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Lucrările Conferinței
orășenești de partid

VIZITA TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA 
ÎN ETIOPIA

Plecarea din București
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, împreună cu.- soția, a 
părăsit luni dimineața Bucureștiul, 
plecînd cu avionul spre Etiopia,

într-o vizită oficială de prietenie 
la invitația Maiestății sale Impe
riale Haile Selassie I.

(Continuare în pag. a 4-a) ■

Membrii Comitetului orășenesc 
de partid

Duminică, la Casa de cultură, a avut loc 
Conferința orășenească de partid Petroșani.

In sala împodobită sărbătorește erau prezenți 
delegați ai organizațiilor de partid de la toate 
minele, uzinele, întreprinderile, de pe șantie
rele și din instituțiile Văii Jiului. La lucrările 
conferinței au participat, de asemenea, numeroși 
invitați: activiști ai organizațiilor de partid, de 
stat și obștești, conducători de întreprinderi și 
instituții.

Conferința a fost deschisă de tovarășul Lazăr 
David, prim-secretar al Comitetului orășenesc de 
partid.

In unanimitate, delegații au ales prezidiul con
ferinței compus din tovarășii: MOGA IOACHIM, 
secretar al Comitetului regional Hunedoara ai 
P.C.R.; LUNGU IOAN, membru al Biroului Comi
tetului regional Hunedoara al P.C.R., LAZAR DA
VID, prim-secretar al Comitetului orășenesc al 
P.C.R. Petroșani; BLAJ TRAIAN, președintele Co- 

' mitetului executiv al Sfatului popular orășenesc 
Petroșani; DAVID GAVRILA, președintele Consi
liului local Petroșani al U.G.S.R.; MAXIM MI
HAI, prim-secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.C. Petroșani; POPA ARON, rectorul Institu
tului de mine Petroșani; LĂZĂRESCU IOAN, di
rector general al C.C.V.J.; COTOȚ IOSIF, miner 
pensionar; DUNĂ ELENA, președinta Consiliu
lui orășenesc al pionierilor Petroșani; SORESCU 
CONSTANTIN, miner, șef de brigadă la mina 
Uricani; CIRIPERU VASILE, șeful E. M. Lupeni; 
ZAHARIE COSTACHE, miner șef de brigadă la 
E. M. Vulcan; KOVACS ANDREI, miner șef de 
brigadă la E. M. Petrila; LAURENȚIU PETRU, se
cretarul Comitetului de partid al I. E. Paroșeni; 
IANCU AURELIA, muncitoare la F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni; ROȘU DUMITRU, șef de brigadă pe șan
tierul de construcții Petroșani.

In continuare au fost alese celelalte organe de 
lucru ale Conferinței: COMISIA DE VALIDARE, 
SECRETARIATUL. COMISIA DE REDACTARE A 
PROIECTULUI DE HOTĂRlRE.

In comisia de validare au fost aleși tovarășii:

DAN VALER, DAVID IOAN, DINA MARIA, 
TOMȘA OCTAVIAN, COCA VICTOR.

In secretariatul conferinței au fost aleși tova
rășii: UNGUR POMPILIU, STOICAN PETRE, 
MĂRDARE ELENA, BĂDĂU VICTOR, MANIU 
DAVID.

In comisia de redactare a proiectului de hotă- 
rîri au fost aleși tovarășii: GHIOANCĂ VICTOR, 
MIRZA IOAN, ILIESCU GHEORGHE, BUDESCU 
EMILIA, PETRE CONSTANTIN.

Conferința a adoptat următoarea ordine de zi:
1. DAREA DE SEAMĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII 

COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID;
2. RAPORTUL COMISIEI ORĂȘENEȘTI DE 

REVIZIE;
3. ALEGEREA COMITETULUI ORĂȘENESC DE 

PARTID, A COMISIEI ORĂȘENEȘTI DE REVIZIE 
ȘI A DELEGAȚILOR LA CONFERINȚA REGIO
NALĂ DE PARTID.

La primul punct de pe ordinea de zi, tovarășul 
Lazăr David a prezentat darea de seamă asupra 
activității Comitetului orășenesc de partid.

In continuare a luat cuvîntut tov. Schwemmer 
Marcu care a expus raportul Comisiei orășenești 
de revizie.

In cadrul discuțiilor purtate în jurul dării de 
seamă și al raportului Comisiei orășenești de re
vizie au luat cuvîntul numeroși delegați și invi
tați Ia conferință.

In încheierea discuțiilor, a luat cuvîntul tova
rășul Moga Ioachim, care a tras concluziile asu
pra dezbaterilor din cadrul conferinței. S-a trecut 
apoi la punctul 3 al ordinei de zi, în cadrul că
ruia s-a ales noul Comitet orășenesc de partid. 
Comisia orășenească de revizie și delegații la 
Conferința regională de partid.

In continuare a avut loc prima plenară a Co
mitetului orășenesc de partid, în cadrul căreia 
a fost ales organul său executiv — Biroul.

In încheierea lucrărilor, participanții la Confe
rință trimis o telegramă* Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general al C.C. al 
P.C.R.

Albert Magdalena, Aldica 
Nicolae, Baciu Ioan, Bădică 
Nicolae, Bădău Victor, Baicu 
Florian, Bajura loan, Băitărețu 
Raul, Bartha Dionisie, Beke 
Wiliam, Blaj Traian, Borza 
Eugen, Brănișteanu . Maria, 
Brașovean Victor, Chelaru loan, 
Ciriperu Vasile, Coca Victor, 
Colibaba Eugen Alfred, Colda 
Andrei, Coman Sever, Corcoz 
Silvia, Costea Traian, Constan- 
tinescu Ilie, Cosma loan, Cotoț 
Iosif, Dan Vaier, David Ioan, 
David Gavrilă, Dina Maria, Du
nă Elena, Feier Gheorghe, Fur- 
dui Gheorghe, Găgean Dumitru, 
Ghioancă Sabin, Ianc Aurelia, 
Iliescu Gheorghe, Kelemen Șa- 
ra, Lazăr David, Ledrer Iosif,

Lorencz Enric, Lupașcu Radu, 
Manta Angelica, Marcu loan, 
Marcu Aurel, Mardare Elena, 
Martonossy Imola, Maxim Mi
hai, Mocan Gheorghe, Mesaroși 
Ioana, Moga Veronica, Moldo
van Eleonora, Momeu Samoilă, 
Nelega loan, Negruț Clement, 
Oliver Silvia, Păstrăvanu Viori
ca, Pîinișoară Titus, Pîrje Va
leria, Părăian Simion, Raczek 
loan, Rebreanu Alexandru, 
Richter Iosif, Roșu Dumitru, 
Sălceanu Petru, Sidarov Vasile, 
Sîrbu Sofron, Stoican Petre, 
Stoiculescu Marin, Tențler Ște
fan, Truță Emil, Ungur Pom- 
piliu, Velea Vasile, Vîlcea Ni
colae, Zaharia Costache, Zeța 
Ileana.

Membrii supleanți ai Comitetului 
orășenesc de partid

Andraș Mihai, Ani Elisabe- 
ta, Antal Geza, Breaz Elisabe- 
ta, Gaftiniuc Catrina, Grosu 
Aurelian, Kovacs Andrei, Lupu 
Ioan, Lețu Nicolae, Munteanu

Viorica Emilia, Mischie Gheor
ghe, Moanță Elena, Remete Io
sif, Străuț Florian Nicolae, Țur- 
nă Dumitru Florin, Zsigmend 
Paul.

Membrii Biroului Comitetului 
orășenesc de partid

Blaj Traian, Brănișteanu Ma- mitru, Iliescu Gheorghe, Lazăr
ria, Cotoț Iosif, Constantigescu. - David, Maxim Mihai, Negruț 
Ilie, David Gavrilă, Dan Vaier, Clement, Pîinișoară Titus. 
Furdui Gheorghe, Găgean Du-

DARE DE
ASUPRA ORĂȘENESC

Membrii supleanți ai Biroului 
Comitetului orășenesc de partid
Baicu Florian, Ciriperu Vasile, Dună Elena, Truță Emil.

Secretarii Comitetului orășenesc 
de partid

Un bilanf însuflefifor de realizări Lazăr David, prim-secretar, 
Furdui Gheorghe, Pîinișoară Ti

tus, Negruț Clement.

Tovarăși delegați și invitați.

Conferința noastră de partid are loc 
în condițiile cîad întregul popor, sub 
conducerea partidului, desfășoară 
o activitate entuziastă, creatoare, 
în vederea înfăptuirii cu succes a 
sarcinilor primului an al cincinalu
lui și pregătirii condițiilor pentru 
realizarea obiectivelor mărețului 
program de înflorire multilaterală a 
României socialiste, elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R.

In cadrul acestei activități sus
ținute și multilaterale se înscriu și 
eforturile depuse de oamenii mun
cii din Valea Jiului pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan ce le-au revenit pe acest an 
și crearea bazei tehnico-materiale 
a producției viitoare.

Sub îndrumarea permanentă a 
Comitetului regional de partid. Co
mitetul orășenesc Petroșani a orien
tat organele și organizațiile de 
partid spre ridicarea la un nivel 
mai înalt a întregii activități î-n do
meniul economic, social-cultural și 
al vieții interne de partid, spre 
îmbunătățirea în permanentă a 
muncii de selecționare și promova
re a cadrelor, spre organizarea con
trolului îndeplinirii hotărîrilor parti
dului și statului, pentru a impri
ma întregii munci un caracter ma1 
viu, creator și eficient

Complexitatea sarcinilor actuale 
a impus comitetului orășenesc de 
partid alegerea cu discernămînt și 
studierea aprofundată a probleme
lor majore, analizarea lor multila
terală și adoptarea de măsuri me
nite să contribuie la îmbunătățirea 
muncii. In plenare, ședințe de bi
rou, în adunări cu activul au fost 
analizate probleme importante cum

sînt: stadiul aplicării măsurilor pri
vind întărirea disciplinei de pro
ducție, respectarea N.T.S. și’ a le
gislației muncii elaborate pe baza 
recomandărilor brigăzii C.C. al 
P.C.R., modul în care sînt aplioate 
prevederile planului de măsuri a! 
Comitetului regional de partid re

feritor la îmbunătățirea activității 
șantierelor de construcții, stilul de 
muncă al comitetelor de partid de 
la E. M. Vulcan, Petrila, Lupeni, 
de la I. F. Petroșani etc. în con
ducerea economiei; îndeplinirea de

. ■ . ’ "v. ■
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Membrii Comisiei orășenești 
de revizie

Cerbu Nicolae, președinte, Bardocz Vasile, Biro Elemer,
Anițescu Vasile, Arhire Lucia, Para Vochița, Rîpa Petru.



DARE DE SEAMA
ASUPRA ACTIVITĂȚII COMITETULUI ORĂȘENESC UE PARTID PETROȘANI
(Urinare diti pag. 1)

către Gomiietud executiv al Sfatu
lui populatr orășenesc Petroșani a 
măsurilor stabilite de către Comi
tetul orășenesc de partid pentru 
îmbunătățirea gospodăririi localită
ților, aprovizionării și deservirii 
populației și altele.

Analizele au avut la bază studii 
efectuate de colective formate din 
activiști de partid și ai organiza
țiilor de masă, de specialiști și alte 
cadre cu munci de răspundere, iar 
hotărârile și măsurile luate au fost 
fundamentate pe propunerile aces
tor colective, pe concluziile dez
baterilor și cerințelor reale ale pro
ducției. Un loc important In acti
vitatea Comitetului orășenesc de 
partid in domeniul industriei l-au 
ocupat studiile și analizele efectua
te în scopul îmbunătățirii organi
zării producției și valorificării in 
mai mare măsură a rezervelor in
terne, creșterii productivității mun
cii, ridicării nivelului calitativ al 
produselor. Totodată s-a acordat o 
atenție sporită îmbunătățirii activi
tății economice, aplicării măsurilor 
politice și organizatorice în vede
rea întăririi disciplinei tehnologice, 
a respectării N.T.S., prevenirii a- 
variilor și accidentelor de muncă.

Pe această linie se înscriu stu
diile efectuate de colectivul de 
specialiști de la E. M. Petrila, care 
a făcut propuneri pentru folosirea 
judicioasă a forței de muncă, îm
bunătățirea procesului de extracție 
în «tratele subțiri și altele. Apli
carea măsurilor propuse a contri
buit la lichidarea rămânerii în ur
mă înregistrată în prima jumătate 
a anului în curs. Ca urmare a a- 
plicării upor măsuri eficiente, la 
preparații a crescut indicele de re
cuperare, în condițiile respectării 
normelor de calitate prevăzute prin 
STAS. O activitate bună au desfă
șurat și colectivele de la U.R.U.M.P., 
exploatările miniere Lupeni, Lonea, 
Vulcan, F.F.A. „Viscoza" și de la 
alte unități, care și-aiu adus contri
buția la rezolvarea unor probleme 
importante cum sînt: extinderea 
normării tehnice, îmbunătățirea 
structurii efectivelor, a procesului 
tehnologic etc.; studiile și propune
rile făcute de aceste colective au 
contribuit la stabilirea unor con
cluzii juste și măsuri practice pen
tru îmbunătățirea activității din în
treprinderi și șantiere.

In activitatea Comitetului și Bi
roului orășenesc de partid s-a în
cetățenit practica deplasării cu 
mai multă regularitate în mine, pe 
șantierele de construcții și în Ce
lelalte unități, participarea la adu
nările de partid, consfătuirile de 
producție, precum și ia alte acțiuni 
ale organizațiilor de partid și de 
masă.

îndrumate de organizațiile de 
partid, sindicatele s-au preocupat 
mai îndeaproape de organizarea 
consfătuirilor de producție, de crea

Rezerve care trebuie valorificate mai complet
Tovarăși,

Așa cum sublinia tovarășul Nico- 
tae Ceaușescu ta întâlnirea cu activul 
de partid din regiune, noi nu trebuie 
•ă ne mulțumim niciodată numai cu 
ce-am înfăptuit. Datoria noastră, a 
comuniștilor, este de a căuta perma
nent căi și soluții pentru a ne perfec
ționa continuu munca, în 6copul ob
ținerii de noi și noi realizări.

Rezultatele cu care ne prezentăm 
în fața conferinței puteau fi incon
testabil mai bune, dacă fiecare colec
tiv de muncă și-ar fi îndeplinit ritmic 
planul la toți indicatorii. Ln cele 10 
luni I.E. Panoșeni și I.F. Petroșani 
nu au realizat producția globală, E. 
M. Dîlja a rămas sub plan cu aproa
pe 6 000 tone de cărbune,- I.F. Petiro- 
șaai și I.O.I.L. nu au realizat ta pro
ducția marfă vîndută și încasată 2,5 
milioane lei, E. M. Dîlja, I. E. Pa
roșeni și cooperativele meșteșugă
rești nu au realizat sarcinile de creș
tere a productivității muncii, tar pre
țul de cost planificat a fost depășit 
ta șantierul T.G.M.M. cu peste 4,4 mi
lioane lei. Au depășit prețul de cost 
și alte unități cum sînt I.O.I.L., ex
ploatările miniere Vulcan șl Dîlja, 
LP.P.F. Petroșani. Ducă ta acestea a- 
dSugim șl faptul că un număr im

rea unor condiții alt mai bune de 
lucru, organizarea mai temeinică a 
întrecerii socialiste pe baza crite
riilor principale stabilite prin Direc
tivele C.G. al P.G.R., extinderea 
inițiativelor și metodelor valoroa
se. Gu răspundere sporită s-au o- 
cupat organizațiile U.T.C. de mobi
lizarea tineretului Sin vederea creș
terii contribuției acestuia la înde
plinirea sarcinilor de plan.

Ga rezultat al aplicării în viață 
a măsurilor politice și tehntoo-or- 
ganizatorice, pe ansamblul orașului, 
planul producției globale indus
triale a fost îndeplinit pe 11 luni 
ale anului curent în proporție de 
101,6 la sută, planul producției 
marfă în proporție de 101,5 la sută, 
al producției marfă vîndută șl în
casată în proporție de 101,9 ia sută; 
sarcina de creștere a productivității 
muncii a fost îndeplinită în pro
porție de 101,9 la sută, iar planul 
valoric al produselor pentru export 
în proporție de 110,4 La sută, Au 
fost date peste plan 47 357 tone 
de cărbune brut, 76 192 tone de 
cărbune spălat, 302 tone oțel elec
tric, 15 tone fire și fibre artificiale. 
3 070 m c cherestea și alte produ
se. Valoarea producției date peste 
plan se ridică la peste 30 000 000 
lei. In 10 luni s-au obținut în in
dustrie peste 20 milioane lei eco
nomii la prețul de cost și mai mult 
de 10 000 000 iei beneficii peste 
plan.

De menționat este faptul că spo
rul de producție obținut în această 
perioadă s-a realizat exclusiv pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Rezultate bune în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor luate în întrecerea socialistă 
au obținut exploatările miniere 
Lupeni, Lonea și Uricani, U.R.U.M.P., 
preparația Petrila, F.F.A. „Visooza" 
Lupeni, cariera Bănița și alte uni
tăți. La obținerea acestor rezultate 
și-au adus contribuția și colecti
vele din cadrul complexului C.F.R., 
autobazei TA., precum și celelalte 
unități de deservire.

O preocupare permanentă a Co 
mitet-ulud orășenesc de partid a fost 
urmărirea sistematică a modului în 
care se desfășoară lucrările de con
strucții Industriale și social-cultu
rale. Organizațiile de partid, con
ducerile tehnico-administraitive ale 
șantierelor de construcții au fost 
sprijinite în organizarea muncii, a- 
sigurarea cu documentații, cu forțe 
de muncă, dotarea cu noi utilaje, 
aplicarea unor metode industriale 
modeme de constnucție-montaj.

Ga urmare, la lucrările miniere 
subterane planul pe acest an va 
fi îndeplinit și depășit cu circa 35 
milioane lei, asigurând prin aceasta 
un grad de acoperire pe C.G.VJ. 
la rezervele deschise de 3,9 ani, 
iar la cele pregătite de 1,7 ani. In 
ce privește lucrările industriale de 
suprafață, s-a reușit să se pună în 

portant de brigăzi și echipe nu și-au 
realizat sarcinile de plan, ne putem 
da seama ce mari rezerve de creștere 
a producției și productivității mun
cii există in unitățile noastre eco
nomice.

Una din deficientele caracteristice 
care continuă să persiste și care in
fluențează negativ calitatea unor pro
duse și lucrări, folosirea utilajelor, 
utilizarea timpului de lucru etc. este 
nerltmicitatea în îndeplinirea sar
cinilor de plan 1a majoritatea ex
ploatărilor miniere, I.F., I.OJ.Ii., șan
tierele de construcții etc.

Exploatările miniere, de obicei, în
cheie primele două decade cu sarci
nile de plan nerealizate pentru ca în 
ultima decadă să fie recuperată ră- 
mînerea în urmă și să fie realizate 
chior și depășiri. Astfel ta extracția 
de cărbune brut planul a fost înde
plinit ta acest an pe G.G.VJ. In 
medie In proporție de 98 la sută In 
prima decadă de 100 1a sută ta deca
da a doua și de 104 ta sută îh ultim-a 
decadă.

Aceasta este urmarea deficiențe
lor existente In planificarea internă o 
producției și urmărirea reatizărtior pe - 
locuri de muncă, în aprovizionarea 
tafaaloo-materlail, a Mtotanțal totale* 
necorespuacitoare ta unele oectoare. 

funcțiune obiective importante prin
tre care; mina Paroșeni, comple
xele de extracție de la minele A- 
ninoasa, Lonea și altele.

In 1965 și în acest an 2 580 fa
milii au primit locuințe noi, s-au 
dat în folosință peste 2 200 m p 
noi spații comerciale. A fost con
struită și dată în folosință Casa de 
cultură cu 800 de locuri din Petro
șani, 2 școli cu cîte 16 săli de cla
să, s-a terminat modernizarea șose
lei Grivadia — Petroșani și s-a 
dat în funcție releu! de televiziune 
care constituie un mijloc important 
de culturalizare și recreere a ma
selor.

Creșterii necontenite a produc
ției i-a corespuns o îmbunătățire 
permanentă a nivelului de viață 
material și cultural al celor ce mun
cesc. Ga urmare a măsurilor luate 
de partid pentru majorarea salari
ilor tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii și a creșterii productivi
tății muncii, în prezent salariul 
mediu este cu 9,9 La 6ută mai mare 
decît în 1964, fiecare al 4-lea lo
cuitor din Valea Jiului fiind depu
nător la G.E.G. In perioada care a 
trecut din acest an au fost vîndute 
populației mărfuri în valoare de 
peste 562 milioane lei, volum care 
reprezintă o creștere de 9,8 ia sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Anual, pentru învă
țământ, cultură, sănătate și preve
deri sociale, se cheltuiesc peste 130 
milioane lei, iar pentru protecția 
muncii sînt alocate peste 30 mili
oane lei. Numai în acest an au be
neficiat de bilete de odihnă și tra
tament în stațiunile balneo-olima- 
terice peste 6 000 de oameni ai 
muncii.

In ansamblul măsurilor luate de 
partid și guvern pentru creșterea 
veniturilor populației se înscrie și 
recenta hotărâre a C.G. al P.C.R 
privind majorarea pensiilor, hotărâ
re primită cu deosebită satisfacție 
și bucurie și de oamenii muncii 
din Valea Jiului.

Realizările dobândite reflectă gra
dul înalt de conștiință, devota
mentul și atașamentul oamenilor 
muncii față de partidul nostru co
munist și față de politica sa profund 
realist-științifică de industrializare 
socialistă a tării, de creștere conti
nuă a bunăstării și progresului 

.social.
La baza tuturor acestor realizări 

stă ajutorul prețios și multilateral 
primit din partea conducerii de 
partid și de stat, sprijinul perma
nent al Comitetului regional de 
partid. In numele Conferinței, al 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului adresăm 
conducerii partidului și statului 
cele mai calde mulțumiri și recu
noștința noastră fierbinte pentru a- 
jutorul pe care ni l-a dat și ne ex
primăm angajamentul de a munci 
cu și mai mare avânt pentru a în
deplini în mod exemplar sarcinile 
ce ne revin.

schimburi și locuri de muncă, a folo
sirii imoamplete a fondului de timp, 
a insuficientei griji pentru întreține
rea utilajelor și mecanismelor, stag
nărilor provocate în procesul de pro
ducție de o serie de avarii, plasării, 
organizării și întreținerii necorespun- 
zătoane a unor locuri de muncă, de
fecțiunilor existente în organizarea 
și desfășurarea transportului pe ver
ticală șl orizontală. Nu se poate vor
bi de o planificare rațională internă 
a producției ta minele Lupeni, Vul
can și Anlnoasa unde unele sectoare 
rămîn sub plan ctj mii de tone de 
cărbune, iar altele realizează depășiri 
foarte mari.

Pe viitor va trebui 6ă luăm ase
menea măsuri care să asigure des
fășurarea normală a muncii și a 
producției în toate unitățile. Să ți
nem seama de cerințele crescânde 
ale economiei naționale care nu ne 
moi permit îndeplinirea planului nu
mai In ansamblu, global sau ta 
sftașit de perioadă. De aceea, este 
necesar să punem accentul pe rea
lizarea ritmică și in bune condițiuni 
a fiecărui indicator și sortiment, 
astfel tacit să evităm orice ano
malie care ar putea produce per- 
tufbații în procesul de producție, 

în respectarea N.T.S. și a obliga
țiilor contractuale.

Statul nostru a alocat fonduri 
importante pentru dotarea unități
lor economice cu noi agregate și 
utilaje, pentr-u construirea unor noi 
obiective moderne, lărgirea celor 
existente și înzestrarea lor cu teh
nica avansată. Gu toate acestea 
productivitatea muncii pe salariat 
nu este 1a nivelul înzestrării teh 
nice. Aceasta se datorește — între 
altele — și nefolosirii în întregime 
a capacității utilajelor, instalațiilor 
și spațiilor de producție. In prezent 
utilaje în valoare de peste 90 mi
lioane lei stau nefolosite, din care 
numai la C.C.V.J. sînt imobilizate 
utilaje în valoare' de 38 milioane 
lei. Nici cele aflate în funcțiune nu 
sînt foiodite la întreaga lor capa
citate. Astfel, din numărul total de 
50 mașini de încărcat, sînt folosite 
numai 26; coefiaientu-l de utilizare 
a locomotivelor din subteran, trans
portoarelor, parcului auto al auto
bazei T.A. și I.P.I.P., al ferăstaaie- 
lor mecanice în sectorul forestier 
și al unor mașini unelte de la 
U.R.U.M.P. este încă scăzut. De a- 
semenea, sînt agregate, instalații și 
utilaje oare nu lucrează ta para
metrii proiectați, ca de exemplu: 
liniile tehnologice 2 și 3 de ta pre- 
parația Corcești, stațiile de epura
re a apei de la preparațiile Lupeni 
și Petrila, grupul de 150 MW de la 
I. E. Paroșeni, combinele și plu
gurile din exploatările miniere si 
altele.

Aceste stări de lucruri se dato
rase și faptului că unele organiza
ții de partid nu întotdeauna au 
făcut o problemă din fieoare avarie, 
accident sau defecțiune tehnică, 
pentru dezvoltarea spiritului de răs
pundere și grijii față de întreține
rea și exploatarea în cele mai bune 
condițiuni a mașinilor și utilajelor.

Sînt lipsuri și în ce privește în
deplinirea planului tehnic în ex
ploatările miniere,- planul tehnic ta 
susținerea metalică a abatajelor a 
fost realizat în cele 10 luni din a 
cest an în proporție de 95,5 la sută 
la încărcarea mecanică în galerii 
de 72,2 la sută, iar la I. F. Petro
șani, indicele de mecanizare la fa
za doborît-secționat numai în pro
porție de 47 la sută. De asemenea, 
nici în această perioadă nu a stat 
în preocuparea cadrelor tehnico- 
administratăve ușurarea efortului fi
zic ta anumite operațiuni prin a- 
plioarea micii mecanizări, ceea ce 
se reflectă prin folosirea în pro
porție de numai 50 ta sută a fon
durilor alocate. In acest an C.C.V.J., 
de exemplu, a solicitat simbolic 30 
mii Iei credite pentru mica meca
nizare dar nici această sumă nu a 
fost folosită.

Una din principalele rezerve in
terne existente în unitățile eco
nomice este folosirea completă a 
fondului de timp. Gu toate că a- 
proape fiecare unitate reclamă lip
sa de efective, fondul maxim de 
tâmp a fost utilizat în acest an în 
industrie, construcții și gospodări
rea comunală numai în proporție 
de 94,1 ta sută; o parte dintre uni
tățile G.C.V.J. și I.G.O. Petroșani 
situindu-se sub acest nivel. Din 
cauza absențelor nemotivate, con 
cedrilor fără plată și de boală s-au 
pierdut peste 438 000 om/zile. Este 
nesatisfăcătoare starea disciplinară 
ta E. M. Vulcan, E. M. Lupeni, 
E. M. Dîlja, I. F. Petroșani, T.C.M.M., 
Grupul II construcții, I.C.O. și 
I.L.L. In unele formații de lucru, 
sectoare, unități, nu sînt folosite 
in mod rațional cele 480 de mi
nute de muncă, mai ales la lucră
rile în regie. Pentru a ne da sea
ma mai bine ce importanță are fo
losirea integrală a fondului, de 
timp este suficient să arătăm că 
creșterea numai cu 1 ta sută a gra
dului de utilizare a acestui fond, 
în condițiile actuale, reprezintă în 
cadrul G.G.V.J. realizarea unei pro
ducții în valoare de circa 12 mi
lioane lei anual.

In perioada 1a care se referă da 
rea de seamă, am primit un ajutor 
prețios din partea organelor su
perioare de partid și de stat în a- 
sigurarea respectării normelor de 
tehnică a securității și a legisla
ției protecției muncii. Ca urmare a 
măsurilor luate s-au Înregistrat pro
grese In direcția Îmbunătățirii con
dițiilor de lucru, ln înarmarea sa- 

iariaților cu prevederile N.T.S., in
tensificarea controlului , preventiv, 
oreșterea combativității față de cei 
care nesocotesc respectarea norme
lor de securitate a muncii. Eficien
te s-au dovedit a fi dezbaterea cu 
masa largă de satariați din toate 
unitățile economice a măsurilor sta
bilite de către Biroul Comitetului 
regional de partid privind întărirea 
disciplinei și dezvoltarea răspunde
rii față de respectarea legislației 
muncii, precum și prelucrarea legai 
referitoare la protecția muncii și a 
cazurilor de abateri de ta disciplină.

Măsurile luate au dus 1a crește
rea gradului de securitate a muncii 
in unitățile economice, la scăde
rea numărului de accidente în ex
ploatările miniere Uricani, Petrila 
și Vulcan, complexul G.F.R., șantie
rele T.C.M.M. și alte unități.

Trebuie să subliniem însă că din 
cauza indisciplinei care se mai ma
nifestă, a inconsecvenței iu apli
carea la toate nivelele a tuturor 
măsurilor stabilite, numărul de ac
cidente și îmbolnăviri profesionale 
continuă să se mențină ridicat ta 
exploatările miniere Lonea, Aninoa- 
sa, Lupeni, Dîlja, I. F. Petroșani 
Grupul II construcții și autobaza 
T. A. Această situație arată că >r- 
ganele și organizațiile de partid, 
sindicatele, conducerile tehnico-adîț 
ministrative nu au aplicat cu exi
gență măsurile stabilite : pentru a- 
sigurarea protecției și securității 
muncii în subteran și ta suprafață, 
nu au folosit cu eficiență maximă 
fondurile alocate în acest scop.

Este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid să acorde cea 
mai mare atenție întăririi discipli
nei, respectării protecției muncii, 
să desfășoare o asemenea activi
tate politică și organizatorică pen
tru ca fiecare membru de partid, 
ta locul său de muncă, să consti
tuie un exemplu viu nu numai în 
ceea ce privește îndeplinirea sar
cinilor de plan, ci și în cunoașterea, 
respectarea și aplicarea întocmai a 
normelor de protecție a muncii 
Comuniștii trebuie să aibă o ati
tudine combativă, intransigentă fa
ță de abaterile de ta disciplină, fa
tă de orice tendință de nesocotire 
a măsurilor de tehnică a securită
ții și igienei muncâp indiferent din 
partea cui s-<a>r manifesta aceasta. 
Sindicatele vor trebui să organize
ze un control obștesc de masă, per
manent, asupra felului cum se des
fășoară instruirea practică a mun
citorilor cu regulile de protecție a 
muncii, să militeze cu hotărâre pen
tru înfăptuirea obligațiilor din con
tractele colective privind tehnica 
securității și igienei muncii, să 
combată orice tendință de nesoco
tire a îndatoririlor ce revin condu
cerilor tehnico-administrative.

In unele unități economice se 
manifestă încă abateri de ta disci
plina tehnologică, de ta instrucțiu
nile de lucru. Abaterile de ta dis
ciplina tehnologică și de muncă, 
realizarea producției în salturi au 
influențat negativ calitatea. Deși 
s-a reușit ca ta produsele de 
baz^. — huita spălată pentru ooCs 
și semicocs, firele și fibrele de1 mă
tase artificială, materialul lemnos 
destinat exportului — precum și 
la un număr însemnat de obiective 
industriale și social-culturale să se 
respecte cerințele calitative, totuși 
la cărbunele brut, la unele sorti
mente de material lemnos, lucrări 
de construcții-montaj etc. neînca- 
drarea în indicii de calitate s-a răs
frânt negativ asupra activității eco
nomice. De pildă, datorită conți
nutului de cgpușă din cărbunele 
brut extras cu 0,9 puncte pe com
binat exploatărilor miniere li s-au 
rebutat în acest an peste 88 mii 
tone de cărbune. Aceasta a atras 
după sine cheltuieli inutile de trans 
port și prelucrare, influențînd ne
gativ și asupra indicelui de recu
perare în preparații. Pe șantierele 
de construcții,’ cheltuielile cu re
facerea unor lucrări de slabă ca
litate se ridică la sute de mii de 
lei, tar I. F. Petroșani nu a putut 
desface sortimente de material lem
nos destinate industrializării în va
loare de 215 mii lei. întreprinderea 
de panificație și Fabrica de produse 
lactate livrează încă unităților co-

(Gontinuare in pag. a 3-aj
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merciale produse calitativ necores
punzătoare.

Organizațiile de partid vor tre
bui să desfășoare o asemenea mun
că politică incit noțiunea de aali- 
tate să fie înțeleasă în toată com
plexitatea ei, pe toate fazele pro
ducției; fiecare produs să îndepli
nească integral caracteristicile ce
rute și exigențele sporite ale con
sumatorilor.

Neajunsuri s-au manifestat și în 
ceea ce privește activitatea econo- 
mico-financâară. Economiile la pre
țul de cost și beneficiile peste pian 
realizate de unele unități au fost 
diminuate de altele într-o măsură 
însemnată. Astfel, cheltuielile ne
productive, intre care locații, do- 
binzi pentru împrumuturi restante, 
amenzi, penalizări, rebuturi etc. se 
ridică în acest an la peste 6 mili
oane lei. iar valoarea stocurilor 
supranormative depășește 14 mili- - 
oaa*e lei, cele mai mari pierderi 
înregls-trîndu-se la G.C.V.J., I. E 
Paroșeni, 1. F. Petroșani, F.FA.. 
„Visooza" Lupeni, șantierul T.C.MM.. 
Grupul II construații și industria 
locală.

Def feențe sînt și în ceea ce 
priyfeșns gospodărirea energiei. De 
exjimplu, consumul specific de e- 
nergie electrică a fost depășit l-a 
exploatările miniere Vulcan, Uri- 
cani și Dilja cu 1,5—3,6 kWh/tona 
de cărbune extras, iar pierderile 
de aer comprimat pe G.C.V.J. se 

.-ridică la oca. 30 la sută.
Unitățile beneficiare întâmpină 

deseori greutăți datorită faptului că 
activitatea sectorului de transport 
— auto și feroviar — nu șe des
fășoară întotdeauna la nivelul ce- 

: rințetor. Nu s-a făcut totul pentru 
mărirea siguranței circulației și pen
tru respectarea graficelor de trans
port.

Multe din neajunsurile și defi
ciențele existente în unitățile eco
nomice ar fi fost înlăturate dacă 

i organizația orășenească de partid 
ar fi perseverat mai mult pentru 
aplitwea tp viață a hotărârilor parti
dului privind îmbunătățirea organi- 

; zării producției și a muncii. Din 
controalele efectuate, din analizele 
făcute a rezultat că nu în toate 
unii â ții e s-a a-cordat atenția cuve- 
nitț studierii temeinice și găsirii 
soluțiilor care să ducă la aplicarea 
pe scară mai largă a tehnologiilor 
moderne, la folosirea mai completă 
a capacităților de producție și a 
forței de muncă.

In exploatările miniere nu s
, manifestă suficientă preocupare 

pentru perfecționarea și extinderea 
; metodelor de exploatare cu pro- 
j ductivitote înaltă, a mecanizării lu

crărilor grele și cu volum mare de 
i muncă, pentru extinderea normelor

Creșterea continuă a rolului 
al organizațiilor de partid — preocupare centrală

11 Tovarăși,
i ]■ perioada analizată Comitetul 

orășenesc de partid s-a preocupat 
cu răspundere de perfecționarea 
metodelor de conducere a econo
miei, a muncii politice și cultural- 
educative, a organizațiilor de masă 
și organelor de stat. La baza acti- 

; vitații Comitetului și a celorlalte 
1 TKgane de partid a stat principiul 

muncii colective, acordîndu-se aten- 
I ție stimulării criticii și autocriticii, 
j Întăririi răspunderii colective și 

personale pentru îndeplinirea sarci- 
| oilor.

Plenarele comitetului, ședințele 
de birou și adunările activului co
mitetului orășenesc au fost tinute 
cu mai multă regularitate, au fost 
mai bine pregătite și au dezbătut 
probleme esențiale ale activității 
economice, vieții de partid și ale 
muncii poli-tico-educative. S-a asi
gurat instruirea cu regularitate a 

■ aparatului de partid, a instructori
lor nesalariați și membrilor comi
siilor obștești, a secretarilor orga
nizațiilor de bază cu sarcinile ce 
decurg din hotărîrile partidului, fapt 
ce a contribuit la creșterea aportu
lui acestora în rezolvarea miiltiple- 
lor probleme ce au stat în fața or
ganizației orășenești de partid.

Comitetul orășenesc de partid a 

cu motivare tehnică. Nu toate co
lectivele de specialiști create au 
desfășurat o activitate continuă, nu 
toate au efectuat studii de ansam
blu care să prevadă dezvoltarea în 
perspectiva a producției în toate 
fazele ei.

Tovarăși,

Și în activitatea de investiții âe' 
manifestă încă multe greutăți și 
neajunsuri. Pe 10 luni planul lu
crărilor de investiții Industriale a 
fost îndeplinit în proporție de 92,9 
la sută, ceea ce reprezintă 74,4 la 
sută din planul anual. Din cauza 
lipsurilor organizatorice în activita
tea T.C.M.M. au rămas în urmă un 
număr de 26 obiective, iar alte 26 
au fost replanifioate din cauză că 
beneficiarul, respectiv G.C.V.J., nu 
a asigurat la timp utilajele pentru 
montaj în valoare de peste 14 mi
lioane lei. Aceasta a dus la scăde
rea eficienței economice a investi
țiilor, la îngreunarea procesului 
tehnologic în cadrul exploatărilor 
miniere Dîlja, Petril-a, Vulcan și U- 
rioani. Conducerea T.C.M.M., urmă
rind realizarea unei productivități 
valorice ridicate, și-a concentrat 
forțele spre uneile obiective ce nu 
sînt de primă urgență, în timp ce 
altele foarte urgente au fost repla- 
nificate,- noile termene fiind accep
tate cu ușurință de către benefi
ciari.

Gete mai slabe rezultate au fost 
obținute de către șantierele între
prinderii de construcții hidrotehni
ce care au realizat în 10 luni nu
mai 3 la sută din valoarea anuală 
a lucrărilor de bază, șantierele e- 
nengo-construcții și montaj de la 
I. E. Paroșeni care au realizat 40,5 
la sută din planul anual precum și 
loturile șantierului electro-montaj 
Banat ale căror lucrări, de aseme
nea, sînt mult rămase în urmă.

Datorită deficiențelor existente în 
eșalonarea lucrărilor și nerespectă 
rii graficelor de execuție, grupul 
II șantiere al T.R.G1H. a ajuns și 
în acest an în situația de a avea 
de dat în folosință în trimestrul IV 
cir-ca 40 la sută din planul anual 
de apartamente. Comitetul execu
tiv al Sfatului popular orășenesc 
nu a manifestat preocupare sufi
cientă față de buna desfășurare a 
activității de construcții sociai-cul- 
turale, nu a fost suficient de exi
gent față de încadrarea lucrărilor 
in grafice și de calitatea unora din 
acestea. Nesatisfăcător s-a ocupat 
comitetul executiv al Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani de înfăp
tuirea măsurilor stabilite de con
ducerea partidului și statului pri
vind construcția de locuințe din 
fondurile proprii ale populației.

Este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid să-și conoentre- 

acordat o atenție sporită aplicării 
în viață a hotărârilor partidului pri
vind munca de selecționare, promo
vare și educare a cadretor. In pe
rioada analizată, pe baza unui plan, 
aparatul comitetului orășenesc, con
ducerile organizațiilor de masă, de 
stat și economice au fost întărite 
prin promovarea unor tovarăși bine 
pregătiți politic și profesional, cu 
prestigiu și cu perspective. 
Ne-am preocupat de creșterea 
activului de partid, crearea 
comisiilor obștești pe probleme, se
lecționarea și pregătirea unui nu
măr însemnat de instructori nesa
lariați, de pregătirea politico-ideo- 
logică a cadrelor, educarea și înar
marea lor cu hotărîrile partidu
lui și statului, dezvoltarea răspun
derii față de îndeplinirea sarcinilor.

Organele și organizațiile de partid 
au manifestat o grijă permanentă 
pentru întărirea continuă a rîndu 
rilor partidului. In perioada care a 
trecut de la ultima conferință e- 
fectivul organizației orășenești a 
crescut cu peste 2 100 membri de 
partid. Ponderea în efectivul orga
nizației orășenești o dețin munci
torii — 72,65 la sută. In rîndurile 
organizațiilor de partid activează 
aproape 1 000 de oameni de știin
ță și cultură, profesori și invătă- 

ze eforturile pentru intensificarea 
activității pe toate șantierele, ast
fel încît să asigurăm frontul de lu
cru planificat care să permită des
fășurarea normală a lucrărilor în 
anul viitor. Im cursul acestei luni 
să ne îndreptăm atenția spre rezol
varea unor probleme principale ca : 
asigurarea completă a documenta
ției pentru toate obiectivele indus
triale și social-culturale cu terme
ne de predare în 1967, exproprierea 
terenurilor, eliberarea amplasamen
telor și deschiderea finanțării, defi
nitivarea contractelor pentru utila-, 
jele tehnologice și a graficelor de 
coordonare; terminarea pregătirilor 
de lamă a șantierelor; îmbunătăți
rea aprovizionării tehnico-materiale 
și asigurarea forței de muncă.

Tovarăși, .

Comitetul orășenesc de partid a- 
preciază că mai sânt multe de fă
cut în ceea ce privește crearea u- 
nor condiții mai bune de lucru și 
de trai oamenilor muncii, în îmbu
nătățirea deservirii populației, în 
ridicarea aspectului urbanistic-gos- 
podăresc al locuințelor.

In unitățile comerțului de stat și 
cooperatist, cu toate că fondul de 
mărfuri a crescut, în unele perioa
de au lipsit unele produse de stric
tă necesitate, aprovizionarea cu 
mărfuri de sezon s-a făcut uneori 
cu întîrziere, lasă încă de dorit a- 
titudinea vânzătorilor față de cum
părători. Există serioase deficiențe 
și în ceea ce privește deservirea 
in cabanele turistice. Cooperația 
meșteșugărească și întreprinderea 
de industrie locală nu s-au ocupat 
în suficientă măsură de asigurarea 
unor produse de serie mică, ce nu 
se fabrică în industria republicană, 
dar care sînt mult solicitate de 
populație.

Prestațiile de servicii către popu
lație sînt în multe cazuri de slabă 
calitate, nu se respectă termenele 
de execuție. Multe neajunsuri se 
constată în întreținerea fondului, 
locativ, străzilor și zonelor verzi 
în organizarea transportului în co
mun. Deficiente se manifestă și în 
activitatea corpului medico-sanitar 
privind asigurarea asistentei medi
cale în spitale cît și aplicarea mă
surilor de igienă și profilaxie.

Va trebui ca sfaturile populare, 
conducerile întreprinderilor, organi
zațiile de masă și obștești să dea 
dovadă de mai multă răspundere 
pentru asigurarea bunei deserviri a 
populației, crearea unor condiții din 
ce în ce mai bune de muncă și de 
viață oamenilor muncii, să mani
feste mai multă inițiativă pentru 
mobilizarea populației la acțiuni 
patriotice în vederea înfrumuseță
rii localităților din Valea Jiului. •

conducător

tari, medici, ingineri, cercetători 
ștStațttkd și alți intelectuali. Aceas
ta a dus la întărirea organizațiilor 
de partid, la îmbunătățirea structu
rii organizatorice, la o mai bună 
repartizare a forțelor partidului în 
principalele domenii de activitate. 
Au fost constituite 134 de organi
zații de bază pe schimburi și ture 
în exploatările miniere și transpor
tul feroviar, 14 noi organizații de 
bază în șaoli, precum și 12 noi co
mitete de partid în industria mi
nieră, construcții și comerț.

Ou toate măsurile luate și rezul
tatele obținute privind îmbunătăți
rea stilului de muncă, considerăm 
necesar să subliniem unele aspecte 
cărora și în viitor organele și or
ganizațiile de partid trebuie să le 
acorde toată atenția. Astfel, dacă 
unele hotărîri și măsuri stabilite 
nu au avut eficiența scontată, a- 
ceasta se datorește faptului că nu 
ș-a organizat în toate cazurile apli
carea lor în mod operativ și cu 
consecvență.

Acordând prioritate și în conti
nuare primirii în partid a muncito
rilor cu cea mai înaltă calificare 
din ramurile de bază ale economiei, 
este necesar ca organele și organi
zațiile de partid să îmbunătățească 
munca de primire în partid în toa

te sectoarele de activitate, să-i asi
gure un caracter permanent, să 
sporească exigența față de calită
țile politice, morale și profesio
nale ale celor ce solicită primirea 
în partid.

Mai avem încă multe de făcut 
pe linia îmbunătățirii muncii orga
nelor și organizațiilor de partid pri
vind conducerea și îndrumarea ac
tivității organizațiilor de masă. Li
nele organe sindicale se ocupă in
suficient de pregătirea consfătuiri
lor de producție, nu urmăresc în
deaproape rezolvarea propunerilor 
făcute de muncitori, nu acordă 
peste tot atenția cuvenită organi
zării unei întreceri socialiste vii, 

Esenfialul 
operativitate, continuitate 

și eficientă în munca ideologică
Tovarăși,

O contribuție importantă la re
zultatele obținute în toate dome
niile de activitate a adus-o munca 
desfășurată de comitetul orășenesc, 
de organele și organizațiile de 
partid pentru înarmarea membrilor 
de partid și a masei largi de oa
meni ai muncii cu tezele de bază 
ale învățăturii marxist-leniniste, cu 
cunoașterea politicii partidului nos
tru. Im această muncă a fost atras 
un mare număr de membri de partid 
cu experiență, cadre economice, 
activiști culturali ai organizațiilor 
de masă și de stat.

Calitatea propagandei și a învă- 
țămîntului de partid a fost îmbu
nătățită continuu, fapt ce a contri
buit la însușirea temeinică de către 
oamenii muncii a politicii partidu
lui și statului și la aplicarea ei în 
viață. In acest an de învățământ au 
fost cuprinși peste 14 000 de comu
niști precum și tovarăși din activul 
U.T.C. și activul fără de partid în 
cursuri și cercuri, în școala uzi
nală de partid de la U.R.U.M.P., în 
școlile serale economice de la Pe- 
trila și Lupeni, în universitatea se
rală de marxism-leninism și în di
ferite cercuri de tip superior. Co
mitetul orășenesc, organele și or
ganizațiile de partid au selecționat 
ca lectori și propagandiști activiști 
de partid, de stat, ingineri, tehni
cieni, economiști și oadre didactice. 
Peste 90 la sută din aceștia au stu
dii medii și superioare de stat sau 
școli de partid. S-a acordat o aten
ție sporită răspîndirii cunoștințelor 
tehnice și științifice prin conferin
țe, simpozioane, lectorate, prin mun
ca cu cartea și filmul, activității 
cluburilor și căminelor culturale.

Munca politică și cultural-edu- 
cativă de masă se caracterizează 
prin lărgirea sferei de cuprindere, 
îmbunătățirea conținutului și opera
tivității legării ei mai strînse de 
sarcinile economice, creșterea com
bativității și eficacității ei.

Comitetul orășenesc de partid a 
îndrumat îndeaproape organizația 
de bază de la teatrul de stat, ceea 
ce a dus la îmbunătățirea conți
nutului repertoriului, a măiestriei 
interpretative și creșterea contribu
ției actorilor la pregătirea forma
țiilor artistice de amatori.

Datorită unei mai mari preocu
pări a organelor și organizațiilor 
de partid, procesul instructiv-edu- 
cativ în unitățile școlare se desfă
șoară în condiții mai bune. Cadrele 
didactice participă în mai mare mă
sură la creșterea și educarea tine
rei generații în spiritul dragostei 
față de munca productivă, față de 
patria socialistă și partidul nostru, 
de trecutul glorios de luptă al po
porului.

Pregătirea cadrelor necesare e- 
conomiei a stat permanent în aten
ția comitetului orășenesc de partid. 
In școlile și cursurile de calificare 
din întreprinderi și de pe șantiere, 
in învățământul profesional și teh-

nic au fost calificați în ultimii doi 
ani circa 5 000 de muncitori și pes
te 500 maiștri, iar institutul de mi
ne a dat economiei în această pe
rioadă 496 ingineri. La perfecționa
rea pregătirii profesionale a cadre
lor au contribuit lectoratele tehui- . 
ce, școlile personalului, cursurile 
de reîmprospătare și completare a 
cunoștințelor maiștrilor ețc. In în
vățământul seral și fără frecvență 
de cultură generală sînt cuprinși 
peste 3 000 de oameni ai muncii din 
oare mai mult de 1 000 membri de 
partid.

In conducerea și desfășurarea 
propagandei de partid, a muncii po
litice și cultural-educative de masă 
și în procesul instructiv-educativ 
există încă o serie de deficiențe. 
In seminariile, discuțiile din unele 
cercuri și cursuri nu se aprofundea
ză întotdeauna materialele studiate, 
nu se pune accent pe legarea con
ținutului teoretic de sarcinile con
crete pe care le ridică aotivibatea 
în producție și viață. La exploată
rile miniere, șantierele de construe- 1 
ții, în parchetele forestiere, nu se - 
organizează suficiente acțiuni atrac
tive și eficace care să cuprindă ma
sa largă de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, îndeosebi tineretul.

Organele și organizațiile de partid 
vor trebui să lege mai strîns mun
ca de propagandă de sarcinile e- 
conomice, să perfecționeze formele 
și metodele, să îmbunătățească coin- «
ținutul acesteia. Să punem un ac
cent mai mare pe informarea po
litică operativă și în mod organizat 
a oamenilor muncii asupra politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru. Rrin munca politică 
de masă să se popularizeze în per
manență hotărîrile Congresului al 
IX-lea al P.C.R. și alte documente 
ale partidului, să fie ajutați oa
menii muncii in înțelegerea con
ținutului și importanței recentelor 
măsuri luate de partid și statul 
nostru privind îmbunătățirea pensi
ilor și consolidarea familiei.

Consiliul local .al sindicatelor, 
Comitetul orășenesc U.T.C., Comite
tul de cultură și artă să asigure 
continuitate activității formațiilor 
cultural-artistice și prezentarea cu 
mai multă regularitate (Jg către a- 
cestea a unor programe strîns le
gate de preocupările șî cerințele 
oamenilor muncii.

Va trebui să acordăm mai multă 
atenție îmbunătățirii muncii cu in- / 
telectualii, atragerii lor la rezolva
rea sarcinilor puse de partid în do
meniul cercetării, la îndeplinirea 
planului de producție, la îmbună
tățirea activității instructiv-educati- 
ve și cultural-artistice, în domeniul 
sănătății.

In viitor Comitetul orășenesc de 
partid trebuie să acorde mai multă 
atenție îndrumării organizațiilor de 
bază din școlile de cultură gene
rală, dip școlile profesionale și de 
la Institutul de mine în vederea

(Continuare in pag. a 4-a)

între secții, sectoare și brigăzi. Or
ganizațiile U.T.C. nu manifestă Ini
țiativă în organizarea de acțiuni 
educative și mobilizatoare pentru 
sporirea contribuției tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor, la califica
rea și ridicarea calificării profesio
nale, la întărirea disciplinei și la 
activități patriotice.

Organizațiile de partid să se o- 
cupe mai mult de îmbunătățirea sti
lului și metodelot de muncă ale 
organizațiilor de sindicat, U.T.C., 
comitetelor de femei. Să facem mai 
mult simțită prezența cadrelor de 
partid în îndrumarea "și controlul 
activității lor, să le ajutăm mai 
mult în planificarea muncii și or
ganizarea de acțiuni comune.

: continui,
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ORĂȘENESC DE PARTID PETROȘANI

Vizita tovariișnlnl Chlvu Stoica 
in Etiopia

(Urmare din pag. a 3-a)

mobilizării întregului corp didactic, 
a organizațiilor U.T.C., și de pio

Anul 1967 - 
an de mari răspunderi

nieri pentru pregătirea temeinică a 
elevilor șl studenților, întărirea dis
ciplinei,. intensificarea educației po
litice și moral-cetățenești.

(Urmare din pag. 1)

Președintele Consiliului de Stat 
este însoțit de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, cu soția, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
■afacerilor externe, ou soția, con
silieri și experți.

Cu același avion a plecat Tekle 
Tsadik Mekouria, trimisul extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 

Etiopiei în Republica Socialistă Ro 
mânia.

La plecare, pe aeroportu-l Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Maxim Ber- 
ghianu. Petre Borilă, Gheorghe Ra
dulescu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- 
tec. Petre Blajovici, Mihai Gere 
precum și IMe Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Comeliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, generali, ziariști.

A fost de față deaanul corpului 
diplomatic din București, ambasa
dorul Cubei, Manuel Yepe Menen
dez.

Tovarăși,

Planul pe 1967 prevede extrage
rea unei cantități de 6 400 000 tone 
cărbune brut cocsificabil și ener
getic, ceea ce reprezintă o creștere 
de 420 mii tone față de realizările 
acestui an, producerea a 2 113 000 000 
kWh energie electrică, 1 750 tone 
de fire și fibre artificiale, punerea 
în exploatare a unui volum de 
291 000 m c masă lemnoasă și ai- 

x tele.
Pe întregul cincinal, planul de 

investiții prevede un volum de lu
crări în valoare de 3,7 miliarde lei. 
din care 702 milioane lei în 1967. 
S-au alocat investiții importante 
pentru deschiderea minelor Bărbă- 
teni și . Livezeni, precum și pentru 
construirea pînă în 1970 a unui nu
măr de încă 6 200 apartamente din 
care 1 300 în anul ce urmează și 
alte obiective social-culturale.

Pentru înfăptuirea cu succes a a- 
cestor sarcini, organizațiile de partid 
au datoria să stabilească din timp 
și cu toată răspunderea cele mai 
eficiente măsuri politice și organi
zatorice. Eforturile principale tre
buie concentrate îndeosebi în di
recția îmbunătățirii organizării pro
ducției și a\ muncii. In prezent e- 
xistă experiență pentru a aborda și 
rezolva proiblerrfe legate de meca
nizarea complexă a proceselor de 
muncă din subteran, a tranzîtelor 
și depozitelor și de a propune in
dustriei constructoare de mașini a- 
similarea unor utilaje cu eficiență 
sporită. In acest domeniu cadrele 
didactice de la I.M.P., lucrătorii de 
la Institutul de cercetări pentru se
curitatea minieră, comisia ingineri
lor și tehnicienilor pot și trebuie 
să aducă o contribuție mai mare.

Organizațiile de partid vor tre
bui să asigure ca în centrul aten
ției conducerilor întreprinderilor 
beneficiare și de construcții, a pro- 
iectanților să stea creșterea eficien
ței. economice a fondurilor, anali
zarea cu discernămînt a necesității 
și oportunității fiecărei lucrări pe 
care o execută, gospodărirea cu gri
jă a fiecărui leu, a fiecărui mate

rial sau utilaj și reducerea siste
matică a costului lucrărilor. Bene
ficiarii de', investiții să asigure do
cumentațiile pentru fiecare obiec
tiv, elaborarea amplasamentelor și 
crearea tuturor condițiilor care să 
permită atacarea la timp a acestora.

Organele și organizațiile de partid, 
comuniștii, vor trebui să pună în 
centrul atenției realizarea sistema
tică a producției marfă vîndută și 
încasată, ridicarea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
ducției și reducerea prețului de 
cost, creșterea spiritului de răspun
dere și a disciplinei de muncă.

întărirea disciplinei în producție 
-— a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei făcute 
în Valea Jiului — depinde de noi, 
de organizațiile de partid, sindicat 
și U.T.C., de conducerile tehnico- 
administrative, pentru ca fiecare in
giner, fiecare maistru, fiecare mun
citor să respecte și totodată să ve
gheze la respectarea regulilor de 
muncă și a normelor de securitate 
a muncii, pentru a asigura ca pro
ducția să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni.

Garanția îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor sporite care ne stau în 
față rezidă în creșterea neîncetată 
a rolului mobilizator și organizator 
al organelor și organizațiilor de 
partid, în perfecționarea continuă 
a stilului de muncă, în conducerea 
economiei, muncii politice și cultu
rale, a organizațiilor de masă și de 
stat.

Strîns uniți în junii Comitetului 
Central al partidului în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mun
citorii mineri, energeticieni, con
structori, ceferiști, intelectualii, oa
menii muncii din celelalte ra
muri de activitate, în frunte cu co
muniștii, vor munci cu abnegație, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din hotărî- 
rile celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, pentru 
dezvoltarea multilaterală și înflo
rirea patriei noastre socialiste.

(Text prescurtat. Subtitlurile a- 
parțin redacției).

ADDIS ABEBA 5. De la trimișii 
specialii Mircea Moarcăș și Con
stantin Oprică: Lunii după-amiiază, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Cihivu 
Stoica, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au sosit la Addis Abeba.

In îtltimpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau împăratul E- 
tiopiei. Maiestatea Sa Haile Se
lassie I, Alteța Să Imperială, prin
țul moștenitor, Ras Immru Haile Se
lassie, primul ministru al Etiopiei, 
Teshafi Tezaz Aklilu Habte Wodcl 
generalul-locotenent Abby Abebe. 
președintele Senatulu-i, Ras Mesfin 
Sileshi, guvernatorul generai al pro
vinciei Shea, membrii guvernului 
etiopian.

Era de față, de asemenea, Mir
cea Nicolaescu, trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
României la Addis Abeba.

Pe Clădirea aeroportului, erau ar
borate steagurile de stat ale celor

Inmi narea unor înalte distincții
In cadrul unei ceremonii care a 

avut loc la Jubilee Palace, în cursul 
după-amiezii, maiestatea sa Impe
rială Haile Selassie I a înmînat pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu

Banchet oferit de Maiestatea
Maiestatea Sa Imperială, Haile 

Selassie I, împăratul Etiopiei, a o- 
ferit luni seara un banchet în o- 
noarea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica și a soției sale.

Au participai membrii familiei

lu drum spre Addis Abeba, în 
timpul zborului deasupra Turciei, 
Ciprului, Republicii Araibe Unite și 
Sudanului, președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, a adresat de

Sosirea la Addis Abeba
două țări. Pe frontispiciul aerogă
rii se aflau portretele președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și împăratului E- 
tiopiei, precum și urări de bun ve
nit înscrise pe marii pancarte.

La ora 15, ora locală, avionul o- 
ficial, care a fost escortat deasupra 
teritoriului țării gazde de avioane 
ale forțelor militare eriopiene, a 
aterizat.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
soția au fost salutați cordial la 
coborîrea din avion de Maiestatea 
Sa, împăratul Etiopiei, de Alteța Sa 
Imperială, prințul moștenitor, pre
cum și de primul ministru etiopian. 
Tinere oferă oaspeților români flori.

In semn de salut, șînt trase 21 
de salve de artilerie. După intona
rea imnurilor de stat ale celor două 
țări, cei doi șefi de state au tre
cut în revistă campania de onoare 
aliniată pe aeroport.

Stoica, „Marele colan" al Reginei 
din Saba, cea mai înaltă distincție 
etiopiana.

Președintele Consiliului de Stat a 
înmînat împăratului Etiopiei Ordi
nul Steaua Republicii Socialiste 
România clasa I.

imperiale, conducători ai statului 
etiopian.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale române care înso
țesc pe președintele Consiliului de 
Stat al României.

De la bordul avionului
la bordul avionului telegrame de 
salut președintelui Republicii Tur
cia, Cevdet Sunay, președintelui Re
publicii Cipru, Arhiepiscopul Maka

Oaspeților români le sînt prezen
tate persoanele oficiale venite în 
întâmpinare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Sociailiste România și 
împăratul Etiopiei au luat loc apoi 
într-o mașină deschisă, escortată de 
motociicliști, îndreptîindu-se spre 
Jubilee Palace, reședința rezervată 
înaltelor personalități care vizitea
ză Etiopia.

In drum spre reședință, cei doi 
conducători de stat au fost îndelung 
ovaționați de un mare număr de 
locuitori ai Addis Abebei. u-.

In cursul după-amiezii, j ^ăfiiin- 
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu Stoica 
a primit la reședința de la 
Jubilee Palace pe șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la Addis 
Abeba.

Conducătorul român s-a întreținut 
cordial cu diplomații străini.

Cei doi conducători, de stat au 
subliniat că, înaltele distincții acor
date constituie un simbol al prie
teniei tradiționale și stimei recipro
ce. dintre cele două țări' și po
poare.

Sa Imperiala
lin tâmpul banchetului, care 6-a 

desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, cei doâ șefi de state 
au rostit toasturi.

După banchet, Maiestatea Sa Im
perială a oferit o recepție.

rios, președintelui R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, președintelui Consi
liului Suprem de Stait al Republicii 
Sudan, Ismail Al-Azhari.

întoarcerea delegației P.C.R. care a participat 
la Congresul ai IX-lea al P.M.S.U.

Lucrările Adunării Generale 
a 0. N. U.

Luni dimineață s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Budapesta, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, care a participat la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.M.S.U.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice

TELEVIZIUNE
6 decembrie

17,00 Volei (masculin) Steaua 
— Dinamo București.

18,30 Pentru copii și tineretul 
școlar : „Protecfia păsăre
lelor" — desen animat.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23 Recitai poetic: „Să fii 

contemporan !".
19,35 Pagini din istoria filmu

lui în România (II). 

președinte al Consiliului de Miniș
tri, conducătorul delegației. Aurel 
Duca, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Cluj al P.C.R., și Dumitru Tur- 
cuș, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul-»țării noastre la 
Budapesta.

(Agerpres)

20,00 Seară de teatru: „Muș
cata din fereastră" de 
Victor Ion Popa — Inter
pretează colectivul Tea
trului Muncitoresc C.F.R. 
— In pauze: Filmul do
cumentar „In orașul lui 
Pușkin" — Poșta Televi
ziunii.

22,35 Telejurnalul de noapte.

22,45 închiderea emisiunii.

NEW YORK 5. Trimisul special 
. Agerpres, Nicolae Ionescu transmi
te : Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, luni, o serie de rezoluții 
pe marginea problemei dezarmării, 
rezoluții care au fost elaborate si 
aprobate in prealabil în comitetul 
politic.

Au lost adoptate rezoluțiile pri
vind „desființarea bazelor militare 
străine din țările Asiei, Africii și 
Americii Latine". „convocarea unei 
conferințe în vederea semnării con
venției de interzicere a armelor nu
cleare și termonucleare", „Necesi
tatea urgentă a încetării experien
țelor nucleare", „Elaborarea unui 
raport în legătură cu consecințele 
unei eventuale folosiri a armelor nu
cleare". „Interzicerea gazelor toxice 
și armelor bacteriologice" și altele.

'Tot luni, Adunarea Generală a 
luat în discuție și a aprobat rapoar
tele Comisiei de drept internațio
nal asupra codificării dreptului tra
tatelor. Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul țării 
noastre, Gheorghe Secarin, a sub
liniat necesitatea aplicării principiu

lui universalității la convocarea 
conferinței internaționale de codi
ficare.

★

Din lucrările comitetelor princi
pale ale Adunării Generale, au re
ținut luni atenția dezbaterile din 
Comitetul pentru teritoriile sub tu
telă și neautonome. Din nou, colo
nialismul portughez a fost pus. pe 
banca acuzării, iar acțiunile sale au 
fost condamnate cu asprime de re
prezentanții marii majorități a sta
telor membre.

Evoluția conflictului anglo-rhodesian
SALISBURY 5 (Agerpres). — Din 

Salisbury se anunță că guvernul 
minoritar rasist din Rhodesia a res
pins categoric așa-numitul document 
de lucru elaborat de premierul bri 
tanic Wilson și șeful guvernului 
rhodesian. Ian Smith, în cadrul ne
gocierilor lor de pe bordul cruci
șătorului „Tiger". Acest document 
era menit să servească drept bază 
pentru soluționarea îndelungatu'ir

PE SCURT
LISABONA. Luciano, jucător al 

cunoscutei echipe de fotbal Benfica 
Lisabona, a fost electrocutat luni 
în timp ce făcea baie cu coechipie
rii săi după un antrenament. Moar
tea a fost instantanee. Au fost e- 
lectrocutați, de asemenea, alți șase 
jucători, între care Eusebio, Simoes, 
Graca și Malta da Silva, ultimul a- 
îlîndu-se în stare mai gravă, fiind 
transportat la spital. Fotbaliștii fă
ceau un masaj cu un aparat electric 
special folosit pentru prima oară

NEW YORK. Comisia pentru e 
nergia atomică a S.U.A. va fi obli 
gată să amfte, sine die construcție 
unui mare accelenator.de particule 
c'ăre urma să înceapă în Statele U 
nite, relatează revista „Newsweek" 

conflict anglo-rhodesian. Cabinetu 
de la Salisbury a transmis Londre 
răspunsul său negativ după ce ob 
ținuse un răgaz suplimentar de ma 
multe ore peste termenul stabili 
de premierul britanic, care expir 
luni la ora 12. Premierul Wilson v 
face astă-seară o declarație în Ca 
mera Comunelor, în legătură cu e 
volutia conflictului anglo-rhodesiai
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