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№ ffiie іиййоі йВДІг бШіі-Веі 
a noitaloioiiii Doimii Sovietite I. K. Mio

In ziua de 2 februarie, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
primit pe tovarășul I. K. Jegalin, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. la București, care, din partea Co
mitetului Central al P.C.U.S. și a guvernului sovietic, a predat 
Comitetului Central al P.M.R. și guvernului Republicii Popu
lare Romîne filmul documentar „Prietenie pe veci", realizat cu 
prilejul vizitei de prietenie a delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Romîne în Uniunea Sovietică din vara anului 
1961. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a mulțumit călduros 
pentru filmul primit.

V-

ridicarea activității agitatorilor 
la nivelul sarcinilor actuale !

Joi după masă a avut 
loc la clubul 
din Petroșani 
de analiză a 
lor întrecerii 
desfășurate în 
mestrului II 1961 și de 
decernare a „Drapelului 
roșu“ minei, uzinei, sec- 
torului și brigăzii frun
tașe pe bazin.

In referatul prezentat 
de tov. ing. Szuder Wi
liam, directorul general 
al Combinatului carboni
fer Valea Jiului, s-a ară
tat că în perioada amin
tită minerii au extras 

cărbune peste 
realizat eco- 
valoare de 

lei. Succese 
frumoase s-au obținut la 
unde exploatări miniere 
în sporirea productivității 
muncii,, reducerea consu
mului de material lem
nos, de energie electrică 
și, în special, în extin
derea armării metalice în 
galerii.

Pe baza punctajelor 
obținute la realizarea di-

minerii 
63.973 tone 
plan și au 
nomii în 
4.784.000

C.C.V.J. 
o ședință 
rezultate- 

socialiste 
cursul se-

feririlor indici prevăzuți 
în întrecere, exploatarea 
minieră Uricani a cîștigat 
„Drapelul roșu" de mi
nă fruntașă pe ba
zin, U.E. Vulcan — de 
uzină fruntașă, sectorul 
III Lupeni — de sector 
minier fruntaș, iar bri
gada minerului Șomogyi 
Iuliu de 4a sectorul XI 
investiții Petrila, de 
gadă fruntașă.

După înmînarea 
tincțiilor tov. Lazăr
vid, prim secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid a felicitat 
ros pe fruntașii în 
cere, urîndu-le noi 
semnate succese în

In cadrul ședinței, 
lectivul minei Vulcan a 
chemat la întrecere so
cialistă pe anul 1962 
toate colectivele unități' 
lor aparținînd de Com
binatul carbonifer — pe 
baza unor 
mobilizatoare, 
Directivelor 
P.M.R.

brî-

dis- 
Da-

căldu- 
între- 
și în- 
viitor.

co-

angajamente 
'n lumina 
G. C.

0

Mai multă atenție 
/ la calitate!

Unul dintre principa
lele angajamente luate în 
întrecerea socialistă de 
către minerii Văii Jiului 
este reducerea substanțială 
a procentului de cenușă 
din cărbunele extras. Re
zultatele obținute în aceas
tă direcție în luna ianua
rie nu sînt deloc îmbu- 
curatoare. Cu excepția 
minelor Lupeni și Urica- 
ni care au redus pro
centul de cenușă admis 
cu 0;8 și, respectiv 0,4 la 
sută, toate celelalte ex
ploatări miniere din Va
lea Jiului n.-au acordat 
atenția cuvenită calității 
cărbunelui. Cărbunele dat 
de minerii de la Petrila,

Minerii Bodeănu Teodor, Cucu Matei, Chilian 
Gheorghe și Popescu Gheorghe fac parte dini 
brigada de pregătiri a lui Gîrea Ioan de la sec
torul I В al minei Lupeni, care realizează lună 
de lună avansări mari si lucrări miniere de ca
litate.

Cu puțin timp înainte de a intra în șut, ei au 
trecut pe la graficul sectorului și s-au oprit să 
vadă cum se prezintă brigada lor în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară între brigăzi.

----------------- ©--------- ■.--------

Armarea metalică cîștigă teren
In subteranul minelor 

Văii Jiului se extind pro
cedeele avansate de lu
cru. Armarea metalică și 
cu inele de bolțari cîștigă 
tot mai mult teren.

In cursul lunii ianua
rie au fost armați meta
lic peste 2000 
galerie. In 
s-a folosit 
susținere cu

m.l. de 
timp 

de
același 
sistemul 
inele de bol-

țari la circa 250 m.l. de 
galerie. Cele, mai bune re
zultate în această direc
ție s-au obținut la mina 
Vulcan unde s-a armat 
metalic 900 m.l. de galerie.

Extinderea armării me
talice și cu inele de bol- 
țari a permis 
Văii Jiului să 
viteze mari de 
în galerii.

minerilor 
realizeze 
avansare

car-

de exemplu, a avut 
conținut de cenușă cu 2 
la sută mai mare față de 
norma stabilită. De ase
menea, la minele Lonea, 
și Vulcan procentul plani
ficat de cenușă în
bunele extras a fost de
pășit în ianuarie în me
die cu 1 la sută. La a- 
ceste exploatări există 
toate condițiile ca să se 
dea cărbune de bună ca
litate. Trebuie însă mai 
mult interes, mai multa 
preocupare din partea mi
nerilor și tehnicienilor de 
aici pentru extragerea u' 
nui cărbune curat, fără 
șist vizibil în el.

aaat • ■ ■ =—

Oamenii mun
cii din 
Jiului 
șoară 
flețire 
că 
pentru îndeplinirea 
telor sarcini ce le stau în față 
în cursul anului 1962. Obiec
tivele economice stabilite de 
Conferința regională și de Con
ferința orășenească de partid 
constituie pentru colectivele 
minelor și întreprinderilor 
noastre un puternic imbold în 
îndeplinirea cu succes a sar
cinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste elaborate de cel de-al 
III-Iea Congres al P.M.R. Mi
nerii Văii Jiului s-au angajat 
să extragă în acest an peste 
plan 140.000 tone de cărbune 
pe baza creșterii productivită
ții muncii la 1,180 tone pe post 
pe bazin, să realizeze o econo
mie de 6.000.000 Iei la prețul 
de cost, să reducă consumul 
de material lemnos. Angaja
mente mobilizatoare și-au luat, 
de asemenea, muncitorii în
treprinderii forestiere, de la 
„Viscoza" Lupeni, de pe șan
tiere, din industria locală și 
din celelalte ramuri de acti
vitate; ele reflectînd hotărîrea 
acestor colective de a traduce 

în viață sarci
nile elaborate 
de partid.

Realizările ob
ținute în cursul 
lunii 
rată 
nile 
anul 
gajamentele de 
întrecere pot 
fi îndeplinite cu 
succes. Expe
riența a dovedit 
că garanția 
traducerii în 
viață a sarcini
lor economice o 
constituie des
fășurarea de 
către organiza
țiile de partid 
a unei vii agi
tații politice de 
masă.

In ansamblul 
muncii politi-

CLEMENT NEGRUȚ 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid 
Petroșani

ce de masă des
fășurată de or
ganizațiile de 
partid, agitato
rii
ioc de
lorimportan-

ianuarie a- 
că sarci- 

sporite pe 
1968. an-

ocupă un 
frunte, 

înflăcărat.

Luna ianuarie : 1153 tone de cărbune peste plan, randa
ment 3,200 tone pe post, cu 250 kg. pe post mai mare decît cel 
prevăzut — iată bilanțul pe prima lună a anului 1962 al colec
tivului sectorului III de la mina Petrila Ia realizarea căruia au 
contribuit 
tînărul 
iiadie 
ghe și 
niștii
Mircea, mais
tru miner și 
Verdeș Con
stantin, mais
tru mecanic, 

surprinși de 
fotoreporterul 
ndstru.

Și 
inginer 
Gheor- 
comu- 

Ficu

Iluminație fluorescenta 
la toate locurile de muncă

OCHI

In vederea extin
derii iluminatului 
fluorescent și cu 
becuri cu vapori 
de mercur în toa
tă uzina, muncito
rii de la secția e- 
lectrică a termo
centralei Paroșeni 
au început lucrări 
de mari proporții. 

■Pînă în prezent, e- 
chipele conduse de 
tovarășii Puică 
Gheorghe, Maioja

Vasile și Nicolae 
Gheorghe au reu
șit să efectueze 
înlocuirea vechiu
lui iluminat la 
secțiile turbine, 
combustibil și ca
zane în proporție 
de 90,70 și, res
pectiv, 60 la sută.

Tot zilele aces
tea, muncitorii din 
secția electrică au 
rebobinat din pro-

prie inițiativă un 
motor electric . de 
3 kW. Pus la încer
care sub înaltă 
tensiune, motorul 
a dat rezultate bu
ne. S-au evidențiat 
tovarășii Leso loan, 
Gherjan Marin, 
Bușu loan, Ștefan 
Florica, Wilk Cris
ta, Kikon Ana, 
Tîmplărescu Mar- 
ga și Draica Vale
ria.

Călătoream deunăzi in alta, de la un bloc la 
autobuzul de Uricani ală- celălalt, 
turi de o pasageră tre
cută de vîrsta tinereții. 
Curiozitatea ei atrăgea 
atenția, tuturor pasageri
lor asupra locurilor pe 
unde treceam cu auto
buzul.

— Poate vă surprinde 
curiozitatea mea dar n-am 
mai fost pe aici de peste 
18 ani. iar în Uricani 
de 20 de ani. Deci mă 
înțelegeți, deși am aflat 
de schimbările petrecute, 
parcă nu-mi vine 
cred ochilor și 
vă tot întreb, 
sînt 20 de ani 
Către Uricani, 
nici drumuri nu erau ca 
lumea, Cit despre auto
buze, nici pomeneală, iar 
acum...

Dar iată-ne ajunși 
orașul nou Uricani. 
■ Tovarășa noastră 
călătorie își plimba 
chii de la o fereastră

să-mi 
de aceea 
Da, da 
de atunci, 
pe atunci

in

de
o-
lă

— Zăceți că orașul nou 
are și club muncitoresc, 
cu bibliotecă, echipe de 
dansuri. Dar ce să vă 
tot pun întrebări, de cum 
termin treburile mă și în
ființez la club și mă con
ving de toate, de viața 
cea nouă a uricănenilor.

Ne-ат despărțit de 
Maria Hamz, femeia care 
cu 20 de ani în urmă 

nevoi și-a 
și a pornit 
căutare de 

cîteva ore 
sala 

bibliotecii

împinsă de 
părăsii satul 
prin țară în 
lucru. După 
am reîntîlnit-o în 
de lectură a 
clubului. Ne-a întîmpinat 
cu zîmbetul pe buze ca 
pe niște cunoștințe vechi.

— Numai de o oră 
stau aici dar în acest 
timp 17 cititori au îm
prumutat cărți din biblio
tecă. După puțin conti
nuă. Cu 20 de ani în 
urmă în tot Uricamul nu 
găseai 17 cititori. Tărcr

Prin cuvîntul 
împletind îndemnul cu exem
plul personal în lupta pentru 
calitatea producției, pentru o 
productivitate înaltă, pentru 
economii, agitatorii constituie 
un ajutor de nădejde al orga
nizațiilor de partid în condu
cerea și mobilizarea maselor 
la traducerea în viață a sar
cinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Pentru a ridica activitatea 
agitatorilor la nivelul impor
tantelor sarcini ce le stau în 
față, Biroul Comitetului oră
șenesc de partid a luat mă
suri — la indicația Comitetu
lui regional de partid — 
organizare a unor Cursuri 
agitatorii, fără scoaterea 
producție. Aceste cursuri 
vor desfășura între 5—28 
bruarie. Ele au drept scop 
struirea agitatorilor cu privi
re la principalele probleme a- 
supra cărora trebuie să se in
siste în desfășurarea muncit 
politice de masă, generaliza
rea experienței înaintate în a- 
cest domeniu, îmbunătățirea 
metodelor lor de muncă. Cursu
rile cu agitatorii se vor desfă
șura pe baza unui plan elabo
rat de Biroul Comitetului o- 
rășenesc de partid. Se vbf-or
ganiza cursuri cu agitatorii 
din marile întreprinderi și in
stituții, precum și pe locali
tăți în care vor fi cuprinși a- 
gitatorii organizațiilor de ba
ză din întreprinderile și insti
tuțiile mai mici, din școli, car
tiere etc. Așa cum se prevede 
în plan. Ia mina Lonea se vor 
organiza 3 cursuri, dis| care 
două pentru agitatorii din 
subteran, iar unul pentru agi
tatorii de la suprafață. La mi
na Petrila se vor organiza. • 
cursuri pentru agitatorii din 
subteran, unul pentru cei <e 
la suprafață, iar în orașul Pe
trila alte 5 cursuri care vor fl 
frecventate de agitatorii de la 
preparație, din școli, comerț, 
cartiere, din instituțiile sani
tare. In cadrul întreprinderii

de 
cu 

din 
se 

fe- 
in-

(Continuare în pag, 3-aJ

nilor nu le dădea mina 
să cumpere cărții iar 
stăpînitorîi de atunci n~ 
aveau interesul să înfiin
țeze biblioteci ca să lu
mineze mințile oameni
lor. Și eu doar mai 
cum cîțiva ani am 
vățat să scriu și să 
tesc, la cursurile de 
fabetizare, dar am 
prins drag de carte 
n~aș mai putea t 
fără ea.

...Maria Hamz a văzut 
Uricaniul cu ochi de vi
zitator. I-au plăcut blo
curile cu apartamentele 
confortabile, clubul, dis
pensarul medical, școala.

Privind grupurile 
pionieri și școlari care 
îndreptau către case, 
ghiozdane doldora 
cărți, Maria Hamz își 
minți de școala cea ve
che în care a umblat și 
ea două jumătăți de an 
într-o clasă, de dascălul 
lor cel veșnic nervos și 
de lipsa mare de cărți și

i a- 
în- 
ci- 

al~
i și 

de 
trăi

de 
se 
cu 
de 
a-

mai aminti de 
împrejurimile 

părintești nici 
nu mergea la 
cum da peste

caiete. Își 
ceva. In 
casei sale 
un . copil 
școală de 
Uricani înghețul, zloata și 
frigul. Ea~ cum era să 
meargă, că tot fără de o- 
pincuțe era ca ceilalți co
pii din vecini...

Cînd s-au aprins lumi
nile în sălile de clasă' ale 
școlii celei noi și în băn
cile în care înainte ■ de 
amiază au stat copiii- au 
ocupat loc tineri munci- 
tori-elevi, Maria Hamz 
se afla în autobuzul care 
o ducea la gara din Lu
peni. Din geamul auto
buzului însă urmărea cu 
privirea școala scăldată în 
lumină și blocurile ce se 
pierdeau în zare. Pe chi
pul ei se citea o mațe 
mulțumire. Era mulțumi- J 
rea pentru ceea ce i-a 
fost dat să vadă, mtdțu- ■ 
mirea vieții noi pe care, 
o trăim.

MARGARETA MICA
-i
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Inttlnive cu aecazurile
res- 

servi

„vin ime- 
eram mai mulțumit. Văzu- 

a in-

Intr-o gi m-am oprit la 
taurantul „Minerul" pentru a 
masa la prînz. Era ora 14,15. M- 
am așezat la masă și am așteptat 
să-mi vină rândul. La ora 14,40 s-a 
prezentat un ospătar, din cei doi 
care serveau la mese. Politețea 
lui m-a făcut să cred ci aștep
tarea a fost o intimplare.

— imediat, imediat, m-а spus 
ospătarul, luîndu-și șervetul de pe 
brațul sting și vîrîndu-l in bu- 
Z/unar.

Spre surprinderea mea, acel 
imediat a însemnat 20 de minute.

— Tovarășe ospătar, am încer
cat eu să-i amintesc...

— Sîntem doar doi... Așteptați 
și o să vă vină rândul. Vin ime
diat.

-L- jcă nu mai adăuga 
diet" 
sem că primul „imediat" 
semnat 20 de minute. Al doilea 
va inși ям oare 40 ? Priveam cu jind 
aburul care se ridica din farfuria 
cu supă pe care ospătarul o adu
sese la o masă din apropiere. Fe
ricitul vecin mânca cu poftă. În
ghițind și eu in sec. l-am chemat 
pc ospătar din nou. Se făcuse ora 
15.

— Vă rog să aveți răbdare.
După o oră de așteptare și ru

găminți a venit și întrebarea „ce 
doriți".

— Un meniu fix.
— Da îngână el scărpinîndtt-se 

în cap. — Să vedem dacă mai 
avem.

Peste 10 minute mi-a adus pâi
nea. Semne bune. La ora 15.30 a 
venit și mult așteptata supă. 
La ora 16,45 am terminat 
și eu cu prânzul. Dacă ospătarul 
mai spunea odată „imediat" în
semna că mâneam pentru cină.

Ce părere are conducerea 
T.A.P.L. de acest lucru. La ora 
când localul este aglomerat pen
tru masa de 
păturilor este

prânz numărul os~ 
mai mic. De ce ?

la hotelul „fiul" 5Am dormit 
nopți- Calvar nu alta. Prima noap
te la ora 22 eram în pat și îw 
cercam să-l chem pe Moș Ene. 
In cameră era cald, așa incit am 
lăsat țereastra deschisă. In topul 
unui aer curat pe fereastră in
trau nepoliticoase cuvintele de mai 
jos ce veneau din bol.

— Suuâ seara. Aveți cameră ?
— Avem !
•» C« un pat ?
— Nu, cu două.

La ce etaj ?
La doi și la trei,

—- /же dați o cameră cu două 
paturi, dar cu cineva care nu sfcr 
я&е..

Un «мчліодмі în greutate 
o!e... 5 tone

Lăcătușul sovietic Iako- 
mpv din Krasnodar a construit 
un orologiu în greutate de... 
& tone. Cadranul orologiului 
ș&4 are diametrul de aproape 
2 m. lakomov lucrează acum 
la perfecționarea construcției 
sale, urmînd ca, în curînd, o- 
rologiul să indice simultan ora 
tuturor celor 12 fusuri orar» 
din U.R.S.S.

Deși are doar 
trei ani și ju
mătate, marea 
pasiune a lui 
Dorel este de a 
răsfoi cărțile de 

■ povești eu ilus
trații. Zîmbetul 
lui pare a spu
ne că a găsit o 
lectură în poze 
tare frumoasă.

noaptea.
zori m-am sculat și creând 
fost o noapte „mai aglome- 
pentru hotelier", am plecat 
treburi.

doua noapte lucrurile nu s-au

— N-am notat în registru și 
pe acei care sforăie.

Și discuția pe un ton de teatru 
a continuat mai bine de o jumă
tate de oră, cu completarea re
gistrului, formularului și a chitan
ței. A trecut și asta. M-am întors 
pe partea cealaltă așteptând din 
nou pe Moș Ene. Pe când bătrâ
nelul era pe aproape altă discuție. 
Ce să vă mai spun așa am petrecut 
toată

In 
că a 
rută 
după

A
schimbat cu nimic. Din nou gălă
gie, din nou uși trântite la intrare. 
Acum cînd am petrecut 5 nopți 
aici, mă întreb de ce nu se atrage 
atenția de către hotelierul de ser
viciu că trebuie să se vorbească 
în șoaptă, că trebuie respectată li
niștea oamenilor muncii care au 
venit la Petroșani să 
rite probleme ?

☆

Pe lingă cele de 
bine să vorbesc mai 
pre mijloacele de locomoție, în 
speță de I.C.O. Petroșani. Fără 
să mai amintesc de numeroasele 
necazuri auzite de la diferiți oa
meni ai muncii din Valea Jiului, 
aș vrea să vă spun că eu am aș
teptat în Vulcan aproape 3 ore 
mașina care ducea spre Petroșani. 
Nu este bineînțeles singura aștep
tare în stațiile I.C.O. Petroșani.

Să sperăm că rezolvarea acestor 
necazuri se va face în scurtă vre
me spre bucuria tuturor.

MIRCEA MONDEA

rezolve dife-

mai sus, era 
mult fi des-

—
I

Lămîiul, porto
calul și mandari
nul sânt cunoscuti 
sub numele de 
citruși. Ei se cultivă mai de mul
tă vreme în țara noastră, dar nu
mai tn vase adăpostite peste iarnă 
în camere sau sere. Deși sânt cul
tivați mai mult cu scop decorativ, 
ei produc totuși însemnate recolte 
de fructe. Fructele citrușilor sînt 
foarte bogate în vitamina C.

Dintre citruși, cel mai puțin 
pretențios la căldură este lămâiul. 
In timpul îmbobocirii și al înflo
ritului el are nevoie de o tempo 
retură cuprinsă între 14—П gra
de C. Temperaturile mai ridicate 
atrofiază planta, iar cele mai scă
zute opresc creșterea ei.

Rădăcinile citrușilor nu au peri 
absorbanți. Din această cauză so
lul trebuie să fie totdeauna rea
văn. dar să nu se facă exces de 
apă deoarece pier rădăcinile, 
mîiul cere multă umezeală, 
ales în timpul înfloritului și 
gatului fructelor.

Un amestec corespunzător 
pământ folosit pe scară largă în 
U.R.S.S. se pregătește din mraniță 
(gunoi de grajd putrezit complet), 
pământ de frunză și nisip. Oricare 
ar fi 
să fie 
Z&rată 
poată

înmulțirea citrușilor se poate fa
ce prin sămânță și prin butași. 
Plantele obținute din sămînță se 

pe rod toarte tîrziu la

Lă
mâi 
le-

de

amestecul, pământul trebuie 
afinat, cu o structură mă~ 
și ușor, ca apa și aerul să 
pătrunde în el.

I

CLînlar electr

In laboratorul central 
cercetări științifice pentru 
tehnica măsurătorilor din Bu
dapesta s-a construit un cîn- 
tar electronic. Denumirea de 
„cîntar" este însă mai mult 
convențională, deoarece reali
zarea cercetătorilor din Buda
pesta nu are nimic comun cu 
cîntarele obișnuite, pînă și o- 
perația de cîntărire făcîndu- 
se de la distanță. Dar în a- 
ceasta rezidă și importanța 
lui, deoarece cîntarul electro
nic îngăduie determinarea 
greutății oricărui corp aflata 
la o distanță de 20—100 m.i 
și a cărui greutate variază) 
între 5 și 20 de tone. De e- 
xemplu, el poate indica greu
tatea încărcăturii din brațul i 
unei macarale sau de pe plat
forma unui 
rată.

vagon de cale fe-.

stereoscopică con-

prindă 
pe se- 
filmate 
proiec-

Camera stereoscopică

O cameră 
struită în Uniunea Sovietică 
va fi capabilă să 
1.500.000 de imagini 
cundă. Astfel vor fi 
pentru ca apoi să fie 
tate cu încetinitorul, fenome
ne atît de rapide cum sînt ex
ploziile sau descărcările elec
trice.

.Ascensor pneumatic

Emanuel Kristek și Eugen 
Reîchel de la Uzinele mecani
ce din Gottwaldov (Republica 
Socialistă Cehoslovacă) au 
construit prototipul unui as
censor pneumatic care șl-a 
trecut cu succes probele.

Prin apăsarea unui buton 
se declanșează un mecanism 
care umple cu aer comprimat 
la o presiune de o atmosferă 
și jumătate spațiul de sub 
cabină. Pentru coborlre, as
censorul este inversat. Aerul 
este absorbit de sub cabină și 
deplasat deasupra ei.

Noul ascensor este mult mai 
ieftin 
poate 
multe 
etc.

decît cele obișnuite șl 
fi instalat in clădiri cu 
etaje, in mine, In uzine

la / hh poate midi Lănuiul
de 8—12 ani. Dacă puieții obți
nuți din sămînță se altoiesc, atunci 
plantele astfel obținute încep fă 
rodească la vîrsta de 3—4 ani.

După 3—4 ani de la punerea 
pe rod, lămîti pot produce în me
die cite 20—30 fructe pe an. 
Sînt cazuri cînd recolta anuală a 
unui lămîi este de 180—200 fructe.

înmulțirea prin sămînță și altoire 
se face în felul următor: Semin
țele scoase din fructe (de prefe
rință de mandarin care este tm 
foarte bun portaltoi') se insăwân- 
țează în ghivece sau în lădițe cu 
pământ bogat, bine mărunțit și 
destul de reavăn. Semințele se 
îngroapă la adâncime de 3—4 cm.

Puieții răsar după 20—45 de zde 
de la semănat. După răsărire plan
tele se îngrijesc prin prașile și 
udări reptate cu îngrășăminte li
chide suplimentare, din azotat de 
potasiu, azotat de amoniu sau 
urină de grajd, în concentrație de 
0,5—1 la sută. După ce puieții au 
atins grosimea unui creion, se pot 
altoi. Altoirea se poale face tot 
timpul anului, cînd puietul este în 
creștere. Ca altoi se folosesc ochi 
recoltați de pe ramurile coapte ale 
lămîtlor intrați în rod.

Pregătirea ramurilor altoi se 
face în ziua altoirii. După recol
tarea ramurilor, se îndepărtează 
vîrful crud și frunzele de la par
tea de unde se vor recolta ocini,

4
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FAPT DSVERS...
Zorile abia-și înhamă telegarii la trăsură
Codrul își ascunde fruntea sub văl negru ca de zgură 
Satul dormitează încă, scufu ndat în vis feeric
Ochii proaspetelor becuri, străpung stratul de-ntuneric
Și-n acest tîrziu de noapte cu ochi negri de cerneală 
Stă veghind telefonista, lingă mica ei centrală
In oficiu nu e nimeni, convorbirile-au sfîrșit 
De departe doar se-aude un lătrat scurt, răgușit.
Somnu-ncet parc-o cuprinde. Capul cînd și cînd se pleacă 
Dar simțind c-o-nvinge „moșul", scutură din cap să-i treacă 
Și de-odată o bătaie — Cine nu-și găsește locul ?
— Tovarășe 1 ...cu spitalul. Nevestei îi veni sorocul 1
Stan își pierde răsuflarea. Nu mai știe ce să-i spună 
Stă privind năuc la fată, frămintînd căciula-n mînă 
Și-i nerăbdător... să poată, ar striga așa de tare
Să-1 audă chiar spitalul... să trimită o salvare
Fata 1-a-nțeles pe dată, și-a sărit cu voie bună 
Alo ! repede salvarea în cătun, la Lunca Lină !
— Ce-a spus ? Vine ? — Fii pe pace. Va 
Ochii lui hrănesc cu lacrimi un viu licăr
După deal albește zarea. Zorile-s ? Ba 
Sînt două fîșii de raze. E salvarea pe 
N-ai nici timp să dai în gîndu-ți, mulțumiri cui se cuvine 
C-a sorit... Sus la mașină l Repede ! Vă las cu bine !
A trecut de-atunci o lună. Fata-i de serviciu iarăși 
La centrală în oficiu. Dar acum e ziuă afară 
Se aud bătăi în ușă. Eu sînt Stan... ți-aduci aminte ? 
Am venit să-ți spun că-s tată, că am un băiat cuminte 
Și să-ți mulțumesc din suflet cu mii de urări de bine 
Fericirea șl norocul prieteni fie-n veci cu tine... 
Să-ți fie cărarea vieții num ai flori și bucurie, 
Să fii mamă fericită și să ai nepoți... o mie !
Iar nevastă-mea-ți transmite, multă, multă sănătate
Și te roagă de ai vreme și atîta bunătate
Să vii să ne vezi flăcăul, azi sau mîine cînd 

Vii ? — Da vin (sună centrala). Vin chiar mîine !
IOAN

gîndești
Să trăieșt
MIHULIN

4

Ele obicei, în sala de lectură a clubului din Uricani, liniș 
tea domnește nestingherită. Acum insă ea a fugit speriată diT 
rîsul femeilor ce se văd în clișeu. Rîsul nu s-a stîrnit din se
nin. Răsfoind revistele au dat de niște poze surprinzînd mo
ravuri din Oocident, In asemenea cazuri ori cît te-ai abține 
rîsul tot izbucnește.

lăsindu-se numai codițele frunze
lor. Qu un briceag ascuțit, se 
scoate ochiul cu o placă de coajă 
de 1 cm. deasupra ochiului și 1 
cm. dedesubtul acestuia. O dată cu 
placa se scoate o felie subțire și 
din lemn. După aceasta se pregă
tește portaltoiul. In acest scop pe 
puiet se face, în coajă, o tăietură 
în formă de T. Se desprind ușor 
marginile scoarței, fără a vătăma 
țesuturile și se introduce ochiul 
fără a atinge cu mîna părțile 
tăiate. Toate operațiile trebuie fă
cute repede, deoarece la aer țesu
turile se usucă fi se înnegresc.

După ce altoiul a fost introdus 
în secțiunea de pe portaltoi, se 
string marginile scoarței peste al
toi și apoi se leagă strîns cu ra
fie. Puieții altoiți se țin feriți de 
bătaia directă a soarelui. După 
10—14 zile se face controlul prin
derii ochiului. Odată cu controlul 
prinderii se verifică și legătura 
de rafie. Dacă aceasta sugrumă 
puietul, se dezleagă și se leagă 
din nou mai slab.

O plantă de citruș nu rodește 
de cit pe lemn mai în vârstă înce
pând cu ramificații de ordinul al 
IV-lea. O plantă lăsată să crească 
în vme își formează foarte târziu co
roana. Dacă ramurile citrușilor se 
taie, ele se ramifică mai repede.

După ce lăstarul s-a rotunjit, se 
scurtează la 30—50 cm, pentru a
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veni cu siguranță 
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îngrășăminte minerale,

îngrășăminte na- 
aceea se între-

provoca forma
rea ramurilor de 
ordinul 1. Ramuri
lor de ordinul 1 

crescute la 30—35 cm. li se ciu
pesc vârfurile, apoi se scurtează la 
20—25 cm. Tot astfel se proce
dează pînă la formarea ramurilor 
fructifere de ordinul IV și V.

După ce citrușii au o coroană 
formată și se pun pe rod, tăierea 

■ continuă în fiecare an. In acest 
caz se îndepărtează prin tăiere ra
murile scurte care au rodit, care 
nu poartă frunze și la care de p- 
bicei se usucă, vârfurile.

In locuințe, pământul din vasele 
în care cresc citrușii nu poate fi 
îngrășat 
turale.
buințează 
singure sau în amestec cu cantități 
mici de mraniță. lngrășămintele 
minerale se pregătesc astfel : can
titatea de 50 gr. de îngrășăminte 
se dizolvă într-un litru de apă. 
După ce îngrășământul s-a dizol
vat complet se adaugă la fiecare 
cană de soluție 9 căni de apă. 
Soluția de îngrășământ se toarnă 
in vas până începe scurgerea prin 
orificiile din fundul vasului.

(Respectând indicațiile de mai 
sus, cititorii noștri pot împleti fru
mosul cu utilul. Pe lângă faptul că 
ei pot avea în camere o plantă 
ornamentală, au și satisfacția de 
a avea lămîi proaspete.

B. IOAN
inginer agronom
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Transportul pe C.F.R. poate fi 

și mai mult îmbunătățit
Zilele trecute, în sala sindi

catului C.F.R. din stația Pe
troșani, a avut loc o consfă
tuire In care a fost prezentată 
darea de seamă asupra rea
lizărilor pe trimestrul IV al a- 
nului 1961 din cadrul Regula
torului de circulație și mișca
re Petroșani. 4

In afara conducătorilor de 
unități de la calea ferată, la 
consfătuire au luat parte și 
delegați ai Întreprinderilor ca
re fac transporturi pe calea 
ferată. Din referatul prezen
tat de către tovarășul Trifu 
Atanasia, șeful R,C.M.-ului, au 
reieșit frumoasele realizări ob
ținute in muncă de ceferiști.

Nu au fost uitate nici greu
tățile provocate de calea fe
rată întreprinderilor și nici 
cele făcute de întreprinderi 
căii ferate.

Astfel, la stația Lupani au 
sosit mereu vagoane KUASF 
murdare. La Vulcan au fost 
dese cazuri cînd vagoanele 
goale au sosit cu întîrzlere 
pentru încărcare. La prepara- 
ția Petrila sosesc în continua
re unele vagoane inapte pen
tru încărcarea cărbunelui, A- 
cestea ar fi în măre greută
țile provocate de calea ferată 
întreprinderilor si în special 
C.C.V.J.

Din greutățile provocate de 
întreprinderi se pot enumera : 
nerespectarea planificării va
goanelor pentru încărcarea cu 
cărbuni. Astfel, la eșalonare 
sd planifică un număr de va
goane și un tonaj, iar la pro
gramarea semidecadală alt 
număr de vagoane și alt to
naj. Acestea din urmă sînt în
totdeauna mai mari decît pla
nificarea reală.

Sînt dese cazurile cînd uni
tăți aparținînd C.C.V.J. nu 
tac gabaritul după descărca
re și în special la Lupeni, is- 
croni și Petroșani. Din această ■ 
cauză vagoanele stau și aș
teaptă pînă la facerea gaba
ritului.

Exploatarea minieră Teliuc 
— cariera Bănița, din cauza 
golurilor în producție nu are 
asigurată marfa pentru încăr
care. Conducerea acestei în
treprinderi nu vrea să anule
ze planul decît după punerea 
vagoanelor la Încărcare. In a- 
cest timp vagoanele respec
tive ar putea fi încărcate în 
altă parte.

I. F. Petroșani provoacă de
gradări de vagoane din cauză 
tăf se aruncă buștenii în va
gon de la înălțime.

Atit din cuvîntul delegaților 

cît și a șefilor de stații s-a 
văzut dorința acestora de a 
colabora pentru a putea rea
liza sarcinile de plan pe 1962 
la un nivel cît mal înalt și cu 
o cheltuială cît mai mică. Ast
fel, delegatul I, F. Petroșani 
a promis că se vor lua deîn- 
dată măsuri pentru a se evita 
degradarea vagoanelor. La 
Lupeni, unde rampa de Încăr
care este prea înaltă, se vor 
încărca primii bușteni pe niște 
roți de cauciuc care vor ani
hila lovitura, Iar în stația Li- 
vezeni se va începe în curînd 
încărcatul mecanic.

Delegatul preparației Lupeni 
a făcut propunerea ca vagoa
nele cu cărbune pentru ter
mocentrala Paroșeni să nu 
mai stea atîta timp în stația 
Lupeni, ci imediat după în
cărcare să fie adusă locomo
tiva termocentralei pentru a 
le transporta la uzină.

Delegatul C.C.V.J.-uIui a fă
cut propunerea ca toate va
goanele ce fac navetă între 
Lupeni—Peștlș pentru trans
portul cărbunilor cocsificabili, 
să fie șablonate și să nu mal 
fie încărcate cu alte mărfuri.

Intrucît s-a constatat că lo
comotivele de manevră ale de
poului Petroșani ce fac pres
tații la Petrila șl Lupeni pierd 
un timp foarte mare la ali
mentarea cu cărbuni, s-a fă
cut propunerea ca acestea să 
se alimenteze direct în prepa- 
rațiile respective, cîștigîndu-se 
prin aceasta cîte 2—3 ore de 
fiecare locomotivă.

Propuneri au fost multe și 
bune. Traducerea lor în viață 
va duce la Îmbunătățirea 
transportului pe calea ferată, 
spre mulțumirea tuturor ce fo
losesc acest mijloc de trans
port rapid si ieftin.

I. CRIȘAN 
impiegat de mișcare

Utilaje $i mașini pentru 
Industria alimentara

Numeroase întreprinderi ale in
dustriei alimentare au primit re
cent noi mașini și utilaje, produse 
de industria noastră constructoare 
de mașini. Pentru industrializarea 
laptelui, de exemplu, au fost reali
zate separatoare centrifugale de 
1000 litri pg ară, folosite la sepa
rarea snântînii din lapte, vane pen
tru prepararea iaurtului, smîntînii 
și închegarea diferitelor brînzeturi. 
Pentru industria cărnii, au fost 
livrate noi mașini pentru fabrica
rea mezelurilor, mori de măcinat 
condimente etc.

Multe lucruri bune ь-au făcut 
în ultimul timp la preparația Lu
peni, care au dus la ușurarea mun
cii. Printre acestea se numără și 
construirea unei cabine pentru a- 
carul ce deservește liniile de lîn- 
gă depoul de locomotive din pre- 
parație. Cabina fiind prevăzută 
cu tefelon, acarul de serviciu este 
omul de legătură permanentă în
tre dispecerul de transport și per
sonalul de manevră. Astfel se vine 
atît în ajutorul manevranților cît 
și a acarilor.

Iată-1, în clișeu, pe acarul Bă* 
dulescu Păun vorbind la telefon.

Di malta iww peotio ihMin nMlll leniriior II. 1.1
In anul de învățămînt 1961— 

1962 la Uzina electrică Vulcan 
au rost create 5 cercuri politice 
U.T.M. două cercuri de studiere 
a Statutului U.T.M., două cercuri 
„Să ne cunoaștem patria socia
listă" și un ciclu de conferințe. 
In cele 5 cercuri au fost încadrați 
107 tineri. ,

Majoritatea cercurilor de învă
țămînt de la UE. Vulcan des
fășoară o activitate bogată. Pro
pagandiștii își pregătesc din vre
me cuvîntul introductiv, "i ajută 
pe cursanți în înțelegerea materia
lului studiat. Merită să fie scoasă 
în evidență îndeosebi activitatea 
propagandiștilor Bucurescu Ioan și 
Țigănilă Visarion de la cercurile 
„Sâ ne cunoaștem patria socialistă". 
Cursanții acestor propagandiști vin 
la învățămînt bine pregătiți și par
ticipă activ la discuții.

Răsfoind însă caietele de evi
dență ale cercurilor de învăță- 
mînt de la Uzina electrică Vul

Dobînzi și cîștiguri acordate de CEC
Casa de Economii și Con

semna țiuni a Republicii Popu
lare Romlne pune la îndemî- 
na cetățenilor care doresc să 
depună surplusul lor bănesc 
la C.E.C. libretul de economii 
cu doblnda anuală de 5 la su
tă; libretul de economii cu 
dobîndă de 3 la sută și cîști- 
guri trimestriale și obligațiuni 
C.E.C.

La depunerile pe librete de 
economii cu dobîndă și cîștl- 
guri, pe lingă dobîndă de 3 
la sută, se acordă numeroase 
cîștlguri intre 25 și 250 la 
sută față de soldul mediu tri
mestrial al libretului ieșit cîș- 
tigător. Cîștigurile se împart, 
prin trageri la sorți, care au 
loc 1» sfîrșitul fiecărui tri

2$ lei 50 lei 100 lei
Economii realiaate inclusiv doblnda de 5 la sută

1 619,54 1231,08 2462,19
2 1261,83 2523,71 5047,48
3 1940,42 3880,94 7762,02
4 2652,96 5306,07 10012,31
5 3401,15 6802,40 13605,10
6 4185,74 8373,58 16747,54
7 5011,58 10023,31 20047,08
8 5877,67 11758,54 23511,62
9 6787,06 13574,37 27149,36

10 7741,96 15484,15 30969,00

in acest fel numeroși mi
neri, tehnicieni, ingineri și 
alte categorii de oameni ai 
muncii din Valea Jiului au reu
șit să-șl cumpere mașini de 
cusut, de spălat, arag .^e, fri
gidere, motociclete, magneto-

can, «e constată că unele dintre 
ele au o activitate slabă. In a- 
ceastă situație se află cele două 
cercuri de studiere a Statutului 
U.T.M. De pildă, In cercul con
dus de propagandistul Marton Si
gismund au fost încadrați 23 de 
tineri. La primele două ședințe 
ale acestui cerc au participat abia 
15, In cercul condus de propagan
dista Iliescu Georgeta situația este a- 
semănătoate. La ședințele cercului, 
din 22 cursanți înscriși participă 
abia 10. Prezența slabă a tineri* 
lor la aceste oeccuri se datorește 
în parte schimbării unor propa
gandiști.

Slaba activitate a unor cercuri 
își are explicația mai ales în în
drumarea lor superficială de că
tre comitetul U.T.M. din usină, 
îndeosebi de către tov. ' Cutucă 
Vasile, responsabil cu învățămîn- 
tul în cadrul comitetului U.T.M- 

Membrii comitetului U.T.M. nu 

mestru. Cu cît sumă depusă 
pe libret a fost mai mare și 
a stat mai mult la C.E.C. cu 
atit și cîștigurile sînt mai 
mari.

Doblnda cuvenită depunăto
rilor pe obligațiuni C.E.C. se 
acordă sub formă de cîștlguri, 
care se împart prin trageri la 
sorți lunare.

Semestrial au loc trageri la 
sorți suplimentare. La trage
rile la sorți lunare și suplic 
mentare se acordă numeroa-e 
se cîștlguri de 100.000 iei; 
75.000 lei, $0.000 lei, 10.000 lei 
șl altele între 5.000—800 lei. 
Avantajul dobînzilor, dacă de
punerile de 25, 50 șl 100 lei 
șe fac chenzinal, reiese șl măi 
clar din tabelul anexă: 

foane, Iar alții și-au construit 
case individuale sau au făcut 
excursii prin O.N.T. în alte 
țări petrecînd în mod plăcut 
șl instructiv concediul.

DUMITRU НОМОМ ODKAN
C.E.C. Petroșani

3BB-

participă la ședințele cercurilor de 
învățămînt pentru a ajuta în mod 
concret propagandiștii în activita
tea lor, nu se preocupă de mo
bilizarea cursanților la învățămînt.

Comitetul U.T.M. și birourile 
organizațiilor de bază nu au luat 
nici o măsură și nu au tras la 
răspundere pe acei cursanți care 
lipsesc nemotivat de la învățămînt. 
Utemițtii care au neglijat frec
ventarea învățămîntului, cei care 
nu și-au îndeplinit sarcina în ceea 
ce privește mobilizarea cursanți
lor la învățămînt nu au fost puși 
în discuția adunărilor generale 
U.T.M.

Comitetul U.T.M. de la U. E. 
Vulcan are datoria ca în cel mai 
scurt timp să ia măsuri pentru 
îmbunătățirea frecvenței la învă
țămînt, pentru a asigura ca cer
curile politice U.T.M. să-și aducă 
din plin contribuția la educarea 
comunistă a tinerilor.

I. ARAMA

Pentru ridicarea activității agitatorilor 
la nivelul sarcinilor actuale I

(Urmare din pag. l-a)

forestiere cursurile cu agita
torii se vor organiza pe sec
toare. In mod asemănător vor 
fi organizate cursuri la toate 
minele și întreprinderile Văii 
Jiului. De menționat eă la 
exploatările miniere și în ce
lelalte întreprinderi unde se 
lucrează pe schimburi și cursu
rile cu agitatorii se vor orga
niza tot pe schimburi. In to
tal, în Valea Jiului vor func
ționa 84 cursuri de instruire 
a agitatorilor.

Una din principalele condi
ții pentru desfășurarea cu 
succes a cursurilor cu agita
torii este ca ele să fie conduse 
de propagandiști cu o bună 
pregătire. La recrutarea pro
pagandiștilor pentru aceste 
cursuri, organizațiilor de partid 
li s-a indicat să atragă în a- 
ceastă muncă tovarăși care 
stăpînese problemele teoretice, 
sarcinile trasate de cel de-ai 
ПТ-lea Congres al P.M.R.. Di
rectivele C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, care cu
nosc temeinic situația din în
treprinderea în care activează 
agitatorii.

Programul cercurilor pentru 
agitatori cuprinde teme de o 
deosebită actualitate. Temele 
din program sînt următoarele :

1. Roiul agitației politice de 
masă în construirea socialis
mului. Trăsăturile caracteristi
ce ale agitației comuniste.

2. Sarcinile agitatorilor la 
locul de producție pentru creș
terea necontenită a producti
vității muncii.

3. Prețul de cost și căile re
ducerii lui. Sarcinile agitato
rilor la locul de muncă privind 
reducerea prețului de cost al 
produselor. Congresul al in
ie» al P.M.R. despre impor
tanța reducerii prețului dei 
cost.

4. Sarcinile agitatorilor în 
lupta pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produse
lor.

5. Dezvoltarea conștiinței so
cialiste șl formarea spiritului 
de colaborare și ajutor reci
proc la oamenii muncii — sar
cină importantă a agitatori
lor.

0. Cheltuielile de circulație 
a mărfurilor. Căile de reducere 
a cheltuielilor de circulație și 
importanța reducerii lor.

7. Sarcinile agitatorilor în 
lupta pentru extinderea tehni
cii noi și pentru ridicarea pes
te plan a tuturor brigăzilor.

8. Sarcinile agitatorilor pen
tru respectarea de către între
gul colectiv a normelor de 
tehnica securității muncii.

Aceste lecții se vor preda ți 

nîndu-se seama de sectoarele 
în care agitatorii își desfășoa
ră activitatea, făcindu-se ast
fel o pregătire diferențiată a 
agitatorilor.

Cu privire la aceste teme vor 
fi instruiți în prealabil pro
pagandiștii cursurilor pentru a- 
gitatori. Pregătirea se va face 
la cabinetul de partid și este 
necesar ca organizațiile de 
partid să asigure frecventarea 
cu regularitate de către pro
pagandiști a ședințelor de pre
gătire de la cabinet, aceasta 
fiind una din principalele con
diții pentru desfășurarea acti
vității cursurilor la un nivel 
corespunzător.

Cursurile cu agitatorii se vor 
desfășura de două ori pe săp- 
tămînă; în fiecare ședință do 
învățămînt se va preda cîte o 
lecție urmată de discuții. Co
mitetele de partid trebuie să 
aleagă cele mai potrivite sile 
și ore pentru ținerea ședințe
lor de învățămînt, spre a se 
asigura condiții pentru O frec
vență bună din partea agita
torilor.

Cursurile de pregătire a a- 
gitatorilor constituie pentru 
organizațiile de partid un pri
lej de a ridica pe o treaptă mai 
înaltă activitatea agitatorilor, 
un mijloc de intensificare a 
muncii politice de masă pen
tru mobilizarea colectivelor 

minelor șl Întreprinderilor în 
vederea realizării angajamen
telor de întrecere pe anul 1962. 
In acest sens, o deosebită a- 
tenție trebuie acordată exem
plificării lecțiilor ce se țin In 
fața agitatorilor cu exemple 
semnificative din mina, secto
rul sau întreprinderea respec
tivă, arătlndu-se concret cum 
trebuie să activeze agitatorii 
pentru mobilizarea minerilor 
șl muncitorilor la creșterea 
productivității muncii, aplica
rea inițiativelor valoroase, in
tensificarea preocupării de 
masă pentru calitate, pentru 
economii, pentru îndeplinirea 
cu cinste a angajamentelor de 
întrecere.

Lecțiile ce se vor expune în 
cadrul cercurilor trebuie să 
înfățișeze pe larg sarcinile e- 
conomice puse în fața colec
tivelor minelor și întreprinde
rilor Văii Jiului de Conferința 
regională de partid, precum 
și de Conferința orășenească, 
scoțîndu-se în evidență căile 
de realizare a acestor sarcini, 
Trebuie subliniat că indioațiile 
Conferinței orășenești de partid 
privind realizarea regimului 
„Trei fîșli în două zile" și 
„Ziua și două fîșli" în abata
jele frontale, extragerea a două 
cîmpuri pe schimb pe fiecare 
aripă in abatajele cameră, a* 
plioarea la fiecare loc de mun
că a inițiativei „Nici un va* 
gonet de cărbune rebutat pen
tru șist", folosirea din plin a 
tehnicii noi, a timpului pro
gramului de lucru, constituie 

principalele căi de realizare a 
angajamentelor sporite de în
trecere luate pe 1962.

Comitetele orășenești și de 
întreprinderi au datoria de a 
urmări ca măsurile luate pen
tru ridicarea nivelului de pre- 
Îătlre și instruire a agitatoril
or să se reflecte în îmbună 

tățirea agitației prin viu grai, 
prin creșterea aportului agi
tatorilor la munca desfășura
tă de organizațiile de partid 
pentru mobilizarea maselor la 
înfăptuirea sarcinilor vieții not 

Pentru asigurarea succesului 
această importanță acțiune or
ganizată în vederea ridicării 
muncii politice’ de masă la ni
velul cerințelor este necesar ca 
organizațiile de partid să ia 
toate măsurile spre a asigură 
o bună frecvență a agitatorilor 
la aceste cursuri, să controle
ze modul în care se pregătesc 
propagandiștii, să ia măsuri 
operative de înlăturare a lip
surilor care se ivesc.

Perioada desfășurării cursu
rilor de pregătire a agitatori
lor constituie pentru organiza
țiile de partid un prilej de 
studiere a măsurilor ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea și 
pe mai departe a activității a- 
gltatorilor, de a veni cu noi 
propuneri de acțiuni menite să 
ridice nivelul agitației politi
ce de masă în vederea mobili-’ 
zării cu succes a maselor К 
muncă entuziastă pentru Înde
plinirea cu succes a sarcinHei 
elaborate de partH-
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în problema Kașmirusui a fost amînatâ
Mari posibilități pentru sporirea 
producției de metal în U.R.S.S.
MOSCOVA 2.. Corespondentul 

Agerpres transmite :
Uniunea Sovietică dispune 

de mari posibilități pentru rea
lizarea in următorii 20 de ani 

"a celei mai mari producții de 
metale din lume. Rezervele 
de minereu de fier prospecta
te In țară reprezintă 43 mili
arde tone, aproape jumătate 
din rezervele mondiale (mine- 
reurile prospectate în S.U.A. 
se cifrează la aproximativ 6 
miliarde tone).

In prezent se pune proble
ma creării a cinci baze meta
lurgice în întreaga țară.

In regiunile bazei sudice ca
re cuprind metalurgia Ucrai
nei, precum și întreprinderile 
din Caucaz, se realizează pes
te 30.000.000 tone de oțel.

Pînă în anul 1980, produc
ția de oțel va crește aici de 
aproape trei ori. Aceasta în
seamnă că această regiune va 
realiza tot atîta oțel cît pro
duc în prezent Statele Unite.

In Ural producția de oțel va 
crește în 20 de ani de două 
ori. Creșterea producției va a- 
vea loc aici numai pe baza

reconstruirii între - 
existente.

lărgirii și 
prinderilor

O a treia bază metalurgică 
se înfăptuiește în Siberia și 
Orientul îndepărtat. Aici au 
fost descoperite și prospectate 
uriașe zăcăminte de minereuri 
în Altai și în sudul ținutului 
Krasnoiarsk, la Aldan în Ia- 
kuția, la Berezovskoe în regiu
nea Cita.

Cea de-a patra bază meta
lurgică va lua naștere în Ka- 
zahstan și regiunile Asiei Cen
trale. In 20 de ani producția 
de oțel va crește aici de zeci 
de ori și va atinge nivelul ac
tual al producției din regiu
nea Ural.

In regiunile centrale ale 
părții europene a U.R.S.S. va 
fi creată pe baza bogatelor 
zăcăminte ale anomaliei mag
netice de la Kursk, cea de-a 
5-a bază metalurgică. Crește
rea producției va fi realizată 
aici în primul rînd prin lăr
girea uzinelor existente de la 
Novolipețk, Novotulski și Ce- 
repoveț, precum și prin con
struirea unor întreprinderi noi.

Ѳ

Resursele petrolifere descoperite 
în Siberia cresc continuu

NOVOSIBIRSK 2 (Agerpres). 
Academicianul Andrei Trofi- 

viiuk, unul dintre conducăto
rii centrului științific din Si
beria a declarat că noile re
surse petrolifere descoperite în 
Siberia, cresc pe zi ce trece, 
constituind un nou factor pen
tru îndeplinirea cu succes, 
înainte de termen, a planului

ape 20 de ani de construire 
comunismului în U.R.S.S.

Academicianul ă scos în e- 
vidență calitatea superioară a 
petrolului din Siberia, lipsit 
de adausuri sulfuroase greu 
separabile. Acest lucru va îm
bunătăți mult procesele teh
nologice, mărind durata de 
exploatare a rafinăriilor exis
tente.

BANGKOK. In Tailanda, al 
cărei guvern a înhămat țara 
la blocul agresiv S.E.A.T.O., se 
intensifică măsurile represive. 
Generalul Praset Ruciravong, 
director general adjunct al 
Departamentului poliției tai- 
landeze, a ordonat suspenda
rea pe timp nelimitat a ziare
lor „Seritai" și „Anaciaktai". 
Recent, aceste ziare au publi
cat articole critice cu privire 
Ia politica internă a guvernu
lui și la măsurile luate de au
torități în domeniul economiei.

CAIRO. Peste 70.000 de spec
tatori la Festivalul anual al 
tineretului, care are loc pe sta
dionul din Cairo, au salutat cu 
aplauze entuziaste apariția în 
loja guvernamentală a eroului 
cosmonaut sovietic, Iuri Ga
garin, alături de președintele 
Nasser.

Deschizînd festivalul, Sayed 
Muhammed Youssef, ministrul 
Invățămîntului al 
spus între altele : 
curos să vă prezint 
care întruchipează

R.A.U., a 
„Sînt bu- 

pe omul 
simbolul

O=—

plecatCyrille Adoula a 
• spre New York'

LEOPOLDVILLE 2 (Ager
pres).

Agenția France Presse anun
ță că în seara zilei de 1 fe
bruarie primul ministru ăl Re
publicii Congo, Cyrille Adoula, 
a părăsit Leopoldville plecînd 
cu avionul la New York.

Cyrille Adoula va participa 
la lucrările celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., iar apoi va vizita Sta
tele Unite, ca oaspete perso
nal al președintelui Kennedy.

După cum se știe, invitația 
adresată lui Adoula de Casa 
Albă este legată de planurile! 
colonialiste ale S.U.A. în Congo.

tineretului luptător, pionierul 
Cosmosului, Iuri Gagarin".

MOSCOVA. Prezidiul Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R. l-a 
numit pe Mihail Menșikov în 
funcția de ministru al Aface
rilor Externe al Republicii.

Pînă în ultimul timp, Mi
hail Menșikov a deținut func
ția de ambasador al Uniunii 
Sovietice în S.U.A.

RANGOON. După cum anun
ță agenția Reuter, Ia 1 februa
rie studenții din Rangoon — 
capitala Birmaniei — au orga
nizat o puternică manifestație 
în fața ambasadei Olandei în 
semn de protest împotriva po
liticii Olandei față de Irianul 
de vest.

ATENA. In prezent numărul 
șomerilor din Grecia s-ă ridi
cat la 300.000. Tinerii care nu 
găsesc de lucru fug din Gre
cia, se spune în declarația 
„Mișcării sindicale democrate" 
publicată în ziarul „Avghi“. 
Peste 50.000 de tineri greci iau 
cu asalt bursa muncii, încer- 
cînd să obțină autorizații pen
tru a pleca din țară, se arată 
îri continuarea declarației, A- 
ceâsta este o consecință a a- 
propiatei aderări a Greciei Ia 
„piața comună" vest-euro
peană.

NEW YORK 2 (Agerpres). 
Ședința Consiliului 

curitate în problema 
rului convocată la 
Pakistanului și cu 
puterilor occidentale, 
aminată. Nu s-a fixat o dată 
pentru viitoarea ședință.

In cuvîntarea sa, reprezen
tantul Pakistanului, Zafrulla- 
Khan, a încercat să dea vina 
pe India pentru agravarea 
„problemei Kașmirului" și a 
cerut Consiliului de Securita
te să ia măsuri care „să ga
ranteze rezolvarea pașnică a 
acestei probleme".

Reprezentatul indiei, Jha, a 
subliniat că afirmațiile privi
toare la „intențiile agresive" 
ale Indiei sînt nefondate. De- 
clarînd că Kașmirul face parte 
integrantă din India, Jha a 
spus că India este gata oricînd 
să ducă tratative cu Pakista
nul, însă nu în dauna suvera
nității ei.

de se- 
Kașmi- 
cererea 

sprijinul 
a fost

Reprezentantul indiei a ce
rut ca ședința Consiliului de 
Securitate în problema Kaș
mirului să fie amînată întru- 
cît în India urmează să aibă 
loc alegeri generale în urma 
cărora va fi format un nou gu
vern care trebuie să aibă po
sibilitatea să participe la dis
cutarea problemei Kașmirului. 

Stevenson (S.U.A.) care a 
prezidat ședința a fost de a- 
cord cu cererea reprezentan
tului Indiei.

Reprezentantul U.R.S.S., V. 
A. Zorin a subliniat că Uniu
nea Sovietică a considerat ca 
neîntemeiată și inutilă convo
carea Consiliului de Securita
te pentru discutarea problemei 
Kașmirului, și cu toate că pre
ședintele consiliului Stevenson, 
l-a convocat, este mai bine ca 
această1 ședință să fie amîna
tă, ținîndu-se seama în spe
cial de cererea reprezentantu
lui Indiei.

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

înalt umanism
BERLIN 2 (Agerpres). — 

tTASS transmite:
Ofițerul sovietic Viktor 

Miheev, care face parte din 
gfupul de trupe sovietice din 
Germania, a salvat viața mi
cuței Beate Talbirski din o- 
rașul Magdeburg, în vîrstă 
de opt ani. Jucîndu-se Îm
preună cu alți copii pe ma
lul unui lac, fetița a căzut 
in apă, sub gheață. V. Mi
heev s-a aruncat în apă, 
scoțînd fetița la mal, unde 
1 s-a acordat primul ajutor. 
Locuitorii orașului și-au ex
primat recunoștința fierbinte 
pentru salvarea copilului.

Conferinja de presă a secretarului 
de Stat al

WASHINGTON 2 (Agerpres).
TASS transmite :

La obișnuita sa conferință 
de presă săptămînală de joi, 
secretarul de Stat al S.U.A., D. 
Rusk, a făcut o declarație în 
legătură cu rezultatele confe
rinței de la Punta del Este a 
miniștrilor Afacerilor Externe 

1 ai țărilor membre ale O.S.A.
Rusk a fost nevoit să recu

noască că delegația america
nă pe care a condus-o a avut 
de întîmpinat la conferință „o 
serie de greutăți" și că diver
gențele dintre S.U.A. și cele
lalte țări s-au ’ referit nu nu
mai Ia probleme de procedură 
și juridice, dar șl la proble
me politice.

Un corespondent l-a între
bat pe Rusk ce influență poa
te avea excluderea Cubei din 
sistemul înteramerican asupra 
relațiilor contractuale ale S.U.A. 
cu Cuba și, în special asupra’ 
tratatului potrivit căruia S.U.A. 
mențin la Guantanamo baza 
lor 
Stat 
vire

S. U. A.
în vigoare înainte de crearea 
„sistemului înteramerican" și 
că, după părerea sa, partici
parea sau neparticiparea Cu
bei la O.S.A. nu poate afecta 
tratatul mai sus menționat.

Rusk s-a eschivat de a da 
un răspuns la întrebarea da
că statele Unite intenționea
ză să sisteze în întregime co
merțul neînsemnat pe care îl 
mai fac cu Cuba.

Pregătirea de specialiști 
în R. P. Chineză

PEKIN 2 (Agerpres).
in institutele serale de în- 

vățămînt superior din Șanhai 
învață 20.000 de muncitori și 
funcționari. In ultimii doi ani 
au fost pregătiți pentru indus
trie peste 1.000 de specialiști 
cu experiență.

-=O=-

Val de frig în Tunisia
TUNIS 2 (Agerpres). Ș’ț.
in Tunisia timpul s-a răcit 

brusc, in dimineața zilei de 
31 ianuarie, temperatura a1 
fost de plus un grad. In re
giunile Kasserine, Kef, Ain- 
Draham și altele a nins. In re
giunea Ben Metir grosimea 
stratului de zăpadă atinge 
70 cm.

O hotărîre a N.A.T.O. care jignește 
profund opinia publică din Grecia

militară. Secretarul de 
a spus că tratatul cu pri- 
la Guantanamo a intrat

-=©=-

Bonn-ul sporește cheltuielile 
pentru spionaj și influențarea 

opiniei publice
BONN 2 (Agerpres).
în R.F.G. hu fost sporite 

cheltuielile pentru spionaj și 
pentru „influențarea opiniei 
publice". Potrivit ziarului 
„Stuttgarter Zeitung", în pro
iectul bugetului de stat vest-1 
german pe 1962 fondul De
partamentului cancelarului fe
deral a fost sporit cu 22.616.000 
mărci în comparație cu buge
tul anului trecut și se ridică 
la suma totală de 140.815.000 
mărci. Ziarul arată că acest 
fond cuprinde cheltuielile ser
viciului federal de spionaj și 
ale Departamentului federal al 
presei. Aceste cheltuieli nu sînt 
supuse controlului din partea 
parlamentului.

Procesul P.O. din S.U.A. a fost amînat 
pînă la primăvară

NEW YORK 2 (Agerpres).
Procesul Partidului Comunist 

din S.U.A., dat în judecată în 
baza faimoasei legi McCarran 
a fost amînat pînă la primă
vară.

Inițial procesul fusese fixat 
pentru 1 februarie, dar a fost 
amînat pentru a da posibili
tatea acuzatorilor publici să 
pregătească- răspunsul la de-

clarația partidului comunist 
în care se cere clasarea pro
cesului.

Tribunalul a hotărît să a- 
mine pînă în luna aprilie șe
dința în care va fi examinată 
cererea partidului comunist 
cu privire la clasarea proce
sului. Dacă tribunalul va res
pinge această cerere, procesul 
va începe, probabil, în mai.

ATENA 2 (Agerpres). TASS 
transmite :

Rezoluția adoptată recent de 
așa-zisa conferință a repre
zentanților țărilor membre ale 
N.A.T.O., care a avut loc la 
Paris, în care se propune res
taurarea și transformarea 
„vechiului Acropole din Ate
na în simbolul și locul sacru 
al N.A.T.O.", a stîrnit în Gre
cia proteste furtunoase. Aceas
tă rezoluție a fost adoptată 
fără știrea opiniei publice gre
cești, care a aflat de ea nu- 
mai_din ziare.

Primarul Atenei, Pukalas, a 
declarat că rezoluția N.A.T.O. 
„jignește opinia publică din 
Grecia... Acropole a fost și ră- 
mîne al Greciei".

Monstruoasa hotărîre a 
N2A.T.O. ă zguduit Grecia, a

scris ziarul burghez „Estia"j 
Ea este inacceptabilă nu nu
mai pentru Grecia, dar și pen
tru întreaga lume civilizată.

Cîrmuitorii N.A.T.O. și-au 
pierdut mințile, scrie ziarul 
„Anexartitos Typos" din Ate
na. Acropole este simbolul pă
cii și umanității, și nici de- 
cum un stindard banditesc al 
N.A.T.O. •

Autorul acestei propune я ar 
trebui internat, a declarat, И1- 
liadis, directorul MuzeuluL'ue 
arheologie din Acropole.

După cum anunță ziarul 
„Avghi", exprimînd indigna
rea opiniei publice din Gre-' 
cia, deputății partidului Uniu
nea democrată de stînga au 
cerut în parlament să nu se 
admită ca Acropole să fie 
profanat.

PROGRAM DE RADIO
4 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 8,50. Ghid muzical 
(12), 9,30 .Teatru la microfon 
pentru copii, 10,30 Buchet de 
melodii de compozitori din 
țări socialiste, 11,30 Vorbește 
Moscova I 12,00 Fragmente din 
operete interpretate de soliști 
romîni, 13,10 Re toate pentru 
toți, 14,05 Vitrina cu noutăți 
de muzică ușoară, 14,35 Pro
grame muzicale alcătuite de 
ascultători, 15,08 Muzică popu
lară Sovietică, 16,10 Din albu
mul melodiilor de estradă, 
18,00 Concert de muzică ușoa
ră romînească, 18,45 Cîntece 
populare romînești interpreta
te de Ana Pop Corondan, 19,05 
„Melodii... melodii". In pro
gram muzică ușoară de com
pozitori din R. D. Germană, 
19,30 Teatru la microfon — 
premieră F:l „Se caută un vino
vat". Scenariu radiofonic de 
Camil Șerban și Mihaî Pascal, 
20,39 Concert de muzică popu
lară romînească, 21,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică ușoară, 8,30 Clubul 
voioșiei, 10,00 Duete din ope-

rele lui Mozart, 10,50 Transmit 
siune din sala Atenului, a con
certului orchestrei simfonice af 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", 12,45 soliști sovietici 
pe scena Teatrului de Operă 
și Balet al R.P.R. 14,30 La mi
crofon : Satira și umorul, 17,25 
Album cu, muzică din operete, 
18,30 Muzică ușoară, 19,30 Mi 
zică de dans, 20,30 Almanah 
muzical (18) : Pianiști celebri 
(reluare), 22,00 Muzică de 
dans.
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CINEMATOGRAFE
4 februarie

PETROȘANI — 7 NOIES 
BRIE: Vînt de libertate; AL. 
SAHIA: Vîrsta dificilă; ANI- 
NOASA: Confidentul doamne
lor; VULCAN : Flăcări la gra- t 
niță; URICANIDefileul. (Res
ponsabilii cinematografelor Pe- 
trila, Lonea, Livezeni, Crivl- 
dia, Lupeni și Bărbăteni n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna februarie).
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