, forțele portugheze re
curg la acest procedeu criminal și

Noi trupe americane 
se îndreaptă 
spre Vietnam

WASHINGTON 16 (Agerpres).
Ministrul Apărării al S.U.A., Ro

bert McNamara, a anunțat miercuri 
în cadrul unei conferințe de presă 
că șase noi batalioane de luptă ame
ricane se îndreaptă în prezent spre 
Vietnamul de sud, ceea ce va face 
ca efectivul total al forțelor S.U.A. 
din această țară să ajungă în ur
mătoarele săptămîni la 75 000 de mi
litari. Răspunzînd la întrebarea unui 
ziarist dacă trebuie să se aștepte la 
o nouă sporire a forțelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud în afara cifrelor 
deja anunțate, McNamara a spus că 
„se va face tot ceea ce este necesar 
pentru atingerea scopurilor urmărite 
de S.U.A. în această țară".

NEW YORK 16 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a hotărît 

marți, la recomandarea secretarului 
general al O.N.U., să reînnoiască 
mandatul forțelor O.N.U. ,în Cipru 
pe o perioadă de încă șase luni, pînă 
la 26 decembrie.

Luînd cuvîntul în cadrul ședința! 
Consiliului, delegatul Ciprului. • Sfri- 
ros Kiprianu, a arătat că în peri
oada ultimelor trei luni în care a fost 
reînnoit mandatul forțelor O. N. U„ 
guvernul cipriot a continuat, îm
preună cu forțele O.N.U., să acțio
neze pentru normalizarea situației dar 
„nu au fost obținute nici un fel de

L
ADDIS ABEBA 16 (Agerpres).
Continuîndu-și lucrările la Addis 

Abeba, Comitetul special al O.N.U. 
pentru decolonizare (Comitetul celor 
24) a discutat în ședința sa de luni 
probleme privind politica rasială du 
să de guvernul Republicii Sud-Afri- 
cane. Delegatul Coastei de Fildeș a 
cerut în cuvîntarea sa. anularea man
datului de tutelă asupra Africii de 
sud-vest, pe care-1 deține încă în

ucrările „Comitetului celor 24

л

O declarație a lui
LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres).
Șeful guvernului revoluționar con- 

golez, Cristophe Gbenye, a dat pu
blicității la Brazzaville o declarație 
în care arată că recent în localita 
tea Buta au avut loc lupte crîncene 
între forțele insurgente și trupele gu
vernului de la Leopoldville, puternic 
sprijinite de unitățile de mercenari 
„In localitate, scrie Gbenye, au pă
truns două batalioane de mercenari 
care s-au dedat la crime monstruoase, 
ucigînd numeroși locuitori. Un nu
măr de peste 70 de misionari de 
proveniență belgiană și olandeză au 
fost, de asemenea, uciși pretextîndu- 

inuman, dar este pentru prima dată 
cînd gazele au fost folosite în can
tități așa de mari.

SOITA. — După cum anunță a- 
genția B.T.A., guvernele R.P. Bul
garia și Pakistanului au hotărît să 
stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

HANOI. — Pupă o vizită făcută 
în Mali,. Nguyen Duy Trinh, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul afacerilor externe al 
R.D. Vietnam, a sosit într-o vizită 
oficială în Guineea.

LONDRA. — Un grup de 50 de 
parlamentari laburiști — transmite 
U.P.I. — au adresat primului mi
nistru Wilson o scrisoare în care 
cer să se avertizeze Statele Unite 
că Marea Britanie. nu mai poate 
continua să sprijine politica ameri
cană in Vietnam.

TOKIO. — Un avion de vînătoa-*
re „F-4“, aparținînd forțelor aeriene 
americane s-a prăbușit în mare, în 
apropiere de litoralul prefecturii ja
poneze Kanagava, puțin timp după 
ce decolase de la baza „Atsughi". 
Piloții au pierit.

ADDIS ABEBA. — împăratul 
Etiopiei Haile Selassie 1 l-a convo
cat luni seara pe ambasadorul Ma
rii Britanii. John Russell, cerindu-i 

îmbunătățiri în ciuda măsurilor între 
prinse". Liderii ciprioților turci, in
spirați din afară, au intensificat pro
vocările urmărind „subminarea pro
gramului de pace al guvernului" și 
„revenirea la condiții normale" și 
constituind „o permanentă sursă de 
tensiune și de amenințări la adresa 
păcii". Orhan Erlap, reprezentantul 
Turciei Ia O.N.U. a respins aceste 
acuzații și a declarat că ciprioții 
greci au încercat, fără succes însă, 
s* folosească forța O.N.U. „ca in
strument pentru a infringe rezisten
ța comunității turce".

mod ilegal guvernul lui Verwoerd. 
El a cerut comitetului să întreprin
dă măsuri eficiente pentru a împie
dica anexarea acestui teritoriu de 
către Republica Sud-Africană.

In ședința de după-amiază au luat 
cuvîntul reprezentantul R. P. Polone 
și reprezentantul Africii de sud- 
vest, care au eerut tuturor țărilor 
membre al O.N.U. să refuze orice 
sprijin acordat Republicii Sud-Afri 
cane.

Cristophe Gbenye
se că ar fi colaborai cu insurgenții". 
Protestînd împotriva acestei crime 
comisă de trupele lui Chombe, Gbe- 
nye a exprimat condoleanțe țărilor 
ai căror cetățeni au căzut victime cri
melor din Buta.

In continuare, în declarație se ara
tă că trupele insurgente sub coman
da colonelului Makanda ' continuă 
luptele împotriva mercenarilor în re
giunea localității Buta.

Demonstrații antisegregaționiste la Chicago
CHICAGO 16 (Agerpres).
La Chicago se țin lanț demon 

strațiile populației de culoare îm
potriva segregației rasiale care exis
tă în școlile din acest mare oraș situat 
în centru] S.U.A. In cursul celei de-a 
patra demonstrații, organizată în ul
timele șase zile, manifestanții 
au trecut pe principalele străzi 
ale orașului îndrepțîndu-se spre

In cîievn rînduri
să avertizeze guvernul englez asu
pra pericolului pe care-l prezintă in
tențiile primului ministru sud-rho- 
desian Ian Smith de a declara in 
mod unilateral independența țării.

TEHERAN. — Miercuri dimineața 
a fost, executată sentința pronun
țată de Curtea militară din Tehe
ran împotriva lui Mohammed Bok- 
harai: și a trei complici ai săi acu
zați de asasinarea primului miniștri/' 
iranian, Hassan Aii Mansur.

LONDRA. — Societatea de radio
difuziune britanică В. В. C. 
și televiziune au hotărît să. 
nu mai folosească sateli
tul american „l arh/ Bird" pentru 
transmisiunile transatlantice datorită 
tarifelor excesive pretinse.

DELHI. — Ministerul Sănătății 
al Indiei a anunțat că în Calcutta 
a izbucnii o epidemie de gastroen- 
terită în urma căreia au încetat din 
viață 560 de persoane. Pînă în 
prezent s-au înregistrat 3 645 de 
cazuri. încercările de a opri extin-

PUTERNICA EXPLOZIE 
PE AEROPORTUL DIN SAIGON

SAIGON 16 (Agerpres).
Pp aeroportul internațional din Sai

gon s-a produs miercuri dimineața 
o puternică explozie care a distrus 
c parte a clădirii aeroportului. Po 
trivit datelor neoficiale, relatează co
respondentul din Saigon al agenției 
Associated Press, au fost rănite 46 
de persoane, între care 34 de ame
ricani. Explozia s-a produs la cî-

★ ★
SAIGON 16 (Agerpres).
Federația sindicatelor din Saigon 

a dat publicității o declarație în 
care se arată că autoritățile sud- 
vietnameze au reprimat cu cruzime o 
demonstrație a muncitorilor textiliști

SANTO DOMINGO 
încheierea unui acord 
privitor la încetarea ostilităților

SANTO DOMINGO 16 (Agerpres)
Jose Antonio Mayobre, reprezen

tantul secretarului general al O.N.U., 
U Thant, la Santo Domingo, a anun
țat încheierea unui acord privitor la 
încetarea ostilităților care au izbuc
nit din nou la Santo Domingo în
tre forțele interamericane și forțele 
constituționaliste. Ciocnirile, care au 
durat aproape zece ore, au provocat

Dezbaterile din Parlamentul grec
ATENA 16. Corespondentul Ager

pres, C. Alexandroaie, transmite:
In parlamentul grec au continuat 

dezbaterile pe marginea propunerii 
E.D.A. privind trimiterea în judecată 
a fostului premier Karamanlis și a 
foștilor miniștri Papal.iguras și Mar- 

primărie. Deși poliția a ares
tat un număr de 85 de manifestanți, 
o delegație a acestora a reușit să 
fie primită de primar căruia i-au ce
rut punerea în libertate a celor cir
ca 500 de persoane arestate în cursul 
recentelor demonstrații. De aseme
nea, delegația a cerut autorizația or
ganizării unui mare marș de la un 
capăt la celălalt al orașului.

derea epidemiei nu s-au dovedit 
eficace.

ЮЕ.ІО. — Marți după-amiază în 
capitala laponiei a avut loc un mare 
miting al studenților care au come
morat 5 ani de la evenimentele din 
1960, cînd au avut loc mari de
monstrații împotriva Tratatului de 
Securitate japono-american. Studen
ții au depus o coroană de flori 
pe locul unde a fost ucisă studen
ta Mitiko Kanda.

NEW YORK. — Două elicoptere 
ale armatei americane, care deco
laseră de pe aeroportul centrului de 
instrucție al infanteriei de la Fort 
Benning, s-au ciocnit în aer pră- 
bușindu-se în flăcări într-o regiune 
mlăștinoasă. 18 soldați, care se 
aflau'în cele două elicoptere, și-au 
pierdut viața.

ТОКІО. — In ultimele zile la 
bursa din Tokio a fost înregistrată 
cea mai mare scădere a cursului 
acțiunilor din acest an. Operațiunile 
s-au redus cu două treimi în com- 

teva minute după aterizarea a două 
avioane militare americane, care 

, aveau la bord 120 de militari ce ur
mau să fie îmbarcați pe un avion 
de transport spre Statele Unite.

Se apreciază că pagubele mate
riale sînt importante. Cursele ae
riene din Saigon pe rute interna
ționale au fost suspendate.

★
de la Fabrica Gia Dinh, care reven
dică majorarea salariilor.

Protestînd împotriva acestei ac
țiuni, un număr de 65 de muncitori 
au declarat de zece zile greva foa
mei. Starea sănătății lor este gravă.

rănirea a 24 de militari ai forțelor 
interamericane, majoritatea nordame- 
ricani. Un purtător de cuvînt al for
țelor constituționaliste a declarat că 
pierderile acestora se ridică la 5 
morți și 25 de răniți.

Acesta este primul caz cînd re
prezentantul O.N.U. acționează ca 
mediator între O.S.A. și forțele сод- 
stituționaliste dominicane.

tis pentru afacerile scandaloase . din 
timpul guvernării partidului E.R.E.

Treizeci și șase de deputați ai 
Partidului de guvernămtot Uniunea 
de centru au prezentat în panlament 
o propunere prin care cer ca votul 
asupra acestei probleme să fie des
chis și nominali

Inițiativa deputaților guvernamen
tali intervine înfr-um moment în 
care, după cum scrie ziarul „Eleft- 
heria", „guvernul a ajuns deja • la 
concluzia că delictele trebuie pre
scrise". Toate chemările la. ordine 
adresate de guvern în culise depu
taților s-au lovit de hotărîrea „ce
lor 36“ care, după cum subliniază 
presa greacă, sînt sprijiniți de alți 
peste 40 de deputați guvernamentali 
și de cei 27 deputați ai E.D.A.

parație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut.

BERLIN. — După cum transmite 
agenția A.D.N., cunoscutul fizician 
prof. dr. Manfred Ardenne a expus 
la Berlin, în fața unui auditoriu al
cătuit din oameni de știință și me
dici, o nouă concepție cu privire la 
combaterea cancerului prin supraîn
călzirea artificială a corpului.

CAIRO. — Președintele Pakista
nului Awb Khan, și-a încheiat vi
zita de 48 de ore pe care a făcut-o 
la Cairo, plecînd miercuri dimineața 
spre Londra.

LONDRA. — Primul ministru al 
Indiei, Lal Bahadur Shastri a avut 
marți seara o întrevedere cu pre
mierul britanic Harold Uilson. Ob
servatorii din Londra subliniază că 
cei doi prim-miniștri au discutat în
delung o serie de aspecte ale situa
ției care s-a creat în Vietnam.

DELHI. — La frontiera dintre In
dia și Pakistan, în regiunea Kutch, 
au avut loc marți noi ciocniri între 
patrulele de grăniceri indiene și pa
kistaneze. Ciocniri similare au fost 
semnalate într-un alt punct de fron
tieră, în regiunea Vigokoi. De am
bele părți sînt semnalate pierderi in 
oameni.
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