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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Lucrările sesiunii atraordlnorc 
a Marii Adunări Naționale

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Tovarăși depuiați și deputate.

Ata ascultat cu toții cu emoție 
și interes deosebit expunerea to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care a făcut o analiză apro
fundată a evoluției construcției so
cialiste în țara noastră, evoluție 
ce se împlinește prin evenimentul 
de importanță istorică în viața 
partidului și poporului nostru și 
căruia îi sînt consacrate dezbateri
le actualei sesiuni . extraordinare 
a Maicii Adunări Naționale : ter
minarea cu succes a transformării 
socialiste a agriculturii. Tovarășul 
Gheorghiu-Dej a subliniat în ex
punerea sa faptul că încheierea 
procesului de făurire a 'relațiilor 
de producție socialiste în toate 
ramurile economiei naționale, de 
creare a economiei socialiste uni- 

t. tare, reprezintă o victorie măreață 
pe frontul desăvîrșirii construcției 
socialiste. Această victorie de
monstrează, desigur, justețea poli
ticii partidului nostru de construi
re a socialismului, de întărire con
tinuă a alianței muncitorești-ță- 
rănești, deschide perspective neli
mitate dezvoltării forțelor de pro- 
ducței în agricultură, creșterii pro
ducției șl productivității muncii a- 
gricole pentru satisfacerea din bel
șug. cu produse agroalimentare a 
nevoilor populației, pentru ridi
carea necontenită a bunăstării po
porului.

Este neîndoios că noua etapă de 
-dezvoltare a agriculturii noastre so
cialiste pune în fața partidului, a 
tuturor oamenilor muncii, sarcini 
mult sporite, de mare răspundere 
cu privire la consolidarea și dez
voltarea continuă a unităților a- 
gricole socialiste și la creșterea 
considerabilă a producției vegeta
le și animale.

După cum ați văzut, expunerea 
a înfățișat o serie de probleme 

¥*< de bază ale dezvoltării agricul
turii noastre, a dat soluții pentru 
rezolvarea acestor probleme și 
indicații care vor călăuzi multă 
vreme munca noastră pentru înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor ce ne

stau în față, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a agriculturii 
noastre, pentru valorificarea depli
nă a mâților posibilități de care 
dispuiie agricultura socialistă.

In cuvîntul meu mă voi ocupa 
numai, și în scurt, de problemele 
reorganizării conducerii agricultu
rii, cuprinse, de altfel, în proiec
tul de lege supus aprobării dom
niilor Voastre. Ați văzut că schim
barea radicală a sistemului actual 
de organizare â conducerii agricul
turii este impusă de situația nou 
creată . ca urmare a transformării 
socialiste a satului și a încheierii 
colectivizării. Ministerul Agricul
turii, ca și organele agricole din 
subordineâ să, și-au păstrat aproa
pe neschimbată forma veche de or
ganizare, compatibilă cu o agricul
tură în care predominantă era 
proprietatea individuală. Pe mă
sură ce agricultura noastră intra 
mai adînc în socialism, se vădea 
cu fflai mare putere că acest sis
tem de conducere este depășit, că 
el rămîne din ce în ce mai mult 
în urma vieții.

In acele condiții, cînd agricul
tura era practicată de proprietari 
individuali de pămînt, organizarea 
rațională a producției agricole, spo
rirea ei, introducerea îri acest scop 
a unor hietode avansate de mun
că era, mai ales, treaba fiecărui 
producător. Creat în asemenea 
condiții. Ministerul Agriculturii nu 
putea să aibă un rol hotar? tor în 
rezolvarea problemelor principale 
ale producției agricole și reușea 
din ce in ce mai puțin să rezolve 
cu succes sarcinile ce-i reveneau 
ca organ de conducere a agricul
turii țării noastre, agricultură în 
care sectorul socialist creștea ver
tiginos. Tocmai acest fapt consti
tuie esența nepotrivirii dintre for
ma de organizare a conducerii a- 
griculturii, formă pe care o în
locuim . astăzi, și dezvoltarea socia
listă a agriculturii noastre.

In condițiile agriculturii carac
terizate prin proprietatea indivi
duală asupra pămîntului, în țara 
noastră, mai ales, agronomul, o-

a-
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° Ecouri la sesiunea extraordinară a Marii Adunări■ Na-, 
ționale a R.P. Romine

O VICTORIE ISTORICA

ln uriașa sală a Pavilionului 
Expoziției Economiei Naționale a 
R.P. Romîne au continuat sîmbă- 
tă lucrările sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale, con
sacrată măreței victorii a poporu
lui nostru: terminarea colectivi
zării agriculturii.

împreună cu conducătorii par
tidului și statului, deputății Ma
rii Adunări Naționale și ceilalți 
participanți la sesiune dezbat 
multilateral problemele cele mai 
importante ridicate de etapa nouă 
de dezvoltare a agriculturii noas
tre, cuprinse în Raportul, prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

In ședința de dimineață, 
continuarea discuției generale 
pra celor două puncte de pe 
dinea de zi,- au luat cuvîntul
palatul Virgil Cazaca, prim-se- 
cretar al Comitetului regional la
și al P.M.R., Petre Eorilă, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Kirr, președintele 
G.A.C. din comuna Apoldul de 
Sus, regiunea Hunedoara, deputa
tul Demostene Botez, vicepreșe
dinte al Uniunii Scriitorilor, 
Gheorghe Preda, directorul S.M.T. 
Piatra Neamț, regiunea Bacău, 
deputatul Alecu Crăciun, președin
tele G.A.C. Băleni, regiunea 
Galați, Ilie Dineu, președintele

mul cu studii agricole superioare 
era împins în afara procesului 
propriu-zis de producție agricolă, 
el era sortit să devină un cadru 
funcționăresc. Măsura luată de 
partid de a trimite specialiștii
gricoli să îndrume nemijlocit și 
să sprijine efectiv cu cunoștințele 
lor unitățile agricole socialiste în 
rezolvarea problemelor Concrete 
ale producției agricole este o re
punere în cadrul firesc a acestor 
specialiști.

Am amintit 
ale sistemului 
pentru a pune 
mină necesitatea schimbării radicale 
a acestuia, necesitatea înlocuirii 
lui cu o formă • nouă de conduce
re corespunzînd etapei de dezvol
tare a agriculturii care începe o 
dată cu încheierea procesului de 
colectivizare.

Concepția de bază a acestei noi 
organizări a conducerii’ agriculturii, 
concepție atît de luminos expusă 
în cuvîntarea tovarășului Gheor
ghiu-Dej, este aceea de a strînge 
la un loc elementele cele mai capa
bile, oameni de știință, specialiști 
de înaltă calificare, de a atrage 
la conducere cele" mai pregătite 
cadre care lucrează efectiv în u- 
nitățiie de producție, dînd acesto
ra sarcina de a stabili căile și mij
loacele cele mai potrivite pentru 
ridicarea la un nivel cit mai înalt 
a • agriculturii. Aceasta va avea ca 
principat efect, pe dt o parte, 
asigurarea unei conduceri deosebit 
de competente, strîns legată cu cer 
cetarea științifică și cu activitatea 
unităților productive, iar pe de 
altă parte, crearea— in conducerea 
agriculturii — a unui cadru cu 
mult mai larg inițiativei celor ce 
realizează practic, concret și efec
tiv, producția agricolă.

In mod deosebit, aș vrea să sub
liniez aici caracterul inovator, 
spiritul creator care a animat mă
surile privind reorganizarea con
ducerii agriculturii. Această re
organizare este o formulă proprie 
partidului nostru, inițiată de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Noua formă de organizare a con
ducerii agriculturii, rezultată din 
propria noastră experiență, repre
zintă una din măsurile structurale 
în organizarea economiei și solu
ționează lucrurile într-un mod 
principial just și original. Ea cons
tituie o contribuție - adusă de noi 
la rezolvarea uneia dintre cele mai 
importante probleme ale statului 
socialist, problema conducerii a-

principalele cursuri 
pe care-1 părăsim 

mai puternic în lu

Ascultînd la radio 
raportul cu privire la 
încheierea colectivi
zării și reorganizarea 
agriculturii prezentat 
de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraor
dinară a Marii Adu
nări Naționale mi~am 
putut da seama de 
grija permanentă ce o 
poartă 
vernul 
ritatea 
patriei 
orice 
mă bucur că în ța
ra noastră s-a înche
iat, cu mult înainte 
de termenul prevăzut

partidul și gu- 
pentru prospe- 

continuă a 
noastre. Ca 

om al muncii,

Succese

în 
și tobe își fac 
compacte, um- 
la parterul i-

se urcă la tri-

în 
asu- 
or- 
de-

G.A.C. Oltina, regiunea Dobro- 
gea, Iulian Drăcea, rectorul Ins
titutului agronomic din Timișoa
ra, Ludovic Molnar, președintele 
G.A.C. Si paul, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară.

La ora 12,20, în aplauzele en
tuziaste. ale participanților la se
siune, peste 600 de pionieri, 
sunete de trompete 
apariția în rînduri 
plină culoarele de 
mensei săli.

Zeci de Pionieri
buna prezidiului. Ei dăruiesc flo
ri și cravate roșii de pionier con
ducătorilor de partid și de stat, 
care îmbrățișează călduros pe co
pii. â

De la tribună, patru pionieri 
aduc sesiunii un fierbinte salut, 
printr-uh emoționant și înflăcărat 
poem.

■ Tovarășul Stefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
a mulțumit călduros pionierilor 

. pentru salutul lor înaripat, pen
tru cuvintele pline de recunoștiin- 
ță . și devotament adresate patriei 
noastre socialiste, slăvitului nostru 

• partid și Comitetului său Central 
in frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și le-a urat sănăJ 
tate și sutcesl -la învățătură.

(Continuare în pag. 3-al

de Congresul al lll- 
lea al Partidului 
Muncitoresc Rondn, 
colectivizarea agri
culturii — victorie 
istorică a partidului 
și a întregului nos
tru popor în opera 
de desăoîrșire a 
construcției socialis
mului. Încheierea 
transformării socialis
te a agrictdturii 

este rodul muncii po
litice duse 
expresia 
cu care 
noastră 
urmează
tată de partid.

Reorganizarea con-

de partid, 
încrederii 
țărănimea 

muncitoare 
calea ară~

ducerii agriculturii 
potrivit cu necesită
țile noii etape 
dezvoltare a ei va a- 
sigura o
științifică și 

și o

de

conducere 
unitară, 

precum și o justă 
repartizare a specia
liștilor în agricultu
ră. Acest lucru va 
contribui la, generali
zarea . și răspîndirea , 
metodelor agroteh
nice avansate, la creș- ; 
terea producției agri
cole și paralel cu a- 
ceasta la ridicarea 
rdoEltdui de trai al 
celor ce muncesc.
ing. FR. DONIN

mina Petrila

care oglindesc justețea 
politicii partidului

Am ascultat cu 
mare bucurie Rapor
tul prezentat de to
varășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la se
siunea extraordinară 
a Marii Adunări Na 
ționale.

In acest document 
sînt cuprinse rezulta
tele obținute de eroi
ca noastră clasă mun
citoare, de ■ hurmca 
noastră țărănime, de 
întregul , popor în o- 
pera i de. desăvlrșire 
a construcției socia
liste. Aceste succese, 
umplu de bucurie ihi-

ma fiecărui om al 
muncii. Realizările 
obținute sînt intr-a
devăr mari. încheie
rea transformării so
cialiste a agriculturii 
în țara noastră oglin
dește justețea politi
cii partidului nostru 
scump, care conduce 
poporul romîn pe un 
drum luminos.

In aceste zile cînd 
în Capitala patriei 
noastre- du loc lucră
rii? șgsidțiit extrav*' 
dinare a Marii Adu
nării Naționale, mi
nerii ’din sectorul LII

al minei Lupem își 
îndreaptă cu recunoș
tinței gîndul spre 
Partidul Muncitoresc 
Romtn care a elibe
rat pe cei asupriți 
de exploatare, le-a 
făurit o viață libe
ră, și fericită. Noi 
răspundem acestei 
griji prin munca a~ 
vîntată de fiecare zi, 
prin sporirea conti
nuă a producției de 
cărbune cocsif'cabPi

ONIȘOR NICOLAE 
miner șef de brigadă 

sectorul III Lupeni

o

In Intim pinarea
Ultimele zile care preced 

măreața sărbătoare a celor ce 
muncesc sînt folosite din plin 
de fiecare colectiv de muncă 
din Valea Jiului pentru a spori 
șirul succeselor repurtate în 
întrecerea socialistă. Harnicii 
mineri din bazin înscriu noi 
realizări pe graficele de pro 
ducție în contul planului pe 
luna aprilie și a angajamen
telor luate.

Calitate superioară
Angajamentele luate pentru 

anul acesta de minerii din A- 
ninoasa prevăd ca cele 22.000 
tone de cărbune, cu cit va ti 
depășit planul anual, să se în
cadreze în procentul de cenu ■ 
șă admis. In luna aprilie, mi
nerii aninoseni și-au întrecut 
cu mult propriul angajament 
privind calitatea producției. 
Astfel cele 2000. tone de căr
bune extrase în afara sarcini

lor de plan din abatajele Anlj 
noasei pînă la data de 27 a-: 
prilie nu numai că se înca
drează în cenușa planificată, 
dar au un conținut redus cit 
I la sută sub procentul afimis. 
Acest succes se datorește fap
tului că brigăzile pușcă selec
tiv cărbunele 1Й abatajele cu 
intercalații de steril în strat și 
aleg cu simț de răspundere 
șistul vizibil din cărbune.

Minerii din brigăzile condu
se de Ungureanu Vasile, Iancu 
Victor, Barzu Gh., Biro Ștefan, 
Codrea Gheorghe și alții din 
sectorul IV Priboi au contri-> 
buit cu 1453 tone de cărbune 
date peste plan la succesele 
exploatării în depășirea pro
ducției planificate, dar au pus 
preț și pe calitate alegînd șis
tul din cărbune. Sectorul I a|

(Continuare în pag. 2-a)
(Continuare în pag. 3-a)

Brigada condusă de comunistul Bartha Dio- ea depășește zilnic norma de lucru cu 15- 
nisie lucrează la mina Dîlja la adîncirea pu
țului principal. Aplicind metode noi de turna
re a betonului și folosind cofraje metalice mo- lucru.

30 Ir sută. IN CLIȘEU : O parte din membrii 
brigăzii lui Bartba Dionisie (al doilea din stin
gă) îr.tr-o discuție amicală după orele de
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Manifestări închinate aniversarii
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Adunări 
âle tinerelului 
cursul lunii aprilie

Graficul de producție al sectorului I В de la mina Lupe ni oglindește in aceste zile rea
lizări deosebite obținute de frontalîștii din brigada condusă de minerul Marton Dionisie. 
Brigada a încheiat fiecare zi trecu tă din aprilie cu 30—40 tone de cărbune extrase peste plan 
șl randamente ce depășesc in medie cu 1,0 tone de cărbune pe post pe cele planificate. 
IN CLIȘEU: Brigadierul Marton Dionisie (mijloc, cu decorații) cu o parte din membrii bri- 
găsii sale.

în 
organizațiile de bază U.T.M. 
din orașul Lupenl au avut 
loc adunări ale tineretului 
închinate împlinirii a 40 de 
ani de la crearea U.T.C. și 
Zilei tineretului din R.P.R. 
La aceste adunări au luat 
cuvîntul activiști de partid 
și de U.T.M. care au vorbit

tinerii din formațiile de tea
tru, de estradă precum și ti
nerii recitatori și soliști vo
cali și instrumentiști. Pro
grame speciale închinate a- 
nlversăril U.T.C. pregătesc și 
brigăzile artistice de agita
ție de la clubul muncitoresc, 
precum și de la

In întîmpinarea zilei
(Urmare din pag. ba)

dat peste plan 543 tone căr
bune de calitate, iar sector’’ 
III 390 tone.

Cu planul lunar 
îndeplinit 

înainte de termen
Sectorul II al minei Petrila 

a primit de curînd titlul de 
sector minier fruntaș pe ba
zin. Minerii de aici au extras 
6812 tone de cărbune peste 
planul trimestrului I șl au spo
rit productivitatea muncii cu 
130 kg. de cărbune pe post 
peste sarcina planificată.

Aceste succese au însuflețit 
șl mai mult activitatea mine
rilor din sector. Ei și-au pro
pus ca în cinstea zilei de 1 
Mal să sporească cantitatea de 
cărbune extrasă peste plan la 
peste 8000 tone de cărbune. 
Brigăzile de mineri de aici, 
desfășurind o muncă judicios 
organizată, fiind aprovizionate 
la timp cu materiale și goale 
au extras în luna aprilie, pînă 
la data de 27 inclusiv, 1023 
tone peste plan, îndeplinin- 
du-și astfel planul lunar cu 
două, zile mal devreme. Pro-, 
ductivitatea muncii obținută 
pe sector întrece pe cea plani
ficată cu cea. 200 
bune pe post. La 
moașe succese, cu 
rul cinstește ziua 
șl-au adus din plin contribu
ția brigăzile conduse de Mun- 
teanu Ioan, Roibu Gheorghe, 
Firoiu Ioan șl Mlchiev Gheor-

ghe care obțin in medie ran 
damente de peste 4 tone de 
cărbune pe post.

Fruniașii raportează 
voi succese

Primind pentru a doua oară 
„Drapelul roșu" de exploatare 
minieră fruntașă pe bazin, co
lectivul minei Uricani s-a an
gajat să păstreze cu cinste a- 
ceastă frumoasă distincție șl 
să consolideze răminerea ei far 
sinul colectivului cu noi suc
cese în producție. Și minerii

■ z------- ---------------©.

din Uricani dovedesc că se țin 
de cuvint chiar din prima zi. 
Ei au extras peste planul zilei 
de 26 aprilie — data decernă
rii drapelului —- mai bine de 
COG tone de cărbune, Iar ziua 
de 27 aprilie au Încheiat-o, de 
asemenea, cu un plus de 50 de 
tone, in felul acesta producția 
extrasă din abatajele Urlca- 
nîului în afara sarcinilor de 
plan pe aprilie totalizează 
peste 2.400 tone 
din care sectorul 
tone situîndu-se 
exploatare.

de cărbune, 
I a dat 2.084 
fruntaș pe

Feroviarii raportează noi succese
Feroviarii de la depoul O.F.R. 

Petroșani întîmpină marea 
sărbătoare a oamenilor mun
cii de la 1 Mai cu noi realizări 
in îndeplinirea indicilor de 
plan și a angajamentelor de 
întrecere. îmbunătățind conti
nuu procesul de transport pe 
calea ferată șî utlllzînd în
treaga capacitate a locomoti
velor, colectivul depoului și-a 
depășit cu 1,46 la 
de producție în 
mestru al anului, 
tivltatea muncii a
cu 4.7 la sută. In același timp, 
feroviarii depoului au remor
cat 60 trenuri cu tonaj spo
rit și au economisit 369 tone 
combustibil. Economiile reali
zate prin reducerea prețului 
de cost se ridică la aproape 
120.000 lei.

suta planul 
primul tri- 
lar produc- 
fost sporită

kg. de căr- 
aceste tru
care secto- 
de 1 Mat,

Privind săgeata de pe grafic

Cele mai frumoase realizări 
in cinstea zilei 
fost obținute 
Dascălu loan,
Pitek Rudolf, Rusu Petru, Pă- 
iro’ Petru, de fochiștil Bara 
ștefan, Toth Francisc și alții 
care au remorcat cu regulari
tate trenuri cu tonaj sporit. 
Succese de seamă au Înregis
trat și mecanicii Marcu Gheor- 
ghe, Radu Cornel, Szakaci Teo
dor care împreună cu ceilalți 
muncitori din brigada din ca 
re fac parte au economisit In
tre 33—46 tone combustibil.

Și In atelierul depoului se 
lucrează cu multă însuflețire. 
Astfel, echipele conduse de 
Deatcu Dumitru șl Băltrîn 
Ioan, precum și lăcătușii Cio- 
cîrlan Grigore, Ceuță Lucian, 
Krauss Dezlderlu, Ionici' loan, 
strungarul Dulca Gheorghe» 
fierarul Potlnteu Petru, sudo
rul Radu Lucian și alții și-au 
depășit cu 10—30 la sută an
gajamentele de întrecere.

de 1 Mai au 
de mecanicii 
Marcu Aurel,

* 
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♦ .
♦ tinerilor despre lupta eroică
• desfășurată de Uniunea Ti-
* neretului comunist, sub con- 
J ducerea partidului, pentru
♦ mobilizarea maselor de tl- 
j neri la lupta împotriva ex-
• ploatării și S fascismului. La 
J aceste adunări au participat 
t peste 2.500 de tineri mineri,
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♦
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♦ 
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• Constantin, secretarul comi-
• tetului orășenesc U.T.M. Lu-
♦ peni care a expus conferin-
* ța
♦* * *
♦
* 
♦ 
♦

♦
♦*
♦ 
* 
♦

***
♦

precum și de la termocen- ♦ 
trai a Paroșeni, uzina electri- ♦ 
că, șantierul T.C.MM. Co- J 
roiești și șantierul de con- ♦ 
strucțil de locuințe. ♦strucțil de locuințe.

э

muncitori preparatori, fila
tori, constructori, sondori șl 
elevi.

Joia tineretului care a a- 
vut loc zilele trecute la clu
bul 
fost 
nea, 
drul

La muzeul Doffana
In cinstea aniversării 

40 de ani de la crearea U.T.C
Comitetul orășenesc UT.M. 
Petroșani a organizat o ex
cursie la Мигеиі Doftana la 
care au participat tineri 
fruntași în producție șl ac
tivitatea obștească de la ex
ploatările miniere, din între-

♦ 
♦ 
♦
♦
♦
*

♦ 
ф

♦
♦
♦

♦
♦
♦ 

prinderile și instituțiile Văii X

centrai din localitate a 
consacrată, de aseme- 
aniversărli U.T.C. In ca- 
joii de tineret, în fața

a peste 200 de tineri de la 
mină!, preparație și filatură, 
a luat cuvintul tov. Barna

Jiului. La această excursie au 
participat 165 tineri 'din lo
calitățile Lupenl, Vulcan. 
Petroșani și Aninoasa. Tot 
cu prilejul aceste! excurs!! 
tinerii au vl21tat și diferite 
cartiere noi ale orașului Bu
curești.

♦
♦
♦
♦ 
ф
♦
♦
t-Ă

„40 de ani de muncă și 
luptă sub steagul partidu
lui".

La înfrumusețarea 
orașului

In ultimul timp tinerii din 
orașul Petroșani au Între
prins acțiuni de muncă pa
triotică pentru înfrumuseța 
rea orașului și refacerea pa
trimoniului forestier. Dumi
nică. aproape’ 200 de tinerj

♦

♦

Formațiile artistice
se pregătesc intens
In orașul Vulcan, precum ..   ...  ,

și In celelalte localități ale studenți și elevi din Petro- 
Văii Jiului, vor avea loc nu-

♦ meroase manifestări cultu-
♦ ral-Artistice închinate sârbă-
• torlrii Zilei tineretului și a
J aniversării U.T.C. Pregătirile
X pentru prezentarea progra-
X melor artistice se desfășoară
•
♦

♦

intens. In cadrul clubului 
muncitoresc din localitate, 
un număr de 90 de tineri re
petă cîntecele revoluționare : 
„Republică măreață vatră", 

„Dofta-
♦

♦ „Partidului slavă",
♦ na" și altele. Bogate pro-
♦ grame artistice pregătesc și
♦

șanl au plecat la Polatiște 
la plantarea 'de puleți. ТІ- 

acest

de
Șl

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
»■
♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
ф
♦
♦ 
♦

♦
♦
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

nerii au plantat cu 
prilej 3500 de puiețl.

Tot în aceeași zi, 180 
tineri din întreprinderile 
instituțiile orașului au lu
crat la curățirea șl amena
jarea parcurilor și terenuri
lor de ăport din oraș. 

De la Începutul acestei luni, ♦ 
tinerii din orașul Petroșani X 
au efectuat, în cinstea ani- X 
versării U.T.C., peste 2000 X 
ore de muncă patriotică. X

-....  ддвммвв»'aar -тзня

Muncă entuziastă în adîncul

♦ 
■ ♦

același timp productivitatea mun
cii a crescut cu 8 la sută față de 
plan, iar economiile realizate la 
prețul de cost însumează peste 
5000 lei.

Intre brigăzile care au obținut 
cele mai frumoase rezultate în 
producție sînt cele conduse de 
Blaj Constantin, Tutu Pompiliu, 
Greițănaru Mihalache, , Boboacă 
Neagu, Gheletiuc Alexandru, care 
și-au îndeplinit cu cinste angaja
mentele de întrecere luate în cin
stea zilei de 1 Mai. Fruntași în 
întrecere sînt și tov. Bortek Dio- 
nisie, Igna Gavrilă, Crețu Nicolae 
$i alții a căror fotografii se află 
la panoul de onoare.

Apropierea zilei de 1 Mai se 
face tot mai mult simțită și la 
întreprinderea minieră Banița. Co
lectivul de aici desfășoară o vie 
întrecere pentru a dobîndi noi 
succese în producție. Acest lucru 
este oglindit și de graficul de în
trecere 
săgeții 
fla, la 
dreptul 
seamnă 
depășit 
tul luat în cinstea zilei de 1 Mai. 
Ei au trimis centrelor siderurgice 
din Hunedoara, Călan și Reșița 
3070 tone calcar peste plan. In

------------------ ©

Succesele muncitorilor preparatei Lupeni
Strădania preparatorilor din 

Lupenl de a întîmpină ziua de 
1 Mal cu frumoase succese in 
muncă dă roade însemnate: 
angajamentul luat a fost rea
lizat, Indicii de plan depășiți. 
Astfel, cantitatea de cărbune 
supusă preparării a crescut cu
3.5 la sută, producția netă cu
4.5 la sută, de cărbune cocsi- 
ficabil cu 0,1 la sută, recupe
rarea globală cu 2 la 
în loc de 200.000 lei 
la prețul de cost cit 
angajamentul s-a 
273.000 lei economii. In același 
timp, s-a îmbunătățit și cali
tatea cărbunilor livrați, prin

al întreprinderii. Vîrful 
ce indică realizările se a- 
data de 26 aprilie a.c., în 

cifrei 181. Aceasta în
că minerii din Banița și-au 
cu 81 la sută angajamen-

sutâ, iar 
economii 
prevedea 

realizat

reducerea procentului de cenu
șă la diferite sorturi cu 0,4-1,1 
puncte.

La aceste succese bu contri
buit numeroase echipe șl bri
găzi de muncitori, evldențiin- 
du-se îndeosebi echipele de 
întreținere con&use de Dascălu 
Ștefan, Drotzingher Andrei, 
Siblșan Victor și Dolcsar Fran- 
cisc care au avut o deosebită 
grijă pentru buna funcționare 
a utilajelor, echipa de electri
cieni a lui Tripon Ioan, schim
burile maiștrilor Ciula Vaslle, 
Coman sever, Bus Petru, al 
prim maistrului Avrămescu Ll- 
clu și alții.

minei Lonea
Recent a avut loc în sala du

hului sindicatelor din Lonea con
sfătuirea de producție pe exploa
tare. Cu acest prilej s-a analizat 
activitatea economică a exploată
rii desfășurată în perioada care 
6-a scurs din acest anx precum și 
felul in care minerii loneni și-au 
îndeplinit angajamentele de între
cere în cinstea zilei de 1 Mai. 
Dările de seamă prezentate în 
consfătuire de conducerea exploa
tării și comitetul sindicatului au 
înfățișat munca avîntată, plină de 
însuflețire a întregului colectiv 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor pe care Congresul al III- 
lea al partidului le-a pus în fața 
minerilor.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din sectoarele exploatării 
noastre întîmpină așa cum se cu
vine ziua de 1 Mai. In primele 
4 luni ale anului ei au extras din 
adâncul minei aproape 5000 tone 
de cărbune peste plan, depășiri- 
du-și astfel angajamentul luat în 
cinstea zilei de 1 Mai cu peste 
1000 tone cărbune. Nici brigăzile 
de la pregătiri nu s-au lăsat mai 
prejos: pe exploatare s-a reali
zat cu 1244 mai muiți metri cubi 
înaintări față de sarcina planifi
cată. In perioada la care se re
feră darea de seamă productivi
tatea muncii a crescut cu 19 kg. 
cărbune pe post. In sectoarele I, 
II și V, productivitatea planifi
cată a fost depășită cu 50—100

kg. cărbune. Totodată minerii de 
la Lonea au obținut o economie 
de 19.644 lei, cifră cate se ma
jorează la 316.644 lei prin reali
zările celor de la pregătiri. Cea 
mai însemnată contribuție la rea
lizarea acestor economii au adus-o 
colectivele sectoarelor I, II și V. 
In fruntea luptei pentru îmbună
tățirea continuă a procesului de 
producție s-au situat brigăzile con
duse de minerii Berindei Aurel și 

din sectorul 1, 
din sectorul II, 
Păsaălău loan.

Burdea Nicolae 
Nedelcu Nicolae 
Sclovan loan și 
din sectorul III, Bîrluț Clement 
din sectorul IV, Toacă Ștefan și 
Petric Simion din sectorul V care 
și-au depășit sarcinile proprii de 
plan și angajamentele de între
cere cu sute de tone de cărbune. 
In întrecerea dintre sectoare, lo
cul de frunte a fost cucerit de 
colectivul sectorului I care a obți
nut cel mai mare punctaj pe ex-

ploatare urmat de colectivele sec
toarelor V și II.

Cu multă exigență 
în consfătuire modul 
ducerea exploatării, 
tehnicienii s-au ocupat de îmbu
nătățirea condițiilor de muncă ale 
minerilor, de omogenizarea bri
găzilor, de asigurarea unei asis
tențe tehnice corespunzătoare, lu- 
îndu-se măsuri de înlăturare a 
deficiențelor, de îmbunătățire con
tinuă a activității de viitor.

In consfătuirea de producție 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
exploatării s~au angajat să de
pună o muncă entuziastă pentru 
a extrage cărbune mai mult, mai 
bun și mai ieftin, să lupte neobo
siți pentru îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, pentru obține
rea de noi succese în întrecerea 
socialistă.

ing. FOCȘA ELENA 
mina Lonea

s~a analizat 
în care con* 

inginerii și

©

Pentru înfrumusețarea incintei minei
Grupa sindicală nr. 3 de la 

mina Jieț-Lonea condusă de Mun- 
teanu Constantin a efectuat o 
seamă de lucrări pentru înfrumu
sețarea incintei exploatării. Prin
tre aceste acțiuni se numără ame
najarea rondurilor de flori, vărui- 
rea pomilor și strîngerea unei 
caatîîăți însemnate de ficj vechi

din curtea exploatării. _j
La muncile patriotice organizate 

de grupa noastră sindicală au 
participat cu însuflețire tov. Col- 
da loan, Năcreală Cornelia, Bu- 
dai Paraschiva, Krasoi Viorica, 
Pîrvu Petru, Botnariu Grigore și 
alții.

MOLDOVAN PARASCHIVA 
corespondentă



STEAGUL ROȘU

Lucrările sesiunii extraordinare a
Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. ba)

griculturii Pentru că, to
varăși, legînd conducerea agri
culturii pe diferite trepte cu baza 
acesteia — unitatea de producție 
cu cele mai valoroase elemente 
care lucrează în unitățile de pro
ducție și in cercetarea științifică, 
cu cei care lucrează nemijlocit în 
gospodăriile colective, în gospodă
riile dc stat, stațiuni de mașini 
și tractoare, stațiuni experimentale, 
toți aceștia vor aduce în organele 
de conducere bogata lor experiență 
ceea ce va da posibilitatea adop
tării unor hotărîri juste, izvorîte 
din nevoile reale ale producției 
noastre agricole.

Faptul că aceste hotărîri și di
rective vor trebui să fie transpuse 
in viață de înșiși cei ce le-au ela
borat constituie o puternică ga
ranție a înfăptuirii lor și este în 
același timp una din importantele 
caracteristici ale sistemului propus.

După cum vi s-a arătat, pentru 
conducerea centrală a- agriculturii 
se înființează Consiliul Superior 
al Agriculturii ca organ al Consi-' 
Țiului de Miniștri, iar pe plan re
gional și raional, consiliile agri
cole regionale ți raionale ca or
gane ale sfaturilor populare. Or
ganele de conducere a agriculturii 
de la centru, de la regiune și raion 

- sînt organizate pe baza acelorași 
principii și prin aceasta vor asi
gura conducerea cea mai calificată 
și cea măi eficientă în toate uni
tățile agricole socialiste, ținînd 
seama de specificul condițiilor de 
producție locale.

Consiliul Superior al Agricultu
rii, ca și celelalte organe de con- 

î ducere, va fi organizat pe secții, 
corespunzător principalelor ramuri 
și probleme ale agriculturii : fond 
funciar și organizarea teritoriului, 
cereale și plante tehnice, hortivi- 
ticultură, creșterea animalelor, 
mecanizarea agriculturii, învățămînt 

, și propagandă agricolă și secția 
gospodăriilor de stat. Un număr 
restrîns dintre membrii secțiilor 
va lucra permanent în cadrul Con
siliului Superior al Agriculturii. 
Consiliul va avea, de asemenea, o 
comisie pentru coordonarea planu
lui și pentru problemele economi
ce, alcătuită din reprezentanții 
secțiilor de specialitate.

O caracteristică importantă a 
acestui sistem de conducere este, 

» -Intre altele, aceea că el dă posi
bilitatea folosirii judicioase a ca
drelor care îl compun, îngăduind 
strîngerea a numai o parte din 
membrii consiliului pentru dezba
terea problemelor unei ramuri, ale 
unui sector, ale activității dintr-o 
regiune sau dintr-un raion, fie la 
centru, fie la fața locului, în re
giunea sau raionul care sînt supuse 
analizei. In plenul său, Consiliul

Ședințele din ziua de sîmbătă
(Urmare din pag. l-a)

Dwpd încheierea lucrărilor șe
dinței de dimineață, a avut loc, 
în prezența conducătorilor de 
partid și de stat, a depuțaților 
și a celor 11000 de invitați, so
lemnitatea înmînării unor înalte 
titluri și ordine ale R.P. Romine.

In aplauzele puternice ale celor 
prezenți, tovarășul Gbeorghe 
Gheorghiu-Dej. a înmînat înal
tele distincții, felicittnd din toată 
inima pe cei decorați, în numele 
C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat și al guvernului, a celor 
care participă la sesiune, urîrtdu-le 
sănătate, putere de munca și noi 
succese în activitatea lor.

In numele celor decorați au răs
puns Eroii Muncii Socialiste 
Gbeorghe Goina, Dumitru Du
mitru și loan Delcea.

☆

In ședința de după-amiază a 
sesiunii, în continuarea discuției 
generale au luat cuvințul Nico
lae Ceaușescu, membru al Birou
lui Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., Ion Chețan. președintele 
G.A.C. din comuna Boian, regiu

Superior al Agriculturii se întru
nește cel puțin de două ori pe an.

Dezbaterea în Consiliu a oelot 
mai eficiente căi de sporire a pro
ducției agricole, a celor mai îna
intate metode agrotehnice, zoo
tehnice și de folosire raționa
lă a mijloacelor mecanizate, 
va constitui — după cum ați vă
zut — un larg și sistematic schimb 
de experiență asupra rezolvării 
practice a problemelor concrete 
ale producției, asupra posibilități
lor de a smulge roade cit mai bo
gate pămîntului fertil al țării 
noastre.

Prin reorganizarea propusă, or
ganele de conducere ale agricul
turii vor fi eliberate de o serie 
de lucrări administrative care au 
încărcat pînă acum activitatea Mi
nisterului Agriculturii și a organe
lor agricole locale și cam vor fi 
trecute altor organe. Cu titlu de 
exemplu, problemele evidenței sta
tistice vor fi preluate de către Di
recția Centrală de Statistică, atri
buțiile de asigurare a condițiilor 
necesare realizării anumitor sarcini 
de producție vor fi preluate de 
către întreprinderi economice pro
filate special pentru aceasta.

Eliberarea noului organ de con
ducere a agriculturii de asemenea 
activități îi va da posibilitatea 
să-și concentreze toată atenția a- 
supra problemelor principale ale 
producției agricole, asupra căută
rii și definirii celor mai avansate 
metode de muncă, asupra genera
lizării experienței înaintate.

Ca organ al Consiliului de Mi
niștri, trebuie subliniat că dis
pozițiile și recomandările Consi
liului Superior al Agriculturii sînt 
obligatorii pentru consiliile agri
cole regionale și raionale, pentru 
toate organele și unitățile agri
cole, pentru toți lucrătorii din gos
podăriile de stat, stațiunile de 
mașini și tractoare, institutele de 
cercetări agricole. Comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare re
gionale și raionale sînt obligate 
să aplice dispozițiile și recomandă
rile Consiliului Superior al Agri
culturii.

Ținînd seama de rolul pe care 
îl au gospodăriile agricole de stat 
ca model de gospodărie socialis
tă, de sarcinile ce le revin în â* 
provizionarea gospodăriilor agri
cole colective cu semințe de soi, 
material săditor, animale de ra
să, precum și de contribuția lor la 
formarea fondului central de pro
duse agricole se va organiza în 
cadrul Consiliului Superior al 
Agriculturii — Trustul central al 
gospodăriilor agricole de stat ca 
unitate economică lucrativă pen
tru a duce la îndeplinire hotărî- 
riie Consiliului Superior al Agri
culturii cu privire la activitatea

nea Cluj, deputatul Nicolae Gio- 
san, directorul Institutului de cer-' 
cețări agricole, Făt и Socăriceanu, 
președintele G.A.C. din comuna 
lanca, regiunea Galați, deputatul 
Mibai Btrliga, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele G.A.C. din 
comuna Roma, regiunea Suceava, 
Adrian Popovici, președintele 
G.A.C. din comuna Sipote, regiu
nea Iași, Vasile Dicu, directorul 
G.A.S. din comuna Herman, re
giunea Brașov, Grigore Stanciu. 
președintele G.A.C. din comuna 
Dobra, regiunea Ploiești, Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Virgil Gligor, directorul 
Institutului de cercetări zooteh
nice din București, deputatul Că
lin Optea, președintele G.AC. 
din comuna Gigbera, regiunea Ol
tenia, deputatul Virgil Tro fin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
Ștefan Nicolae, directorul institu
tului de cercetări bortiviticole din 
București, Gbeorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic лй 
C.C. al P.M.R., prim-vicepteșe- 
dinle al Consiliului de Miniștri.

Lucrările sesiunii continuă.

gospodăriilor agricole de stat.
Pe regiuni se vor înființa unul 

sau mai multe trusturi, conduse 
de uh consiliu format din directo • 
iii gospodăriilor agricole de stat.

In vederea asigurării unei con
duceri unitare a stațiunilor de ma
șini și tractoare, repartizării și fo
losirii cit mai bune a mijloacelor 
mecanizate va funcționa, în subor- 
dinea Consiliului Superior al A- 
griculturii, Trustul stațiunilor de 
mașini și tractoare.

In cadrul regiunilor, mutica' 
S.M.T.-urilor va fi condusă de sfa
turile populare prin intermediul 
serviciilor S.M.T. din cadrul Con
siliilor Agricole Regionale, servicii 
ce sînt subordonate și Trustului 
stațiunilor de mașini și tractoare.

Din concepția nouă de reorga
nizare a conducerii agriculturii re
zultă că, în rezolvarea sarcinilor 
ce stau în fața sa în etapa ac
tuală, crește și mai mult răspun
derea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale și 
raionale pentru dezvoltarea armo
nioasă și continuă a unităților a- 
gricole socialiste, pentru folosirea 
rațională a mijloacelor de pro
ducție. și, în primul rind, a pă
mîntului, pentru sporirea produc
ției agricole și livrarea produ
selor la fondul central al statului.

Nu încape nici un fel de îndoia
lă că o asemenea schimbare a sis
temului de conducere, care repre
zintă o reformă deosebit de adân
că într-un sector așa de important 
și complex, este singura in măsu
ră să asigure rezolvarea cu suc
ces a sarcinilor ce ne revin în 
această nouă etapă de dezvoltare 
a agriculturii, pentru că ea cores
punde pe deplin unei necesității 
obiective dar în același timp și 
unor posibilități reale și bine ve
rificate. Aceasta nu înseamnă că 
pe parcurs nu va putea să se 
ivească — într-unul sau altul din 
punctele de detaliu — necesitatea 
unor ajustări a sistemului de or
ganizare a conducerii agriculturii, 
căci viața însăși este aceea care 
ne va invăța cum să perfecționăm 
acest sistem. Sigur este insă că 
noul sistem de organizare a con
ducerii agriculturii, îmbunătățit și 
perfecționat continuu prin expe
riența punerii lui în aplicare, va 
asigura o strinsă legătură a orga
nelor- de conducere cu practica, cu 
nevoile unităților agricole socialis
te, va crea posibilități nelimitate 
pentru introducerea pe scară largă 
în producția agricolă a metodelor 
celor mai avansate, va contribui 
activ la creșterea continuă a pro
ducției, la consolidarea și dezvol
tarea gospodăriilor agricole colec
tive, va ridica agricultura noas
tră pe o nouă treaptă de dezvol
tare. (Cuvîntarea a fost subli
niată cu puternice aplauze).

b ііігівшіаги parcsioi
Soarele sclnteietor de apri

lie de abia apucase sfi-și re
verse primele raze aurii prin
tre crengile Înmugurite ale ar
borilor din parcul din Lonea 
cînd un grup numeros de fe
mei din localitate se îndrepta 
vesel spre parc. După Îmbră
cămintea obișnuită de lucru șl 
uneltele de grădină pe care le 
purtau se putea deduce că nu 
veniseră să facă o plimbare 
matinală. Parcul Încă nu-șl 
îmbrăcase haina sărbătorească 
pentru a primi vizitatori. De 
aceea, membrele comisiei de 
femei din colonia de sus mobi
lizate de deputatele Vasca Vll- 
ma și Varga Dochla n.u hotă- 
rit că In cadrul acțiunii de În
frumusețare a localității lor 
să curețe și să’ amenajeze par
cul din colonie. Și iată-le in 
dimineața zilei de 24 aprilie, 
In frunte cu deputatele, greb- 
llnd frunzișul și crengile us
cate. măturlnd aleele parcu
lui. In acest timp, do! grădi
nari datl <1a sfatul nnniilar 1П 
SDrljfnul acțiunii de Înfrumu
sețare a parcului din • Lonea 
Pregăteau rondurile nentru ca 
In zilele următoare să poată 
fi sădite florile.

FOCȘA BtBJfU
corespondent

narii Adunări Naționale
Cuvințul tovarășului loan Kirr 

președintele BAC Apoldul de Sus (german) Hunedoara
Sînt foarte bucuros că am cins

tea să partiâp la sesiunea extra
ordinară a Marii Adunări Națio
nale, ca reprezentant al colectiviș
tilor din comuna Apoldul de Sus, 
regiunea Hunedoara.

La plecare, ■ tovarășii mei dc* 
muncă m*au rugat să transmit con
ducerii partidului nostru drag, to
varășului Ghoorghe Gheorghiu- 
Dej personal, mulțumirea și re
cunoștința pentru ajutorul și în
drumările prețioase pe cate le pri
mim zi de zi.

Am ascultat cu mare atenție Ra
portul prezentat în această sesiune 
în care s-au ridicat multe proble
me de importanță deosebită pen
tru dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste.

Ca invitat la această sesiune is
torică, susțin cu toată hotărirea 
măsurile prevăzute în Raport pen
tru îmbunătățirea conducerii agri
culturii și alint convins că apli
carea lor va duce la creșterea 
producției agricole, vegetale și a- 
nimale, la întărirea economico-or
ganizatorică a gospodăriilor colec
tive.

TOVARĂȘI,
In comuna noastră, gospodăria 

colectivă a fost înființată acum 12 
ani. De atunci gospodăria s-a dez
voltat continuu ajungând incă din 
anul trecut, să cuprindă pe toți ță
ranii muncitori din sat. AsCultînd 
îndrumările și Cuvințul înțelept al 
partidului, ne-am unit laolaltă pă- 
mînturile ; trăim și muncim împre
una.

La început am avut unele greu
tăți. Dar cu ajutorul organizației 
de partid, a organelor raionale și 
regionale de partid, al sfatului 
popular, le-am biruit și acum ne 
bucurăm de rezultatele frumoase, 
de o viață îmbelșugată, fericită.

Cînd am pornit pe drumul agri
culturii socialiste aveam un fond 
de bază de circa 140.000 lei. A- 
cum, fondul de bază depășește 
trei milioane lei, iar în 1965 va 
ajunge la șapte milioane lei.

In cuvîntul meu mi-am propus 
să vorbesc despre creșterea anima
lelor și cultivarea viței de vie care 
sînt ocupații vechi și principale în 
comuna noastră.

Ținînd seama de indicațiile date 
de partid și guvern am cumpărat 
vaci și tineret bovin din credite 
primite de la stat, din fonduri 
proprii și am reținut pentru pră
sită tineretul bovin al gospodăriei. 
Așa am ajuns ca șă avem în pre
zent un efectiv de 247 bovine, din 
care 104 vaci și juninci, precum și 
1.461 oi de rasă țigaie.

Pînă la sfârșitul acestui an vom 
avea un efectiv de 380 bovine, 
iar în anul 1965 vom dispune de 
500 vite mari din care 300 vad 
de mare productivitate, realizîn- 
du-se o încărcătură de 60 bovine 
la suta de hectare, din care 30 
vaci și juninci montate. De aseme- 

' nea, vom avea un nutmăr de oi 
care să asigure o încărcătură de 
200 de capete la suta de hectare.

In creșterea animalelor aplicăm 
pe scară tot mai largă metode 
zootehnice înaintate, administrăm 
o furajare rațională vacilor, in 
funcție de greutatea și producția 
de lapte. De asemenea, am luat 
măsuri de permanentizare a în
grijitorilor și de cointeresare a lor 
în sporirea producției de lapte. 
Toate acestea au avut ca rezultate
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In sectoarele forestiere
în parchetele din sectoarele fo

restiere Roșie, Lupeni, Lonea, 
Câmpul lui Neag, forestierii se 
întrec pentru a da viață angaja
mentelor luate în cinstea zilei de 
1 Mai. Printr-o utilizare mai bună 
a masei lemnoase, prin Îndepli
nirea ritmică a planului de pro
ducție la majoritatea sortimente
lor și creșterea indicelui de me-, 
canizare, muncitorii de la I. F. 
Petroșani au reușit să obțină rea
lizări frumoase. Astfel s-a rea
lizat peste prevederile planului 
150 ш. c. bușteni de fag pentru 

creșterea producției de lapte și a 
veniturilor gospodăriei. In anul 
trecut, producția de lapte pe cap 
de Vacă furajată a fost de 2.750 
litri, față de 2.400 cit era pla
nificat. La începutul acestui an, 
am adresat * tuturor gospodăriilor 
colective din regiunea Hunedoara 
o chemare în care ne-am angajat 
să realizăm pînă la șfîrșitul anului 
cel puțin 3.000 litri lapte pe cap 
de vacă furajată.

Valorificând produsele obținute 
din sectorul zootehnic, în anul tre
cut, noi am obținut un venit de 
aproape 450.000 lei din care de 
la vaci 212.000 lei, de la oi a- 
proape 190.000, iar de la porci 
peste 48.000 lei. In acest an, ve
niturile provenite din sectorul zoo
tehnic vor atinge cifra de peste 
700.000 lei.

Asigurăm an de an o bază fu
rajeră corespunzătoare care ne 
permite să dezvoltăm continuu a- 
cest sector. Numai pășunea se în
tinde pe o suprafață de aproape 
400 de ha. iar fînețele naturale 
cuprind circa 130 de ha. Acordăm 
o mare atenție îngrijirii pășunilor, 
curățirii și îngraș arii lor. Acest 
lucru ne-a permis să obținem în
tre 14,000 și 15.000 de kg. masă 
verde la ha.

In gospodăria noastră s-a stator
nicit obiceiul ca porumbului siloz 
să i se facă aceleași lucrări ca și 
celui pentru boabe. In felul aces
ta obținem, an de an, în medie 
35.000—40.000 de kg. la ha.

TOVARĂȘI,
In comuna Apoldul de Sus, cul

tivarea viței de vie are o veche 
tradiție. Avem viticultori harnici 
și pricepuți. In condițiile agricul
turii socialiste posibilitățile de dez
voltare a acestui sector sînt cu 
totul altele față de atunci când 
fiecare își lucra pămîntul indivi
dual. Alături de cele 35 de ha 
plantate cu viță de vie ce se gă
sesc pe rod. am rezervat 13 ha, 
pentru pepinieră- Acestei ocupații 
i-am acordat și-i vom acorda și 
în viitor o atenție deosebită. In 
prezent avem gata pentru plantat 
și apoi pentru valorificat 1.700.000 
de butași viță de vie numai din 
soiuri de struguri de masă de la 
care vom obține un venit de pes
te 1.800.000 de lei. Vreau să arăt 
oă pentru calitatea viției altoite, 
în cadrul Expoziției internaționale 
horticole de la Erfurt la care am 
participat, am primit o medalie 
de aur și una de argint.

Veniturile frumoase realizate de 
la pepinieră, din sectorul zooteh
nic, produsele legumicole și viti
cole fac să crească repede și cu 
mult averea obștească a gospodă
riei colective, precum și bunăstarea 
colectiviștilor.

In numele colectiviștilor care 
m-au delegat să-i reprezint la, a- 
ceastă sesiune, mă angajez în fa
ța partidului nostru iubit, să lupt 
împreună cu toți colectiviștii, cu 
forțe sporite pentru a înfăptui cu 
cinste sarcinile ce ne stau în fată.

Ne vom strădui, dragi tovarăși; 
ca de pe ogoarele noastre unite să 
realizăm produse mai multe și 
mai bune, să folosim mai chibzuit 
pămîntul, să aplicăm regulile știin
ței agrotehnice, să creștem mai 
multe animale, să dezvoltăm avu
ția obștească pentru înflorirea con-! 
tinuă a vieții noastre noi; a pa
triei socialiste.

gater, 143 m. c. lobde pentru 
distilare, 100 m. c. lemn de mi
nă, 844 m. c. cherestea de ruși
noase și 273 m. c. cherestea dc 
fag.

La succesele obținute de colec
tivul întreprinderii o contribuție 
importantă au adus-o forestierii 
Bonciuc Nicolae, Cenatovici Va
sile, Urda Ștefan din sectorul Lo-i 
nea, Todea Ioan II, Dumitrescu 
Aristică, Drăghici Drăghici, Bo- 
ghea Ilie, din sectorul Cîmpu lui 
Neag, Bădicu. Pavel și Șanta



STEAGUL ROȘU
ft

Să înceteze experiențele americane 
cu arma nucleară

Qamenii de știință sovietici condamnă 
acțiunile clicii militariste americane

ralr Sisakiart; nu pot găsit nici

con- 
clicii 
înce-

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
TASS transmite :

Oamenii de știință sovietici 
damnă cu hotărîre acțiunile 
militariste americane care a
put o serie de explozii nucleare, 
acțiuni lipsite cu totul de justifi
care.

Popoarele lumii, a declarat e- 
minentul savant sovietic acad. No-

0 
explicație, nici o justificare pentru 
aceste acțiuni. An de an Uniunea 
Sovietică depune eforturi sporite 
pentru rezolvarea eficientă a pro
blemei încetării experiențelor; 
distrugerii armei nutleare, 
zarmării generale și totale, 
potrivă, Statele Unite ațîță 
za atomică în lume.

a 
a de- 
Dim- 
psiho-

Miting de protest la Tokio
TOKIO 27 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

occidentale de presă la 27 aprilie 
a avut loc în capitala Japoniei o 
puternică manifestație de protest 
împotriva reluării de către S.U.A. 
a experiențelor nucleare în atmos
feră. ■ La chemarea organizațiilor 
de masă, aproximativ 2000 de

muncitori și studenți s-au 
în centrul orașului Tokio 
imediata încetare a experiențelor 
nucleare americane. După cum re
latează agenția France Presse, prin
tre demonstranți se aflau nume
roși studenți americani venițî la 
studii în Japonia.

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

adunat 
cerînd

0 lovitură dată 
tratativelor de la Geneva 

STOCKHOLM 28 (Agerpres)’. 
Organizația tineretului so

cial-democrat din cartierul 
Katarina al capitalei Suediei 
a adresat Ambasadei S.U.A. 
lai Stockholm un mesaj de 
protest împotriva experiențe
lor nucleare americane.

Reluarea experiențelor cu 
arma nucleară este o lovitură 
dată tratativelor de la Gene
va', se spune în mesaj. Vrem 
să amintim că S.U.A. au fost 
primele care au sfidat omeni
rea lansînd o bombă atomici 
asupra orașului Hiroșima.

Uniunea suedeză „Pentru 
pace și conciliere" a adresat 
președintelui Kennedy o tele
gramă, cerînd să pună capătt 
imediat experiențelor america
ne cu arma nucleară.

☆
CAIRO 28 (Agerpres).
Opinia publică și presa

BAU. condamnă cu hotărîre 
reluarea experiențelor nuclea
re în atmosferă de către Sta
tele Unite. Ziarele subliniază 
că această nouă serie de ex
periențe nucleare subminează 
speranțele omenirii în succe
sul tratativelor de la Geneva! 
cu privire la dezarmare.
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O nouă întrevedere 
Dobrînin—Rusk

WASHINGTON 28 (Agerpres) 
TASS transmite :

La 27 aprilie a avut loc o nouă 
întrevedere între ambasadorul 
U.R.S.S. din Statele Unite, A. F. 
Dobrînin; și secretarul de Stat al 
S.U.A., D. Rusk, cu prilejul că
reia s-a continuat discutarea ches
tiunilor referitoare la reglementa
rea pașnică a problemei germane.

tlin

Ecouri la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale 

Romînea ft. P.
MOSCOV A 28 (Agerpres)
Presa sovietică acordă o deose

bită atenție sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne. Ziarele 
publică extrase din raportul pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Ziarul „Pravda" din 28 aprilie 
pubUtă sub titlul „Poporul romîn 
sărbătorește o victorie ; 
o relatare a ședinței de 
dere a sesiunii Marii 
Naționale, și principalele 
mc ridicate în raportul 
tai de tovarășul Gheorghe < 
gbiu-Dej.

Alte ziare sovietice ca 
kaia Jin£‘i -„Moskovskaia 
da") etc.-, publică relatările

„Zemedelske Noviny", „Svobod- 
ne Slovo", „Lidova Democratic", 
.,Pravda".

măreață'
■ desebi- 
AdunS 

proble-
prezen- 
Gheor-

„Sels~ 
Prav- 
agen- 

ției TASS despre deschiderea se
siunii Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne.

— La Nilrnberg s~a 
de-a patra conferința 
vest-germane membre

maltratat patru funcționari ai 
agenției.

BERLIN, 
deschis cea 
a femeilor
ale organizațiilor sindicale. La con
ferință participă 500 de delegate 
reprezentând peste un milion de 
femei.

NEW, YORK. Consiliul de 
Securitate a reluat discutarea 
problemei Kașmirului. Această 
problemă se află pe ordinea! 
de zi a Consiliului din ianua
rie 1948,

LONDRA. — Cei 100.000 de 
lucrători de la serviciile de trans
porturi cu autobuzul din Anglia 
au obținut majorarea salariilor șt 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că.

NEW YORK. După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
Іа 27 aprilie, sub ochii bine
voitori ai poliției, un grup de 
huligani contrarevoluționari 
cubani au atacat sediul birou
lui din New York al agenției 
cubane de știri Prensa Latina. 
Potrivit agenției Reuter, huli
ganii înarmați cu pistoale, au
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Pe șantierul celui mai mare 
accelerator de protoni din lume 
MOSCOVA (Agerpres)
Lucrările de construire a gi

ganticului accelerator de protoni 
cu o energie de 50—70 miliarde

, _=©=_ ------- -

Situația din Argentina
’ BUENOS AIRES (Agerpres)

In mod practic, relatează agen
ția Associated Press, Argentina 
este fără guvern de șase săptă- 
mîni și nici nu există indicații că 
în curînd va fi format unul nou.

Parlamentul nu s-a putut în
truni la 26 aprilie. 30 de depu- 
tați peroniști, sfidînd măsurile po
lițienești, au reușit să-și ocupe 
locurile timp de 40 de minute, 
dar poliția a întrerupt curentul, 
lăsînd sălile în întuneric. Intre 
timp, relatează agenția France 
Presse, marina continuă să con
centreze forțe navale în estuarul 
La Plata, unde au fost aduse un 
crucișător, trei fregate, trei torpi
loare și vase culegătoare de mine. 
De asemenea, din sudul țării so
sesc în capitală trupe înarmate cu 
aruncătoare de flăcări, mortiere, 
tunuri anticar. Aceste măsuri, 
spune France Presse. „sînt menite 
să facă față reacțiilor populare".

_=©=_

electronvolți, fără egal în lume, 
se desfășoară din plin.

Pentru construirea acceleratoru
lui s-a Creat un complex indus
trial format din șase uzine cu ne
numărate secții. In afară de aces
tea, zeci de întreprinderi din di
ferite orașe ale U.R.S.S. livrează 
utilajul necesar.

In solul calcaros se construieș
te un tunel circular cu o lungime 
de un kilometru și jumătate. în
treaga lungime a tunelului va fi 
ocupată de 120 de magneți de cîte 
200 de tone, în interiorul cărora 
se va afla o cameră circulară. 
Pompe de titan vor realiza în a- 
ceastă cameră o presiune de 100 
milioane de ori mai scăzută decît 
presiunea atmosferică, iar ins
talații speciale vor imprima 
particulelor încărcate viteze apro
piate de viteza luminii.

Majoritatea constructorilor de 
pe acest șantier siînt tineri. Pe 
șantier, care se întinde pe sute 
de hectare, muncesc muncitori de 
36 de .naționalități.

BUDAPESTA 28 (Agerpres}
Ziarele „Nepszabadsag" și 

„Nepszava" subliniază în știrile 
publicate despre sesiunea M.A.N. 
că în orașele și satele Romtmei, 
socialismul a învins definitiv. 
„Nepszava' citează o serie de ci
fre din raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu pri
vire la dezvoltarea industrială a 
Romîniei, la îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor trasate de cel 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R., 
precum și sarcinile de viitor care 
stau în fața lucrătorilor din agri
cultura R.P. Romîne.

Plenara C.C. al P.C. Italian
ROMA (Agerpres)
La Roma s-a deschis plenara 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian. Pe ordinea <le 
zi a plenarei se află, printre al
tele, problemele cQnvocării Con
gresului al X-lea al partidului și 
cele ale campaniei electorale în 
legătură cu apropiatele alegeri 
municipale parțiale.

Luigi Longo, secretar general 
adjunct al Partidului Comunist Ita-' 
liar, a prezentat la plenară rapor
tul la primul punct al ordinei de 
zi. El a comunicat că conducerea 
partidului propune să se convoace- 
Congresul al X-lea al P.C. Italian 
pentru ziua de 2 decembrie a.c.

У9 ensiva

PRAGA 28 (Agerpres!)
Sub titlul „Discursul tovară- 

rășului Gbeorghe Gheorghiu-Dej. 
Socialismul a învins în Romînia 
fi la sate. Ședința extraordinară 
a Marii Adunări Naționale re
zolvă problemele actuale ale agri- 

Pravo" 
din Bu- 
o serie 
raportul

culturii"-, ziarul „Rude 
publică o corespondență 
curești în care citează 
de date comparative din
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej cu privire la situația agricul
turii în Romînia în perioada 
gimului burghezo-moșieresc și 
lăzi.

Informații despre lucrările 
siunii extraordinare a Marii
dunări Naționale a R.P. Romîne 
publică) de asemenea,

SOFIA 28 (Agerpres}
Ziarele bulgare „Rabotnîcesko 

Delo") „Otecestven Front"; Trudi-1-, 
„Zemedetsko Zname", „Narodna 
Armia" publică informații cu pri
vire la deschiderea sesiunii M.AlN, 
precum și ample extrase din tete 
portul prezentat de tovarășul 
Gbeorghe Gheorghiu-Dfj.

„Poporul romîn, scrie „Rabot
nicesko Delo") se poate mîndri 
că prin încheierea colectivizării a- 
griculturii, prin munca sa 
toare îșî aduce 
creșterea foițelor 
tialist mondial".

crea-'
contribuția la-, 
sistemului so-

re~
as-

se-
A-

Țara taifunurilor din Extremul 
Orient cunoaște zilele acestea una 
din cele mai furtunoase -„ofensive 
de primăvară".

■„Taifunul muncitorilor", „Din 
nou 5.000.000 în grevă generală", 
„înghețarea transporturilor"-, „Al
șaptelea val de greve") „Steaguri

iată cîteva din 
publicate de 

legătură cu ac- 
milioaneloT de 
Aceste titluri

roșii pe străzi") 
titlurile articolelor 
ziarele japoneze în 
țiumle hotărîte ale 
muncitori japonezi- 
exprimă, totodată, uriașele propor
ții pe care le-a luat anul acesta 
„ofensiva de primăvară" a munci
torilor japonezi pentru satisface
rea revenaicărilor lor politice și e- 
conomice. Revendicări ca e anula
rea tratatului militar japono-ame- 
rican, realipirea Okinawei, înce
tarea tratativelor japono-sud-co
reene, sporirea salariilor, încetarea
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ziarele

primăvară"
concedierilor etc., au scos în stra
dă milioane de oameni.

400.000 de muncitori feroviari 
au declarat grevă, 150.000 de mi
neri au părăsit lucrul, 125.000 de 
muncitori din industria electroteh
nică au încetat munca, 65.000 de 
muncitori portuari și-au .încrucișat 
brațele, zeci de mii de taxiuri și 
autocamioane s-au oprit, sute de 
trenuri de marfă și persoane au 
înghețat pe șine, lată doar cîteva 
din acțiunile prin care muncitorii 
japonezi și-au manifestat în ultime
le săptămîm protestul împotriva 
politicii guvernului.

In ciuda represiunilor brutale 
ale poliției împotriva unor de
monstrații, steagurile roșii conti
nuă să fluture deasupra capetelor 
sutelor de mii de oameni adunați 
la mitingurile din piețele marilor 
orașe Tokio, Osaka, Nagoya. 
Kyoto, Nagano organizate de par
tidele comunist, socialist și de di

ferite organizații 
de masă.

„Ofensiva 
primăvară* 
muncitorilor 
țara în care 
află Hiroșima și 
Nagasaki a cu
noscut o puter
nică intensificare o 
dată cu anunțarea 
de către Statele 
Unite a experien
țelor nucleare at
mosferice din in
sulele Christmas.

„Ofensiva 
primăvară" 
monstrează 
mișcarea muncito. 
rească japoneză 
și-a întărit unita
tea de acțiune, 
și-a sporit forța, 
botărîrea și com
bativitatea.
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mis o amplă corespondență a tri
misului său special la București) 
Leonardo Acosta în legătură cu 
lucrările sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale.

Redînd
Raportul 
Gheorghe 
pondentul
cesele obținute în 
socialistă a agriculturii, 
măreață victorie a 
înseamnă înfringerea definitivă 4 
celor care doresc să întoarcă tre-- 
cutul de exploatare ți mizerie 
pentru țărani*.

(Agerpres1) 
Latina a trans*

numeroase pasaje din 
prezentat de tovarășul 
Gheorghiu-Dej, cores* 
scoate în evidență suc- 

transformarea 
„Această^ 

socialismulu

de 
a 

din 
se

de
de

ed

PRODRAM DE RADIO
30 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal, Sumarul presei centrale; 
7.45 Piese instrumentale, 8,30 Fol
clorul în prelucrarea compozitori* < 
lor noștri, 9,00 Tinerețea ne e 
dragă, 10,08 „Salutul cravatelor ro
șii" montaj de cîntece și versuri, 
11,03 Dansuri din operete, 12,00 
Muzică de estradă, 12,30 Soliști 
și orchestre de muzică populară 
românească, 13,05 Muzică ușoară, 
14,00 Concert de muzică din o- 
perete, 15,10 Interpreți sovietici 
de muzică ușoară, 16,25 Concert 
de muzică . populară romînească, 
18,00 Concert de muzică ușoară, 
18,40 Piese vocale și instrumentale 
de compozitori romîni. 19,25 „Sub 
steagul Partidului", program de 
cîntece, 20,20 Jocuri populate ro
mînești, 21,10 Melodii populare 
romînești, 22,30 Concert simfonic 
PROGRAMUL II. 12,15 Jocuri 
populare romînești, 13,15 Carnet 
de reporter, 14,03 Călătorie mu
zicală, 14,30 Muzică populară ro
mînească, 15,30 Estrada melodii
lor, 16,15 Cîntece de 1 Mai,
16.30 Vorbește Moscova, 18,05 Lu
crări ale compozitorilor noștri, 
18,40 Muzică populară romînească, 1
19.30 Din actiyitatea sfaturilor 
populare, 20,20 Program pentru iu
bitorii muzicii ușoare, 21,15 Cîn
tece de pace și prietenie, 22,00 
Din cîntecele și dansurile popoa 
relor.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


