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atelierelor 
Bârbâfeni

calitatea materialelor de construcții constituie 
una din preocupările de seamă ale fiecărui mun
citor și tehnician de pe șantier. De aceea, mate
rialele sînt supuse la diferite încercări pentru a 
vede felul cum se vor comportă în construcții.

IN CLIȘEU: In laboratorul de încercări de pe 
lîngă grupul de șantiere, tov. Vlad Nicolae în
cearcă rezistența la compresiune a diferite eșan
tioane (te betoane pentru fundații de blocuri.

----------------- O-----------------

Fiecare zi, cu noi succese 
m producție

Un tren lung de 10 kilometri».
...ar trebui pentru a fi transportat cărbunele ex

tras în contul anului 1962 de către colectivul mi
nei Uricanî. Minerii de aici s.au angajat acum 
câteva zile cina și-au serbat revelionul să dea 
peste plan pînă la sfîrșitul anului cel puțin 3000— 
35QC tone de cărbune. In ultimile 5 zile de muncă 
el* âu extras aproape 600 tone de cărbune peste 
planul stabilit. Posibilitățile minei sînt tot mai 
mari. In curînd aici vor fi deschise noi locuri de 
muncă. Printre cele mai bune brigăzi de mineri 
se situează acum cele conduse de 
min, Poloboc Constantin, Uliu 
Gheorghe, Mischie 
Teodorescu Stancu și 
colae.

Siklodi Benia-

In anii precedenți ate
lierele mecanice Bărbăteni, 
din cadrul întreprinderii 
de explorări Lupeni au 
reușit să satisfacă sec
toarele de foraj cu di
verse confecții de reduc
ții de foraj, nipluri etc. 

Pentru anul 1961 colec
tivului atelierelor i s-a 
încredințat un plan mă
rit, în care s-au introdus 
pe lîngă reparații curen
te și medii, reparații ca
pitale la granice de foraj. 
Crelius, strunguri, mo
toare, tractoare KD-35, 
tractoare UTOS, precum 
și reparații medii la uti
laje de mare productivi
tate, la granice și pompe 
de noroi ZIF 1200 A.

Rezultatele obținute de 
întreprinderea de explo
rări Lupeni oglindesc fap
tul că sondorii au fost 
ajutați din plin de către 
atelierele mecanice, prin 
reparații de bună calita
te. Procentajul opririlor 
pentru accidente mecani
ce și reparații curente a 
scăzut cu 3 la sută sub 
cel prevăzut.

__. Іц acest an, atelierele 
' de reparații și-au depășit 

lună de lună sarcinile de 
plan, astfel că în ziua de 
26 octombrie îa orele 15 
au putut raporta îndepli
nirea planului industrial 
la producția globală pe 
întregul an.

La realizările obținute 
în acest an a contribuit 
faptul că planul de pro
ducție pentru anul 1961

a fost cunoscut cu două 
luni înainte de sfîrșitul 
anului 1960, iar la dez
baterea lui au participat 
toți muncitorii și tehni
cienii, care și-au luat an
gajamentul să-1 îndepli
nească și să-l depășească. 
Din partea conducerii 
atelierelor s-au luat mă
surile corespunzătoare de 
organizare și aprovizio
nare cu piesele de sChimb 
și materialele 
realizării 
conducerea 
de partid, 
candidații 
fost tot timpul în frun
tea întrecerii, antrenînd 
întreaga masă de sala- 
riați în lupta pentru re
parații de bună calitate, 
pentru îndeplinirea pla
nului.

Problemele în legătură 
cu procesul de producție 
au fost dezbătute în co
lectiv, la consfătuirile de 
producție și. la . ședințele 
de lucru țealizîndu-se 
în acest fel participarea 
tuturor salariaților la în
deplinirea sarcinilor de 
producție. Secția sindicală 
a' organizat bine consfă
tuirile de producție pe 
grupe și secție, analizînd 
posibilitățile de realizare 
a planului în fiecare lu
nă, luînd măsuri pentru 
îmbunătățirea activității 
în procesul de producție.

necesare 
planului. Sub 

organizației 
membrii și 

de partid au

Gheorghe, 
Ștefan Ni-
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frunteaFrontaliștii în 
întrecerii

L,a începutul lui noiembrie 
cînd pe un panou a apărut în 
ciirtea minei Lupeni angajamen
tul brigăzii de frontaliști condu
să de Spînu Petru de a da peste 
planul lunar 1000 tone de căr
bune, mulți au considerat asta 
drept ceva nerealizabil în condi
țiile de atunci ale abatajului. 
Ajutată de inginerii și tehnicie
nii sectorului 111 din care face 
parte, brigada de frontaliști și-a 
lichidat greutățile avute și a 
pășit cu hotărîre la înfăptuirea 
angajamentului. Acum frontaliș
tii lui Spînu extrag ultimile 
tone de cărbune din contul celor 
1000 tone peste plan. Colecti
vul sectorului III este din nou 
în fruntea întrecerii pe mină.

Le sectorul 11 
.. de la mina Lu- 
8 peni lucrează mul

te brigăzi de
у mineri. Trei abataje frontale în 
P z-zr-fzz lnrranrfll imtilnitchi ri-nf /l-hr/i 
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o care lucrează frontaliștii sînt apro

piate unele de altele. Acesta este 
un bun 
membrii 
mndu-se 
mină.

Intre șefii de brigăzi de la a- 
ceste trei abataje frontale s-a le
gat o prietenie sinceră:' Ei se aju
tă reciproc in muncă, se sfătuiesc 
cum să facă ca lucrurile să mear
gă mai bine. Acest ajutor s-a 
materializat în sutele de tone de 
cărbune extrase peste sarcinile de 

й plan de cele trei brigăzi.
8 ...Nagy Andrei — Bandi baci
3 cum îi zic minerii din sector — 
•ș este bine cunoscut de mineri. Nu
4

prilej de a se cunoaște, 
celor trei brigăzi, întîl- 
la intrarea și ieșirea din
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Problema nr. 1 : creșterea influentei 
organizațiilor U.T.M. în rîndurile 

neorganizat
și-au depășit planul. In confe
rință au fost evidențiate brigă-. 
zile minerilor Cîșlaru loan, Pe
ter Victor, Bartha Francisc de 
la mina Petrila, Compodi Ioan, 
Gherase Mihai de la mina Lo
nea și alte brigăzi de tineret 
fruntașe, care au extras sute de 
tone de cărbune peste sarcinile 
lor de plan.

tineretului
Sîmbătă, 25 noiembrie, dele

gații organizațiilor U.T.M. din 
orașul Petrila — de la minele 
Petrila și Lonea, preparăție, din 
școli, instituții și cartiere — au 
dezbătut activitatea desfășurată 
timp de 2 ani de către Comitetul 
orășenesc U.T.M, Petrila, de u- 
temiști și au ales noul comitet 
orășenesc U.T.M.

Sub conduce
rea organizațiilor 
de partid, orga
nizațiile U.T.M. 
din cadrul ora
șului Petrila au 
obținut, în peri
oada analizată, o 
seamă de succe
se în mobiliza
rea tineretului în 
producție și la* 
activități cultu
ral-educative și, 
într-o oarecare 
măsură, în atra
gerea lui la 
munci voluntare. 
Trebuie subliniat 
în mod deosebit 
faptul că, spre 
deosebire de alte 
comitete orășe
nești U.T.M., co
mitetul orășenesc
șit să asigure ca aproape 90 la 
sută din brigăzile de tineret de 
la minele Petrila și Lonea să de
vină brigăzi fruntașe în întrece
rea socialistă, oare lună de- lună

Oglinda activității 
tineretului

Brigăzile de tineret mi
niere din orașul Petrila au 
extras în acest 
tone de cărbune 
niile de plan,

— Cele 47 1
muncă patriotică 
cuprind peste 
Ele au colectat 465 tone de 
fier vechi.

— Anul acesta 850 tineri 
din Petrila au fost în ex
cursii la locuri istorice.

— 765 tineri sînt înscriși 
la concursul „Iubiți cartea1*.

— In ultimul timp orga
nizațiile U.T.M. de la mina 
Lonea, în colaborare cu sin
dicatul, au recrutat 350 ti
neri pentru activitate cultu- 

I raia.

brigăzi de 
i din oraș 
1200 tineri.

Petrila a reu-

Organizațiile 
U.T.M din orai- 
șul Petrila au 
obținut succese și 
în alte domenii 
de activitate. A- 
ceste succese au 
fost ' subliniate 
în cadrul confe
rinței de către 
darea de seamă, 
de , delegații și 
invitații care au 
luat parte la 
discuții. Lucrări-' 
le conferinței s-au 
oprit însă mai 
mult — și în mod 
just — asupra 
deficientelor care 
s-au 
în munca 
ganizație, 
ceea ce
In acest 

pe larg problema

manifestat 
de or- 
asupra 
trebuie 
sens, afăcut în viitor, 

fost dezbătută 
creșterii influenței organizațiilor 
U.T.M. în rîndurile tineretului

I. MIRZA

(Continuare în pag. 2-a)

mg. ION BIVOLARU 
șeful atelierelor mecanice 

I. E. Lupeni

Nagy. Ști că el a trecut de- la 
pregătiri la frontal. Trebuie • să-l 
sprijinim mai mult. Încă nu cu
noaște oamenii, că abia ' din 13 
noiembrie lucrează cu ei. l-am și 
spus că-i dau și eu doi oameni 
buni din brigada mea. Omul tre
buie ajutat, că orice lucru de în
ceput e greu... ’

— Și eu sînt de aceeași părere 
— spuse Popa loan.

Nagy Andrei mai stătu cîteva

X

La Lonea— calitatea 
pe primul plan

Minerii foneni se situează în 
luna aceasta pe loc de frunte în 
întrecerea cu celelalte colective 
miniere. Ei au' dat peste planul 
la zi mai bine de 3.700 tone de 
cărbune energetic. Meritul lor 
constă însă în îmbunătățirea 
continuă a calității cărbunelui. ' 
Luna aceasta, cărbunele extras 
de la Lonea a dat Ia probe un 
conținut de cenușă cu 0,9 la sută 
sub norma admisă. Aceasta în
seamnă că lonenii beneficiază de 
o bonificație egală cu contrava
loarea a circa 500 tone de căr
bune
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rare ori au fost cazurile cînd el 
a străbătut abatajele vecine. A 
stat și a privit cu ochiul unui mi
ner priceput cum lucrează mine
rii, cum își organizează munca.

— Ortace Popa — i se adresă 
el într-una din zilele trecute șe
fului brigăzii de frontaliști de 
la abatajul 3/1. Ai avut mari greu
tăți aproape tot anul, acum insă 
intri și tu în normal. Cred că n-o 
să ne lăsăm mai prejos față de 
frontaliștii de la celelalte sectoa
re. Ști că i-am chemat la între
cere. Luna trecută le-am luat-o 
înainte și vrem să le-o luăm și 
luna aceasta.

— Doar nu mă cunoști de ieri! 
Ai să te convingi. Numai să a~ 
vem goale și material...

— Am fost și în abataj la Fjuro - 
Alexandru — continuă tovarășul

clipe pe gînduri apoi continuă :
— Vreau să-ți cer și ție un 

sfat. Uite despre ce-i- vorba : Tu 
îl cunoști destul de bine de Musz- 
ta Alexandru. Omul ăsta ne-a pus 
pe gînduri. A avut o ceartă și 
cu șeful sectorului în legătură cu 
stabilirea normei, cum Că n-ar fi 
justă și altele. La urmă s-a con
vins că nu are dreptate. Acum 
treaba la el merge slab. De abia 
și-a făcut planul pe două decade. 
S-a lăsat, cum s-ar spune, pe tîn- 
jeală. Oamenii muncesc care cum 
vreau. Am- stat de vorbă cu el, 
am fost și în abataj dar lucrurile 
nu s-au îndreptat prea midt.

— Bandi, tu ești secretarul or-
socoooa-.xoxjoooooooooooqooooooooooooooooooooooooo' occoocooooscsssa ...v- wj--

gamzațiet de ba
ză de partid pe 
sector ■— ii spuse 
Popa după cî

teva momente de meditație. Ar 
fi bine să te consulți cu membrii 
biroului și să-l chemați să stați 
de vorbă cu el. El a fost și este 
un miner priceput, dar trebuie scu
turat, să fie trezit la realitate...

— Ai dreptate. Zilele acestea o 
să fac acest, lucru.

Asemenea discuții, asemenea 
sfaturi, au loc aproape zilnic t itre 
șefii de brigadă vecini cu abata
jele. Întotdeauna însă ele se sol
dează cu soluții folositoare pentru 
brigăzile din frontalele pe care le 
conduc.

Nagy Andrei dă ajutor și al
tor brigăzi din sector. Nu rare au 
fost cazurile cînd vocea lui Bandi 
baci a fost auzită prin telefon de 
dispecerul de la cabină. „Trimite 
goale. Nu avem materiale. Oame
nii trebuie să lucreze..'.'.

Fără să întrebe dispecerul cu _ 
cine vorbește, îi cunoaște doar “ 
glasul, îi spune doar atît: „lme- g 
diat Bandi baci, cu primul țug...“. 8

Pe panoul cu rezultatele pro- g 
ducției din sectorul II de la mina a 
Lupeni în frunte se află brigada g 
condusă de Nagy Andrei. Luna 8 

.care a trecut a extras peste pre
vederile planului. mai bine de 
1600 tone de cărbune. Luna a- 
ceasta pînă în ziua de 24 avea 
aproape 1000 tone. Dacă-l întrebi 
pe Nagy cum de reușește să ob
țină asemenea rezultate îți răs
punde simplu „Muncim obișnuit 
și ne facem datoria...".
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FL. 1STRATE

Toți membrii echipei sînt 
tineri numai șeful e mai 
vîrstnic, iar cu experiența sa, 
tovarășul Baba Ioan ii in. 
vață pe tineri cum să pă
trundă în tainele meseriei. 
IN CLIȘEU: Echipa condu
să de Baba loan, de la U.E. 
Vulcan, pregătește un motor 
de rezervă pentru ventilatoa
rele de aer, la cazanele de 

50 tone abur pe oră.

200 tone de cărbune 
în contul anului viitor

Ieri dimineața la Jieț a fost 
sărbătoare. In cadrul unui scurt 
miting festiv minerii sectorului 
V al minei Lonea au raportat 
că au extras în cursul schimbu
lui III din ziua de 28 țioiembrie 
a. c. aproape 200 tone de cărbu
ne în contul planului pe anul 
1962. Cu această ocazie ei au 
fost felicitați■ de către tov. Cos- 
tea Traian secretarul comitetu
lui de partid al minei și de tov. 
Vekony Iosif președintele sindi
catului minerilor din Lonea. Nu
meroși mineri, printre care bri
gadierul Toacă Ștefan, Mușat 
Constantin, Țăranu Gheorghe, 
maistrul miner Macavei Aurel și 
alții s-au angajat să muncească 
tot mai bine, să obțină noi suc-, 
cese în îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

Odată cu îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor de plan, 
pe 1961 colectivul sectorului ra
portează că muncește de pe a. 
cum la nivelul sarcinilor de plan 
pe anul viitor. '



Pe urmele materialelor 
nepublicate-

Din vina sectorului 
I. L. L. Lupeni

Pentru a înlătura modul defec- 
•uos în care decurge distribui
rea buteliilor de aragaz în loca
litățile Văii Jiului D.G.A.D. baza 
Vîlf-a Timișoara a împuternicit 
conducerea depozitului „Compe- 
trol" Petroșani să înființeze două 
Яоі centre de distribuire. Unul 
Л orașul Lupeni și altul la Vul
can. Lucrările pentru amenaja
rea centrului de distribuire îh o- 
rașul Lupeni au fost contractate 
cu sectorul I.L.L. din localitate, 
centrul din Vulcan urmînd a se 
amenaja de conducerea depozi
tului „Competrol" Petroșani cu 
mijloace proprii. Odată cu achi
tarea anticipată a costului de 
lucrări sectorul I.L.L. Lupeni 
s-a angajat să termine lucrările 
de amenajare a localului pînă la 
începutul lunii octombrie a. c. 
Deși de la termenul stabilit au 
trecut două luni, la Lupeni dis
tribuirea buteliilor de aragaz 
continuă să constituie o proble
mă. Acest lucru din vina secto
rului I.L.L. care neglijînd sar
cinile sale contractuale nici nu 
Ѳ început lucrările. Oare condu
cerea I.L.L. Petroșani nu are ni
mic de spus ?

Lucru pe jumătate
In cureul lunilor trecute, nume

roși locuitori din Petrila și Lo
nea au semnalat ziarului nostru 
d piețele din aceste localități 
sînt neamenajate, nu sînt bine 
gospodărite. Pentru a remedia 
cît mai grabnic această stare de 
lucruri redacția a trimis secției 
de gospodărire a Sfatului popu
lar orășenesc din Petrila o se
sizare în care a cerut să șe ia 

. măsurile cuvenite.
Apreciind just sesizarea 

cută, Secția de gospodărire
angajat în răspunsul din 26 au
gust a.c. să amenajeze 
bele piețe cu hale din ____
Deși au trecut trei luni de la 
terminarea proiectului de refa
cere a ambelor piețe, lucrările de 
construcție pentru ridicarea ha
ltelor tiu au început decît în lo
calitatea Lonea. In prezent mi
nerii și ceilalți muncitori din 
Petrila se întreabă : De ce tova
rășii care răspund de această 
sarcină fac lucrurile numai pe 
jumătate ?

fă- 
s-a

am. 
beton.
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In timpul liber al tmenilor

La 
ascultă 

la jocuri 
de muzică, 
veseli" pe 

regimul de- 
„Insurecția

in orașul Vulcan se organi- 
rează numeroase acțiuni educa
tive cu tineretul. Joile de tine
ret ocupă un loc important în 
cadrul -acțiunilor educative, 
aceste întruniri tinerii 
conferințe, participă 
distractive, audiții 
concursuri „Drumeții 
teme ca : „Ce a dat 
mocrat tineretului", 
armată de la 23 August 1944“, 
„Să cunoaștem N.T.S.-ul“. Pen
tru a cunoaște cît mai bine rea
lizările regimului democrat, fru-

«
«

- *
«

. •

Pe fiecare șantier se întrebuințează anual șute de metri 
liniari de tuburi de beton pentru lucrări de canalizare de 
ape menajere, industriale etc. / . _____
tru-un atelier special amena jat la grupul de producție in- 
dustrială-Livezeni. Aici, se fac tuburi de beton cuprinzind 
toate dimensiunile necesare pentru diferite lucrări.

IN CLIȘEU; Betoniștil Cristea Ilarie, Fierea Aurel ș 
Coc or an Gheorghe, lucrînd la un nou lot de tuburi pentru ca 
nalizare. t

- - - — ■ - - - ------- a - -- ------- - - - ■ - ----------— ~ - -  -. r

Tineri după orele de muncă
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Cînd sirena anunță prelung 
sfîrșitul schimbului l in biroul 
secretarului comitetului U.T.M. 
își fac apariția mulți tineri cu 
fel și fel de treburi.

.Diseară avem ultima repe • 
ti tie. N-ar strica tovarășe se
cretar să treci pe la noi dacă ai 
timp.. ". „Și noi avem azi an
trenamente..." „Avem unele nea
junsuri tovarășe secretar. Am 
colectat fierul vechi dar nu a- 
vem mașină să-l ridicăm. Cît o 
să mai șadă acolo".

Asemenea discuții 
te aproape zilnic la 
U.T.M. de la mina 
Zilnic sînt noi și noi 
care tinerii participă cu plăcere.

Cînd, orele de muncă se ter
mină activitatea tinerilor conti
nuă acolo unde ei se simt bine, 
unde capătă noi cunoștințe sau 
unde pot da o mînă de ajutor 
la acțiunile obștești.

fi auzi- 
comitetul 

Aninoasa. 
acțiuni la

ordinul miilor, 
de exemplu, numai 
tinerii din Aninoasa 

pînă în prezent peste 1000

în

„ TегепиГ brigăzilor 
de muncă patriotică
Așa a intrat în vorbirea tine

rilor din Aninoasa cînd pornesc la 
o acțiune. Sînt pe „teren", -‘ “
renul” lor e tare întins, nu 
mensiuni ; e acolo unde e 
Adunate la un loc orele de 
sînt de

Iată, 
aceasta 
prestat 
ore muncă voluntară. Și cite alte 
asemenea mii de ore r;u au prestat 
ei de la începutul anului ! Multe 
din ele le-au efectuat pentru strîn- 
gerea fierului vechi. In luna no
iembrie a fost colectată o canti
tate de 18.400 kg. fier vechi. Cu 
această cantitate, tinerii din Ani
noasa și-au îndeplinit angajamen
tul de colectare de fier vechi pe 
acest an în care 281.314 kg. au 
luat drumul spre oțelăriile Hune
doarei.

Fruntașe îh aceasta acțiune sînt 
brigăzile de muncă patriotică de 
la sectorul IV. Ele au colectat pes
te plan 31.200 kg. fier vechi. E

Șl „te- 
are di- 
nevoie. 
„teren"

luna
au

musețile patriei și locurile și 
monumentele istorice. în acest 
an au fost organizate cu peste 
500 tineri excursii la Craiova, 
Hunedoara, Cluj, București cu 
ocazia cărora au fost vizitate 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, Uzinele „Electro-putere" Cra
iova, Muzeul de istorie a parti
dului și Muzeul Doftana.

Au mai fost organizate ex
cursii l,a cabanele din împreju
rimi de către organizațiile de 
bază de la mină, spitaf, U.E.V., 
T. C. Paroșeni.

entru lucrări de canalizare de + 
Aceste tuburi sînt produse in- 1 ■_ —---- . ... . I
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greu să spui care din tinerii aces
tor brigăzi au fost mai harnici: 
Demen Petru, Condoiu loan, Fi- 
șan Gheorghe, Gherghelaș Petre, 
Gaboș Alexandru, Iancu loan la 
fel ca și ceilalți membri ai brigă
zilor de muncă patriotică de la 
sectorul VI și-au adus din plin 
contribuția lor.

Rezultate bune au obținut și 
brigăzile de muncă patriotică de la 
sectorul VIII care la 1 noiembrie 
și-au îndeplinit sarcinile pe anul 
curent, de colectare de fier vechi.

Dar „terenul" brigăzilor de 
muncă patriotică cuprinde și alte 
locuri : fie că au de dat o mînă 
de ajutor la înfrumusețarea loca
lității sau incintei exploatării, sau 
de venit în sprijinul producției. 
Așa, de exemplu, tinerii de la sec
torul VI au săpat și încărcat 12 
vagonete cu pămînt de la punctul 
Piscu, lucrare care a dat, posibi
litatea montării unei linii ferate- 
De curînd a fost nevoie de spri
jinul tineretului pentru a da afară 
din siloz 70 tone 
la această acțiune 
puns cu mhlt elan, 
avut de suferit.

Așa sînt tinerii 
inimoși și harnici la treabă.

de cărbune. Și 
tinerii au răs- 
Prodi-cția nu a

din Aninoasa,

șah ,atît 
în între- 
Aurel e 
brigăzii

Lucruri obișnuite
Preocupările tinerilor din Ani

noasa nu se rezumă însă numai 
la acțiuni obștești. Timpul lor li
ber știu să și'] petreacă plăcut și 
în mod util

Dacă ai să mergi după-amiaza 
la club ai să întîlnești peste tot 
tineri, fiecare ocupîndu-se de „re
sortul" său de activitate. Sala de 
șah adună mulți tineri, dar punc
tul de atracție rămîne tot biblio
teca. Sala de lectură e totdeauna 

• aglomerată. Mulți tineri participă 
la repetițiile formațiilor artistice. 
Băbuț Gheorghe, Borca Petru, 
Butca Victor, Staker Andrei, Su- 
han Francisc, Ciutac Ladislau' sînt 4' 
nelipsiți de la mesele de 
în partidele amicale cît și 
cerile oficiale, iar Gligor 
nelipsit de la repetițiile 
atristice de agitație, Maria Becinschi- 
Șeicărescu de la formația de teatru.

Pe terenurile de sport cu tot 
timpul „înaintat", acțiunile conti
nuă. Terenul de fotbal deși se pă
rea că a intrat în „concediu” con
tinuă să fie populat. In multe 
după-amieze pe stadion pot fi vă- 
zuți arcașii care în poziție clasică 
așteaptă nerăbdători să dea drumul 
săgeții din arc.

Toate acestea tinerilor li se par 
lucruri obișnuite. Ele ilustrează în
să felul cum știu tinerii să-și pe
treacă timpul după orele de mun
că.

C. COTOȘPAN

Apele Niprului în Crimeea
In partea de stepă a Crimeei 

pămîntul este fertil, el se bucură 
de mult soare și multă căldură. 
Regiunea este însă săracă în apă.

In ultimul sfert de veac locuito
rii Crimeei au făcut mult pentru 
a remedia problema apei in re
giunea lor. Ei au săpat iazuri, au 
adunat apă în bazine speciale, au 
sfredelit pămîntul în căutarea 
ștraturilor cu apă potabilă, au 
construit fîntini arteziene... Dar 
toate aceste măsuri s-au dovedit 
a fi insuficiente. Potrivit calcu
lelor meteorologilor, numai o dată 
la patru ani cad în Crimeea su
ficiente precipitații, restul de trei 
ani sînt secetoși — numai 300 mm 
de precipitații pe an.

Oamenii de știință și-au pus de 
mult întrebarea de unde ar putea 
fi luată apa care să alimenteze în 
suficientă măsură sutele de mii de 
hectare fertile, dar pîrjolite de us
căciune ? Ei și-au îndreptat de" 
mult privirile spre Nipru — al 
treilea fluviu ca mărime din Eu
ropa, care își varsă apele în Ma
rea Neagră. Nipru — o mare ar
teră de apă, situat relativ aproa
pe de Crimeea, rămînea singura 
nădejde. Cum să aduci însă în 
adîncurile stepei apa Niprului, 
cum să silești acest fluviu să im-

Problema nr. 1 : creșterea influenței 
organizațiilor U.T.M. în rîndurile 

tineretului
(Urinare din pagina l-a)

activități de fo-

care au luat cu- 
dării de seamă

au fost primiți 16 
Această metodă, de 

de către fiecare or- 
bază posibilitățile

neorganizat, adiCă îmbunătățirea 
muncii de primire în U.T.M., a 
muncii de educare a tineretului 
și de mobilizare largă și siste
matică a lui la 
los obștesc.

Mulți delegați 
vîntul în jurul 
au arătat că numărul de 195 ti
neri primiți în U.T.M. în decurs 
de 2 ani este cu mult sub posi
bilități, fapt ce constituie o la
tură negativă a activității vecinu
lui comitet orășenesc U.T.M. 
Practic vorbind, cel puțin jumă
tate din acest număr îl consti
tuie pionierii din școli care, îm
plinind vîrsta de 14 ani. au ce
rut să fie primiți ca utemiștî. 
Or, în orașul Petrila există pes
te 2300 tineri care muncesc în 
industrie — adică mult mai mulți 
tineri decît numără întreaga or
ganizație orășenească, cu școli, 
cu instituții, cu cartiere cu tot!

Pentru îmbunătățirea muncii 
de primire în U.T.M. au fost re
comandate comitetului orășenesc 
metode eficace. De pildă, tov. 
Burcin Gheorghe, secretarul or
ganizației U.T.M. din sectorul IV 
al minei Lonea. a arătat în con
ferință că biroul acestei organi
zații de bază a făcut un studiu 
asupra posibilităților de primi
re în U.T.M., în urma căruia în 
scurt timp 
noi utemiști. 
a se st u di,a 
ganizație de 
de primire de noi utemiști, este 
foarte bună. Ea trebuie însă în
tregită cu trasarea de sarcini 
concrete utemiștîlor bine pregă
tiți de a se ocupa de 1—2 tineri 
neorganizați și de a-i pregăti să 
ceară să devină utemiști.

in creșterea influenței organi
zațiilor U.T.M. în rîndul tinere
tului neorgănizat un rol deose
bit de important îl are munca de 
educație desfășurată de ..către a 
cestea cu întregul tineret, folo
sind toate formele, de la „joile 

’de tineret" și pînă la munca pa
triotică. Aproape toți participan. 
ții la discuții — mai pe larg 
tov. Rakoczi Adalbert, de la pre- 
parație, Buciumau Alexandru și 
Geafnănu Constantin de la mina 
Petrila, Nădășan Iuliana și alții 
— au vorbit despre necesitatea 
intensificării educației comuniste 
a tineretului. S-a propus, astfel, 
ca la „joile de tineret" să fie 
atrași mai mulți intelectuali pen
tru a ține scurte conferințe teh
nice, de cultură generală, de e- 
ducație sanitară, ca sarcina or
ganizării concrete a „joilor de 
tineret" să fie dată prin rotație 

•w.

partă din bogatele sale rezerve 
de apă cu însetata Crimee ?

A venit și timpul ca acest vechi 
vis al locuitorilor să fie transpus 
în viată. Proiectele propuse în 
trecut ar părea acum foarte mo
deste. Ceea ce a început să se 
înfăptuiască anul acesta în sudul

DIN UNIUNEA 
SOVIETICĂ 
ооооооеомооосееоеемоесеоооооооееее

Ucrainei și în Crimeea reprezintă 
una din cele mai mari lucrări hi
drotehnice ale septenalului.

Pentru a aduce apele Niprului 
în adîncurile Crimeei la început 
a fost necesar să se înfrîneze 
cursul inferior al fluviului. Acest 
lucru s-a făcut acum cîțiva ani în 
urmă cînd la Kahovka s-a cons
truit un mare nod hidrotehnic și 
cînd pe fluviul Nipru a fost cons
truit un puternic baraj. El a for
mat unul din cele mai mari bazine 
artificiale de apă nu numai din 
U.R.S.S., ci și din Europa — „Ma
rea" Kahovka, în lungime de peste 
200 km. Acest lac de acumulare a 
fost proiectat nu num?* ca sursă

neorganizat
organizațiilor de bază și ca pen
tru organizarea temeinică 
pului liber al tineretului 
reorganizate și activizate 
siile care au rolul să se 
de aceasta. Au fost.

a tim- 
să fie 
comi- 
ocupe 

de aseme
nea, propuse măsuri privind a- 
tragerea unui număr mai mare 
de tineri în activitatea culturală, 
Cr> acest domeniu la mina Lo
nea s-au obținut rezultate bune), 
să se facă în fața tineretului 
ma; multe recenzii, tinerii șă fie 
ajutați să-și formeze biblioteci 
personale și, îndeosebi, să-și ri
dice nivelul de cultură generală. 

Trebuie însă subliniat că la 
conferință a ieșit în evidență și 
o tendință greșită a unor orga
nizații U.T.M. — aceea de a 
lăsa în afara activităților edu
cative pe unii tineri cu apucă
turi cosmopolite. S-a propus de 
către unii delegați ca la „joile 
de tineret", de pildă, să parti. 
cipe numai tineri „selecționați", 
pe bază de invitații și să nu fie 
lăsați cei tunși într-un anumit 
fel (mai bine zis netunși) sau 
cei îmbrăca.ti cu iz cosmopolit. 
Acest lucru nu-și atinge scopul 
urmărit dfe tovarășii care l-au 
propus. La „joile de tineret" și 
la celelalte manifestări eduța^ve 
organizate de , U.T.M. trebuite a- 
tras întregul tineret, pentru că 
întregul tineret trebuie cuprins 
în munca de educare comunistă 
a organizațiilor U.T.M. Tinerii 
care au lipsuri serioase în edu
cație nu se vor îndrepta dacă 
sînt izolați, ci numai atunci cînd 
vor fi puși de nenumărate ori în 
fața exemplului colectivului, al 
opiniei sănătoase a acestuia.

Numeroși delegați Ia conferin
ță au vorbit despre importanța 
muncii patriotice în educarea ti
neretului. în măribea influenței 
organizațiilor U.T.M. în rîndu- 
rile tineretului neorganizat. Ti
nerii din Petrila, utemiștii si ne- 
utemiștii, au participat la nume
roase acțiuni de muncă volun
tară. Păcat însă că aceste ac
țiuni n-au avut continuitate, s-au 
desfășurat pe campanii. Este ne
cesar ca noul comitet orășenesc 
U.T.M. care a fost ales de con
ferință să acorde acestei . lături 
a muncii o atenție permanentă, 
să mobilizeze
din oraș la muncă 
tru înfrumusețarea 
și vechi, pentru 
fier vechi și alte

Comitetul orășenesc de partid 
Petrila are datoria de a îndru
ma organizațiile U.T.M. din ra
za sa de activitate pentru a tra
duce în viață sarcinile trasate 
de conferința orășenească U.T.M.

întregul tineret 
patriotică реп
са rtierelor noi 
colectarea de 
acțiuni.

de alimentare a turbinelor hidro
centralei Kahovka, ci și ca bază 
de irigare a stepelor secetoase. 
Imensa mare artificială ocupă o 
suprafață de 215.000 ha.

Tocmai de aici, de la „Marea" 
Kahovka, își încep apele Niprului 
călătoria spre stepa Crimeei. O 
primă porțiune, de 60 km., a ca
nalului a și intrat in funcțiune. De 
pe pâmînturile irigate din sudul 
Ucrainei s-a și strîns o recoltă 
bogată. Acum urmează să se mear
gă mai departe — să se prelun
gească canalul magistral pînă în 
adîncurile Peninsulei Crimeea. A- 
cest fluviu artificial va avea o lun
gime totală de 425 km. Trecînd 
prin stepa Niprului, canalul se va 
îndrepta spre Istmul Perekop, va 
traversa Valul Turcesc și va porni 
spre Djankoi. Apoi, panglica al
bastră a canalului din Crimeea de 
nord va brazda vastele întinderi 
de stepă și se va termina în pe
ninsula Kerci. Ramificații 
magistralei centrale vor aduce u- 
miditatea dătătoare de viață în 
diferite regiuni ale peninsulei — 
Razdolnoie. Krasnogvardeiskoe, 
Cernomorskoe și altele. Dacă în 
vechile proiecte se vorbea de cîte- 
va milioane de metri cubi de ană. 
proiectul ce se înfăptuiește acum

ale



STEAGUL ROȘU s

Din activitatea organizațiilor de partid 
din orașul Lupeni

partid 
pentru 
a fost 
partid.

de

Reorganizarea activului 
de partid

Una din primele măsuri luate 
de comitetul orășenesc de 
Lupeni după conferința 
darea de seamă și alegeri 
reorganizarea activului de
Pentru a avea în activul 
partid un ajutor valoros în în
drumarea organizațiilor de bază 
din oraș, comitetul orășenesc 
Lupeni s-a îngrijit ca în activul 
său să fie 
competenti, 
rite ramuri 
pregătiți și 
munca de partid

Din activul comitetului 
șenesc de partid Lupeni 
parte 244 tovarăși, membri ai 
birourilor organizațiilor de partid, 
conducători ai organizațiilor de 
masă, de întreprinderi și insti
tuții, muncitori fruntași, propa
gandiști și intelectuali, 
membrii activului de partid 
numără tov. Pușcariu Г...1__ ,
propagandist, Ghioancă Sabin și 
Feher Vasile, mineri fruntași, 
Rusu Gheorghe^ medic 
alții. Pentru ca activul 
să poată asigura un control e. 

Uectiv și o îndrumare corespun- 
^ătoare asupra activității orga- 

niiatiîlor de bază, tovarășii din 
activul de partid au fost repar
tizați pe comisii pe probleme.

încadrați tovarăși 
comuniști din dife- 
de activitate, 
cu experiență

Comitetul orășenesc a constituit 
15 comisii pe probleme din acti
vul său printre care un loc im
portant îl ocupă comisiile pen
tru munca de propagandă, agi
tația politică, munca culturală, 
comisia pentru problemele so- 
ciaî-sanitare, pentru problemele 
economice, munca organizatorică 
etc.

Comitetul orășenesc a stabilit, 
pc baza planului sau d>e muncă, 
pentru fiecare comisie obiective 
concrete dfe muncă.

rinja orășenească de partid în 
legătură cu scurtarea termene
lor de execuție și îmbunătățirea 
calității lucrărilor de construc
ții. In adunările generale ale 
organizațiilor de bază de la Vis- 
coza Lupeni și preparatie au fost 
stabilite măsuri pentru îmbună
tățirea muncii de primire în 
partid și de educare a candida- 
ților de partid.’

La mine Uricani grija față 
de sănătatea minerilor se face 
tot mai mult simțită. In ultimul 
timp ca urmare a măsurilor 
luate de serviciul pentru aeraj 
și protecție a muncii la sectorul 
1, în blocul II și V nord, aera- 
jul a fost îmbunătățit prin in-

• PUBLICITATE

bine
în

oră-
fac

Printre
se

Emilian,

emerit și 
de partid

Pentru înfăptuirea 
hotărîrilor conferinței 
orășenești de partid

In adunările generale ale or
ganizațiilor de bază din luna 
noiembrie a. c. a fost prelucrată 
cu toti membrii și candidatii de 
partid hotărîrea conferinței oră
șenești de partid. La aceste a- 
dtmări au participat și membri 
al comitetului orășenesc de 
partid.

Cu acest prilej organizațiile 
de bază au elaborat planuri de 
măsuri în vederea traducerii în 
viată a hotărîrii conferinței oră
șenești. In organizația de bază 
de pe șantierul 7 construcții, de 
pildă, comuniștii au stabilit mă
suri concrete privind înfăptui
rea sarcinilor stabilite de confe-

♦

Rezolvarea situației 
candidaților cu stagiul 

expirat
Rezolvarea situației candidati- 

lor de partid cu stagiul expirat 
preocupă în mod deosebit comi
tetul orășenesc și organizațiile 
de bază din orașul Lupeni. In 
toate organizațiile de bază se 
acordă în prezent o atentie deo
sebită educării candidatilor de 
partid, înarmării lot pentru a-șî 
procura din timp documentele 
necesare primirii în rîndul mem
brilor de partid. Pe lîngă comi
tetul orășenesc de partid a fost 
constitrfit un colectiv format din 
tovarăși cu experiență în munca 
de partid, cum sînt tov. Dioancă 
Ioan, PetroviCi Eduard, Farkas 
Erna, Furdui Romulus care în 
baza instructajului primit din 
partea comitetului orășenesc 
sprijină concret organizațiile de 
bază în rezolvarea situației can
didatilor de partid cu stagiul 
expirat.

froducerea unor ventilatoare so
vietice de mare capacitate. Re
cent, s-au terminat lucrările de 
instalare a conductelor de apă 
pentru umezirea zonelor cu praf 
de cărbune și s-au creat condi
ții pentru trecerea în luna de
cembrie a. c. la perforajul umed.

In toate sectoarele, iluminatul 
s-a îmbunătățit, au fost create 
poduri de trecere peste trans
portoare și guri de rostogol și 
s-au inființat comisii 
obștesc din rîndul 
destoinici mineri și

Venid în ajutorul 
serviciul pentru aeraj 
ție a muncii a organizat în pe
rioada ședințelor de instructaj 
prezentarea a două filme. De a- 
semenea, tuturor brigăzilor ca
re lucrează în cărbune și pre
gătiri cabinetul tehnic, împreună 
cu serviciul de aeraj, le-a pus 
la dispoziție un vast material 
pentru completarea cunoștințelor 
N.T.S.

Gospodine I I
Frigiderul „Fram“ 

poate fi cumpărat de 
dv. și cu plata în 
rata!

Condifii de plate foarte, a- 
vantajoase:

I Avans minisi 3® la sută 
restul în:

6 rate pentru muncitori și 
militari.

5 rate pentru alți salari ați.
Condițiile avantajoase cu , 

plata in rate expiră la 31 
decembrie 1961, deci profi
tați de ele cît mai repede.

------- ———

GĂSIȚI fN

de control 
celor mai 
tehnicieni, 
minerilor, 
și protec-

LIBRĂRII ;

ANGAJĂRI
Întreprinderea de explo

rări Lupeni, cu sediul în 
Lupeni strada Avram lancu 
nr. 1, angajează Imediat:

— electricieni bobinatori,
— maiștri mecanici,
— ingineri energetici.

Salarii corespunză
toare.

Solicitant!! se vor 
prezenta la întreprin
dere cu acte de stu
dii $1 vechime.

Muncesc și învață. Așa pot fi caracterizați acești trei tineri 
salariați ai minei Uricani, Rusu Ioan, Vascul Rozalia și Radu
lescu Radu. Și ca ei sînt mulți tineri muncitori minieri, lăcătuși, 
strungari și electricieni care urmează cursurile serale ale Școlii 
medii din Uricani.

Ei însă au timp ți pentru î “ '
de exemplu, pentru citirea ziarului, vizionarea unui film ori 
putarea unei partide de șah

Zilele trecute, fotoreporterul nostru i-a surprins pe cei

alle lucEuri utile și plăcute ca, 
i dis-

Zilele trecute, fotoreporterul nostru i-a surprins pe cei trei 
elevi-muncitori, punîndu-se la tu rent cu problemele interne și in
ternaționale, din ziarul local.

prevede ca anual Crimeea să fie 
alimentată cu 
cubi din apele Niprului — canti
tate suficientă atît pentru nevoile 
agriculturii, cît și pentru ale indus
triei. In felul acesta, nu numai par
tea de 
deveni 
viilor, 
tante.

Crearea unui sistem ramificat de 
irigații este o lucrare complicată, 
care necesită un volum, mare de 
muncă. Numai pînă la Djankoi a- 
pele vor ajunge prin scurgere li
beră. Pentru a ajunge la „stația 
terminus11 — la orașul Kerci — 
ele vor trebui să treacă peste o 
înălțime de 74 m. Ridicarea nive
lului apei se va realiza cu ajutorul 
unor puternice stațiuni de pom
pare electrice. Pe traseul canalului 
va lua ființă un lanț de lacuri al
bastre, dintre care cel mai mare 
va fi situat in apropiere de 
Djankoi — el va ocupa o supra
față de peste 1500 ha.

Pămînturiie Crimeei, bogate în 
soare Și căldură, vor deveni și 
bogate in umiditate. Experiențele 
efectuate pină acum arată că de 
pe pămînturiie Crimeei se pot ob
ține cel puțin 100 chintale de 
tructe, 120 chintale de struguri, 
60—70 chintale de cereale și pînă 
la 700 chintale de masă verde .ie 
porumb . b-. ‘".r. In Crimeea se
va dezvolta, ae asemenea, cultura

un miliard metri

sud, ci întreaga Critiiee va 
un ținut al grădinilor și 

o zonă a fertilității cons-

orezului și bumbacului, ea va de
veni regiunea celor mai bune soiuri 
de viță de vie din care se obține 
șampanie. Apele Niprului vor 
transforma întreaga peninsulă.

Lucrările de pe traseul canalului 
iau o amploare tot mai mare, o- 
fensiva împotriva stepei se desfă
șoară într-un ritm tot mai accele
rat. Constructorii sînt conștienți că 
bătălia nu va fi ușoară. Ei urmea
ză să scoată și să deplaseze un 
adevărat munte de pămînt — 
circa 450 milioane metri cubi — 
să construiască 9 lacuri artificiale, 
22 stațiuni de pompare automati
zate, 800 de diferite instalații hi
drotehnice pe sistemele de alimen
tare cu apă și de irigație.

In stepă vor fi irigate 600.000 
ha. de pămînt și vor fi alimentate 
cu apă încă 1.000.000 ha. Apoi 
constructorii își propun să 
canalul de Marea Azov și să 
chidă drum apelor Niprului 
Volga și Don.

Construirea 
meea de nord 
1965, dar încă 
ce albia lui se 
Niprului, în circuitul agricol vor 
fi incluse noi întinderi de pămîn- 
turi fertile. Se va pune astfel ca
păt lipsei de apă în Crimeea, în 
istoria ei va fi înscrisă o nouă 
rr.Q*n'. 15 v- aduce catr—ilor bu
curie și belșug. CAgetpres).

lege 
des- 
spre

Cri-canalului din
se va termina în 
înainte, pe măsură 
va umple cu apele

Editura pentru literatură univer
sală, 272 pag. — 4,65 lei. 

Gagarin I., DRUMUL SPRE 
COSMOS. însemnări literare 
autobiografice ale primului cos
monaut. Cu prefața generalului- 
locotennt de aviație N. Kama
nin Editura politică, 240 pag. 

— 5,75 lei; (pînzat) 10 lei.
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Druon M., MARILE FAMILII. 
Traducere din limba franceză de 
Ovidiu Constantinescu. 
de Valentin Lipatti. Editura 
iru literatură universală, 
pag. — 8,75 lei.

Erdos Lăszlo, SISIF
Veie. In romînește de 
Micu. Cuvînt înainte de Komii- 
ves Geza. Colecția „Meridiane11.
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PETROȘANI
cauți pentru angajare :

Un vitrinior
cu pregitire în sec
torul de produse In

dustriale.
Ofertele șe pot de

pune zilnic la serviciul 
cadre al O. C. L. Pro
duse Industriale, etaj II 
camera 28, între ore
le 7-10.

fi-Colectivul subsecției 
cazane se afirma

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, în secțiile „Viscozei" Lu
peni comitetele sindicale de sec
ție au luat măsuri pentru a da 
un nou avînt întrecerii pentru în
deplinirea sarcinilor de plan. Și 
rezultatele înregistrate sînt îmbu
curătoare. In secția a V-a, auxi
liară, secție care execută toate re
parațiile mecanice și electrice ale 
instalațiilor, mașinilor și utilaje
lor „Viscozei" — întrecerea se 
desfășoară sub lozinca : „Rep:i. ații 
executate la timp și de bună ca
litate". Această lozincă a însufle
țit echipele de lăcătuși, mecanici, 
strungari, electricieni, sudori și ti
nichigii în așa fel incit toate re
parațiile mari și mijlocii au fost 
executate cu mult înainte de ter
menul stabilit.

De secția a V-a aparține sub- 
secția cazane unde lucrează un 
colectiv mic dar harnic, în rîndul 
căruia se numără Popescu Titu, 
Biidan Gheorghe, Morarii Gheor- 
ghe și alții. Acești tovarăși, prin
tr-o folosire judicioasă a cazone
lor și respectarea parametrilor da 
funcționare au adus un aport sub
stanțial la desfășurarea tn bune 
condiții a procesului de producție 
în secțiile „Viscozei". In afară de 
aceasta ei au executat reparații ds 
bur.ă calitate și la timp. Prin fo
losirea chibzuită a combustibilului 
colectivul subsecției cazane a rea
lizat o economie de peste 140.000

ION STRĂINU 
președintele comitetului de secție 

sindi-ală — secția a V-a

unei consfătuiri de producției 
nută recent, s-du angajat să 
СГ?* cu multă atentie la contra- 
larea șt „ortareu scuturilor de mă
tase.

„Cit mai multe fire extrase" a- 
ceasta este inițiativa îmbrățișată 
de sortăresele secției printre care 
se numără și tinerele muncitoare 
din brigăzile conduse de Oldh 
Maria și Maxim Georgeta.

Lucrind îngrijit și cu mult simț 
de răspundere, sortăresele din a- 
ceste brigăzi iși respectă angaja
mentul luat dînd produse extra 
peste sarcinile de plan. De exem
plu, Maxim Georgeta cu brigada 
sa, între 1—25 noiembrie a.c.. a 
obținut depășiri zilnice de plan 
de cile 65 kg., iar brigada condu
să de Olah Maria cite 50—60 kg. 
fire de cea mat bună calitate.

REGH1NA C1OCEAN 
muncitoare — secția sortare ♦ 
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Sortăreseie își respecta 
angajamentul

Muncitoarele din secția a Ul~a 
de la „Viscoza" Lupeni. în. cad ul.

Lăcătușii iu sprijinul 
bobinatoarelor

Deseori, echipa de lăcătuși din 
secția a ІІІ-а a „Viscozei"- Lu
peni vine in sprijinul muncitoa
relor de la bobinaj. Ici q defec
țiune mecanică remediată, in altă 
parte, alta, și mașina care ame
nința să se oprească ori să degra 
deze bobinele cu mâtasă îți reia 
activitatea normală. Și ca urmare, 
muncitoarele iși duc .a ît.de'plihire 
sarcinile de producție, ba le și J 
depășesc.

De cunnd, lăcătușii Bojin Ni- ♦ 
colac, Miron loan și Lungu Ghe- 
orghe, în frunte cu maistrul Bddău 

‘Nicolae au executat mai multe 
reparații la mașinile nr. 2, 3, 4. 
5 și 7. Reparațiile au fost făcute 
în termenul stabilit și de bună 
calitate, ceea ce a ajutat mult bo
binatoarele.

AUREL BOJIN 
lăcătuș — secția 111-a

T. C. M. c.
Grupul de șantiere 

Coroiești — Vulcan
ANGAJEAZĂ

— Conducători auto pentru 
autobasculante, care vor lu 
era numai în Incinta țantle- 
rului.

— Conducători auto cu 
autorizație de macara pentru 
autocrine ZIS.

Lămuriri suplimentare se 
vor da la sediul Grupului 
din Coroiești.

| І.Ш.—Filiala PetrejaBi І
I 

Г Un inginer specialist f 
l chimie alimentară : 
jl Un merceolog * 
f Condiții de angaja- | 
fire conform legilor T 
{ în vigoare.
f Lămuriri suplimenta- ;» 
» re se vor da la sediul;; 
I Filialei ICRA Petroșani ;;

l 
I; AHGAJEAZA

r-
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Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV 
lucrătorilor din agricultură de

ia Consfătuirea 
la Novosibirsk

MOSCOVA 29 (Agerpres) — 
JASS transmite :

Lui nd cuvîntul la 26 noiembrie 
la Consfătuirea lucrătorilor din 
agricultură, care s-a desfășurat 
la Novosibirsk, N. S. Hrușciov 
i-a chemat pe muncitori, colhoz- 
njei și intelectuali să desfășoare 
o muncă permanentă, plină de ab
negație. Ritmul înaintării noas
tre, a spus el, este important în 
toate domeniile construcției co
muniste și deosebit de impor 
fapt în agricultura socialistă.

Textul integral al cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov la No
vosibirsk este publicat de „Prav
da" din 29 noiembrie.

Pentru noi, oamenii sovietici, 
a arătat N. »S. Hrușciov, Pro

gramul P.C.U.S. este un program 
de viață, programul luptei pen
tru fericirea poporului. Despre 
noul Program al P.C.U.S. s-au 
spus multe cuvinte pline de căl
dură, pornite din străfundul ini 
mii. Am ascultat asemenea cu
vinte de la conducătorii partide
lor comuniste și muncitorești 
frățești, de la muncitori și ță

• răni, de la intelectualii progre
siști din țările capitaliste.

Poporul sovietic, a arătat pri
mul secretar al C.C. al P.C.U.S., 
crede în hotărîrile Congresului 
al XXH-Iea al P.C.U.S., în Pro
gramul P.C.U.S. „Sarcinile noas
tre în domeniul industriei vor fi 
îndeplinite, de acest lucru nu se 
îndoiește nimeni".

In ce privește agricultura, a 
adăugat N. S. Hrușciov, unele 
persoane din străinătate se în
doiesc că planurile noastre vor 
fi înfăptuite. Comuniștii care lu
crează în agricultură trebuie a- 
cum să-și reorganizeze activita
tea și să arate ce posibilități arc 
agricultura Uniunii Sovietice.

Toți oamenii sovietici se bu
cură de succesele Siberiei. In 
următorii 20 de ani în fața Si
beriei se deschid perspective fa
buloase. Personalitățile burghe

ze care vin acum în Siberia sînt 
entuziasmate de clasa muncitoa
re și de țărănimea ei, de oamenii 
ei de știință, care au transfor
mat acest ținut altă dată aspru 
și acoperit de ghejuri.

Sîntem convinși că în întrece
rea cu capitalismul va învinge 
orinduirea noastră sovietică. In 
timpul convorbirilor mele cu per
sonalități din țările capitaliste, 
vorbesc despre triumful ideilor 
leninismului, despre victoria o- 
rînduirii sovietice, pentru că sînt 
convins de victoria ideilor noas
tre, de ideile comunismului, de
oarece comunismul este ziua de 
astăzi, iar capitalismul — ziua 
de ieri.

Ziarele burgheze scriu că so
cietatea sovietică progresează în 
domeniul culturii, științei și că 
aceasta ar fi principalul pericol 
pentru comunism, deoarece o so
cietate cultă respinge comunis
mul.

„Dacă credeți acest lucru, 
domnilor, rămîneți la convinge
rile dv“, a spus N. S. Hrușciov. 
Vom înfrunta cu curaj acest

„pericol" și vom 
toate mijloacele 
știința, cultura".

Primul secretar
P.C.U.S. a vorbit 
nătatea folosirii rezervelor pen
tru creșterea rapidă a producției 
agricole. Una din rezervele prin
cipale, a subliniat el este fo
losirea justă a pămîntului, sta
bilirea unei structuri a suprafe
țelor îneămînțate care să per
mită să se obțină o cantitate 
maximă de cereale, nutrețuri și 
prin urmare, o cantitate maximă 
de carne și lapte. De aceei, pro
blema sistemului de agricultură 
capătă astăzi o însemnătate u- 
riașă nu numai pentru lucrătorii 
din agricultură, ci și pentru în
tregul popor sovietic. Vorbito
rul a criticat sistemul de agri
cultură cu ierburi, elaborat de 
defunctul academician sovietic 
Vasili Viliams. >

Academicianul Viliams a fost 
unul din cei mai talentați oa. 
meni de știință din țara noas
tră, a spus N. S. Hrușciov. El 
a adus multe elemente noi în 
pedologie, în teoria ortogenezei. 
Pentru contribuția sa în acest 
domeniu îl apreciem așa cum se 
cuvine. „In ce privește sistemul 
de agricultură cu ierburi preco
nizat de Viliams, acest sistem 
este defectuos", a adăugat el.

N. S. Hrușciov a amintit că 
pînă în 1953 în colhozurile și 
sovhozurile din Uniunea Sovie
tică se aplica intens sistemul de 
agricultură cu ierburi.

Faptul că acest sistem a fost 
aplicat pretutindeni și într-un 
mod șablon a adus serioase pre
judicii agriculturii țării noastre, 
a spus N. S. Hrușciov. El a a- 
rătat că milioane 
pămînturi rodrace 
pate de ierburi de 
tivitate. De fapt, 
mînea nefolosit.

Bazîndu-se pe teoria sa, Vili
ams a ajuns de fapt la negarea 
culturilor de toamnă. In legă
tură cu aceasta, vorbitorul a a- 
mintit de plenara din februarie 
1947 a C.C. al P.C.U.S. cînid, la 
insistența lui Stalin, în hotări- 
rea plenarei s-a arătat că Ucrai
na trebuie să extindă suprafe
țele însămînțate cu grîu de pri
măvară, deși aplicarea acestor 
semănături ar fi putut să rui
neze agricultura republicii.

N. S. Hrușciov a arătat că 
numai datorită consfătuirii din

dezvolta prin 
învățăm

al C.C. al 
despre însem-

de hectare de 
au fost ocu- 
mică produc- 
pămîntul ră-

©=-

„Surîsul Iui Chombe"
PARIS 29 (Agerpres).
„Surîsul lui Chombe" — este ti

tlul unui articol publicat de ziarul 
,,'L’Express”, în care autorul — 
Pierre Vincent — comentează in
tenția tot mai clară a lui Chombe 
de a-și părăsi stăpînii belgieni; și 
a trece în solda celor francezi.

;,Chombe dorește să acorde 
Franței afecțiunea pe care o avea 
pînă în prezent pentru Belgia, scrie 
ziarul. El se înconjoară cu fran
cezi.

Referindu se în continuare la 
anarhia care continuă în Congo 
de un an, autorul articolului scrie 
că „astăzi se recunoaște ca un sin
gur congolez î-ar fi putut pune ca
păt... dar Patrice Lumumba ă mu
rit asasinat".

convocată la Kiev din ini- 
din U- 

Și

1948
țiativa С. C, al P.C. 
crainai, oamenii de știință 
practicienii au reușit să învingă 
știința conservatoare și să arate 
utilitatea griului de toamnă pen
tru Ucraina.

Primul secretar al C.C. al 
P.G.U.S. a citat declarațiile de
functului academician Dimitr 
Preantșnikov, unul din adversarii 
Iui Viliams, care a criticat cu 
curaj tezele greșite ale lui Vi
liams și a dovedit că sistemul 
de agricultură cu ierburi poate 
să frineze sporirea productivită
ții cerealelor șți furajelor pentru 
creșterea animalelor.

Vorbitorul a scos în evidență 
greșelile grave al lui Viliams 
în ce privește negarea rolului 
îngrășămintelor. In practică a 
arătat el, aceasta a dus la sub
aprecierea îngrășămintelor orga
nice, precum și la supraaprecie
rea producției îngrășămintelor 
minerale. Rezultatul final a fost 

. rămînea in urmă a producției de 
cereale, recolte reduse de culturi 
cerealiere.

N. S. Hrușciov a arătat că 
în 1954—1955 și în anii urmă
tori, C.C. al P.C.U.S. a criticat 
profund și principial deficiențe
le sistemului de agricultură cu 
ierburi.

Explicînd de ce acum acest 
sistem este criticat din nou, N. 
S. Hrușciov a spus: „Aceasta 
din cauză că consecințele apli
cării sale pe scară largă nu au 
fost lichidate nici pe departe".

Vorbitorul a arătat că Minis
terul Agriculturii al U.R.S.S. 

trebuie să îndrume instituțiile de 
învățămînt spre revizuirea pro
gramelor de învățămînt, deoa
rece toăte manualele au la ba
ză tezele false ale sistemului "de 
agricultură cu ierburi.

N. S. Hrușciov a dat exem
ple din practica agriculturii si
beriene, a institutelor de cerce
tări științifice și stațiunilor de 
experimentare și, în primul rind, 
din practica Institutului de cer
cetări științifice 
griculturii din 
infirmate multe .
ale lui Vilîams și prin urmare 
și sistemul 
ierburi.

N. S. Hrușciov a propus „să 
se excludă sistemul de agricul
tură cu ierburi din programul 
de învățămînt".

în domeniul a- 
Altai unde sînt 
premise teoretice

de agricultură cu

DOMINGO 29 (Agcr-

noiembriezilei de 28 
dominicane au decretat

Evenimentele din Republica Dominicană
SANTO 

preș).
In seara 

autoritățile
în întreaga țară stare de asediu ca 
urmare a declanșării grevei gene
rale de protest a oamenilor mun
cii din Republica Dominicană în 
semn de protest, împotriva inter
venției străine în afacerile interne 
ale țării, pentru demisia actualu
lui președinte Balaguer. După cum 
transmite agenția France Presse 
„tancuri și detașamente ale arma
tei patrulează pe străzile capitalei, 
Santo Domingo; unde au loo mani
festații împotriva Statelor Unite". 
Unități ale armatei, marinei și a- 
viațieî au ocupat aeroportul inter
național al capitalei precum și ins
talațiile portuare.

Potrivit relatărilor agenției Uni
ted Press International, greva ge
nerală a paralizat întreaga activi
tate a țării. Toate comunicațiile 
sînt întrerupte iar pe șosele au fost 
ridicate baricade pentru a împie
dica circulația.

Ministerul Muncii a dat publi
cității un comunicat în care de
clară greva „ilegală" și a amenin
țat pe funcționarii publici că dacă 
în decurs de 24 de ore nu se pre
zintă la lucru vor fi concediați.

Intr-un alt comunicat; ministrul 
de război; generalul Pedro Rafael 
Echevarria, a declarat că dacă gre
va nu va lua sfîrșit repede „pute
rea va fi preluată de armată".

Agenția Prensa Latina anunță că 
grupul emigranților dominicani din 
Porto Rico a adresat o scrisoare 
președintelui Kennedy în care sub
liniază că nici reacțiunea și nici 
flota americană „nu vor putea îm
piedica poporul dominican să-și 
aleagă guvernul pe care-1 dorește. 
Poporul dominican — se arată în 
scrisoare — luptă pentru libertate, 
democrație și dreptate socială și 
nu va accepta nici odată o dictatu
ră militară".

Pran В. P. йошіве h Whin ol ] 
пгіиівіі ргоЬІеша i

NEW YORK 29 (Trimisul 
special Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite :).

Au trecut aproape două săptă
mîni de cînd, în numele delegației 
romîne, Mircea Malița a prezentat 
în Comitetul nr. 3 o serie de pro
puneri privitoare la conținutul unei 
declarații în legătură cu problema 
educării tineretului în spiritul pă
cii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare. Această ini
țiativă se adaugă la inițiativa între
prinsă la cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale cînd, 
în urma propunerilor delegației ro 
mine a fost adoptată o rezoluție 
recomandînd statelor și organiza
țiilor neguvemamentale să ia mă
suri eficace pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor pă
cii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare. De asemenea, 
instituțiile specializate și în special 
U.N.E.S.C.O. trebuiau, conform re
zoluției, să examineze posibilitatea 
elaborării unei declarații internațio- 

< nale care să proclame principiile 
fundamentale de educare a tine
retului în acest spirit. Inițiativa 
delegației noastre a fost salutată 
de numeroși delegați.

Lunînd cuvîntul în Comitetul nr. 
3 reprezentantul R.A.U. a decla
rat că este de acord cu fondul pro
punerilor conținute în documentul

----------------- ©

1. Gagapin în India
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de lucru prezentat de delegația ro- 
mînă relevînd totodată importanța 
lor.

Principiile conținute în 
ția propusă de delegația 
a relevat reprezentantul 
merită toată atenția dat 
această declarație este făcută nu 
numai pentru prezent ci și pentru 
generațiile viitoare". In același 
sens a vorbit reprezentantul Tuni
siei care a declarat că „Comitetul 
trebuie să acorde o atenție deose
bită acestui document". Reprezen
tantul indoneziei a relevat că „a- 
Joptarea unei asemenea declarații 
poate fi utilă dată fiind impor
tanța propunerilor și problemelor 
de care se ocupă". El a sugerat 
ca guvernele să-și spună părerea 
asupra acestei declarații.

Delegatul Cehoslovaciei a de
clarat că „rezultatul eforturilor în
dreptate în direcția apărării păcii 
și preîntîmpinăriî grozăviilor răz
boiului depinde în mare măsură 
de spiritul în țâre va fi educată 
tînăra generație, chemată să in
ducă în viitor societatea omc4sFa 1 
că. De aceea delegația cehoslova
că este gata să sprijine orice pas 
îndreptat spre educarea tineretului 
în spiritul păcii, respectului reci
proc, înțelegerii între popoare, și 
salută propunerea delegației R. P. 
Romîne". .

declara- 
romînă, 

Peruvian 
fiind că

*

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 28 noiembrie, pilotul cosmo
naut Iuri Gagarin a plecat cu a- 
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Prezențe romînești 
peste hotare

ODESA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 28 noiembrie âațăreața Lela 
Cincu a interpretat la Opera din 
Odesa rolul Violetei din „Travia- 
ta“ de Verdi. Cu aceasta turneul 
solistei operei bucureștene Lela 
Cincu la Odesa a luat sfîrșit.

Dirijorul Teatrului de Operă și 
Balet din Odesa, David Sipitiner, 
a declarat după spectacol că cola
borarea cu talentata cântăreață bu- 
cureșteană i-a produs o profundă 
bucurie.

Toate spectacolele la care 
dat concursul Lela Cincu s-au 
curat de un mare sueaes.

vionul la Delhi la invitația guver
nului Republicii India și a Asocia
ției indiano-sovietice pentru dezvol
tarea legăturilor culturale. După 
vizita în India el va pleca în Cey
lon și Afganistan.

Cosmonautul Gagarin este în
soțit de soția sa. Valentina Gaga" 
rina, precum și de generalul loco
tenent Kamanin, Erou al Uniunii 
Sovietice, și de un grup de zia
riști sovietici.

PR08RAM DE RADIO
V

7,00 Radio- 
presei centrale, 
de astăzi, 830

și-a 
bu-

CREȘTE ȘOMAJUL 
ÎN AUSTRALIA

CANBERRA 29 (Agerpres).
După cum transmite Buletinul 

de informații economice al agen
ției France Presse, șeful opoziției 
australiene, Calwell, fost funcțio
nar superior în Ministerul de Fi
nanțe, a afirmat că politica de res- 
trîngere a creditelor introdusă de 
primul ministru Menzies pentru a 
încerca să pună capăt inflației, a 
dus la o stagnare a economiei și 
la creșterea numărului de șomeri, 
cațe se ridică actualmente la 
100.000. Calwell a prezis că peste 
cîteva săptămîni, în momentul în 
care noi absolvenți ai școlilor me
dii și vor face apariția pe piața 
muncii, numărul șomerilor va creș
te și mai mult. . .......

Interviul acordat de Venizelos
ATENA 29 (Agerpres).
Opinia publică greacă continuă 

lupta pentru anularea alegerilor 
parlamentare falsificate din 29 oc
tombrie și pentru ținerea unor noi 
alegeri.

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Eleftherîa"; S. Venizelos; unul din 
liderii ;;Uniunii de Centru” — 
Uniunea Partidelor Burgheze — 
s-a pronunțat pentru crearea unui 
guvern național din reprezentanți

ai tuturor partidelor. „După restau
rarea statutului dreptății, a spus el, 
acest guvern va efectua la o dată 
oportună alegeri cu adevărat libe
re și cinstite". Declarînd că alege
rile din 29 octombrie au constituit 
un fals grosolan, Venizelos a conți" 
nuat: ;,Nu putem să ne limităm la 
simple proteste. Trebuie să lup
tăm. Considerăm ilegal parlamen
tul ales la ultimele alegeri".
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1 decembrie 
PROGRAMUL I.

jurnal. Sumarul 
8,00 Din presa
Muzică populara romînească, 9,00 
Concert de dimineață, 9,30 Pagini 
din opere, 10,35 Noi înregistrări 
ale corului Radioteleviziunii, 11,03 
Muzică simfonică de compozitori 
sovietici, 12,10 Estrada melodiilor, 
13,05 Muzică din operete, 
Cîntece și jocuri populare 
nești, 14,30 Muzică ușoară, 
Muzică populară romînească, 
Vorbește Moscova!, 16,45
victorii cucerim" — program de 
cîntece, 17,30 Emisiunea muzicală 
pentru copii, 18,30 Tribuna radio; 
18,40 Muzică ușoară, 19,25 Soliști 
și formații artistice de amatori;
20.30 „Concert ghicitoare" (3);
21.30 Din creația compozitorului 
I. Vasilescu, 23,15 Muzică de came
ră. PROGRAMUL II. 12,15 Ciclul 
„Concerte pentru mai multe instru
mente”, 13,15 Cronică de uzină — 
reportaj, 14,03 Cîntece sovietice,
14.30 Din viața de concert a Ca
pitalei, 15,35 Actualitate în țările 
socialiste, 16,15 Muzică instrumen
tală, 17,00 Tineri interpreți de mu
zică populară romînească, 18,05 
„Melodii, melodii — program de 
muzică ușoară romînească (relua
re), 18,35 Cîntă orchestra de mu
zică populară „Brîulețul" din 
Constanța, 19,30 Teatru la micro
fon : „Patru sub acoperiș" come
die de Smirnova și Kreindel, 21,30 
Actualitatea radio, 22,37 Muzică 
ușoară.

14,00 
romi
15,45
16,15 
„Noi
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Două vieți (seria Il-a) ; Al. Sahia: 
Spectatori în ofsaid ; PETRILA ■ 
Primul raid spre stele ; ANINOA- 
SA : Evdokia : VULCAN : Balada 
epocii de piatră ; LUPENI : Fru
moasa aventură : BĂRBÂTENI : 
Batalionul negru , URICANI 
Dragostea te așteaptă.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


