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Pe fltateefe minelor Vâii Jiului

Sporuri de producție,
calitate,

Succese ale minerilor 
frontauști

Munca minerilor din secto
rul III al minei Lupeni se do
vedește tot mai rodnică. Acest 
lucru este oglindit de realiză
rile remarcabile pe care ei le 
înscriu zilnic pe graficele de 
producție. In primele 13 zile 
ale lunii mai, de exemplu, din 
abatajele frontale ale sectoru
lui au fost extrase 1124 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
plan. Această cantitate se a 
daugă la alte 18.000 tone căr
bune date 
de aici în 
anului. O 
tantă la 
rezultate de seamă 
brigăzile frontaliștilor Ghioan- 
că Sabin, Butnaru Victor și 
Ghioancă loan. Acestea au lu- 

,-erat cu randamente medii de 
5—6 tone de cărbune pe post.

la sută.
această 

ai secto-harnicii mineri
1 care au extras peste 
aproape 100 tone de căr- 
cocsificabil.

în plus de minerii 
primele 4 luni ale 
contribuție impor- 

dobîndirea acestor 
au adus

economii
proporție de 100,1 
Fruntași sînt si de 
dată 
rului 
plan 
bune

Paralel cu lupta pentru creș
terea volumului de producție, 
minerii uricăneni se preocupă 
și de îmbunătățirea continuă 
a calității cărbunelui. In in
tervalul 1—14 mai, bunăoară, 
cărbunele extras din abatajele 
minei Uricani, a avut un con
ținut de cenușă cu 0,3 la sută 
mai mic față de norma ad
misă.

Citiți în pagina IV-a:
• Vizita delegației de partid și guvernamentale sovietice 

in R. P. Bulgaria
• Cuvîntarea rostită de Ernesto Guevara la Facultatea teh

nologică din Havana
• Mișcarea grevistă din Spania se extinde
• Declarațiile lui J. Nehru

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Komin

’ Cantitate șt calitate
Colectivul minei Uricani. 

distins cu drapelul roșu de 
mină fruntașă pe bazin, con 
tinuă să obțină noi succese îr 
întrecerea socialistă. In pri
mele două săptămîni ale lunii 
curente, planul pe întreaga 
exploatare a fost îndeplinit în

Peste 470.000 lei 
economii

Recent, la exploatarea mi 
nieră Petrila s-a făcut calcu
lul economiilor realizate la 
prețul de cost. Bilanțul înche
iat 
ale 
niî 
la 
de 
are 
vității muncii, reducerea chel
tuielilor de producție precum 
și îmbunătățirea calității căr
bunelui extras. Cele mai- bune 
rezultate în această direcție 
le-au obținut CQlectiyele sec
toarelor îl și XI Investiții.

arată că în primele 4 luni 
anului, minerii și tehnicie- 
minei au făcut o economie 
prețul de cost în valoare 
473.000 lei. Acest rezultat 
la bază, sporirea producti-

Ѳ

după-amiază 
localități 

au avut

în mai 
din Valea 

loc adunări 
invitați la 

extraordinare 
Naționale au 
muncii des- 

sesiunii, despre

Ieri 
multe 
Jiului 
populare la care
lucrările sesiunii 
a Marii Adunări 
vorbit oamenilor 
pre lucrările 
importanța încheierii colecti
vizării agriculturii în patria 
noastră.

In fața a peste 500 de mun
citori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari prezenți în sala de 
festivități a minei Lupeni a 
luat cuvîntul tov. Iliescu Ghe-

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

orghe, inginerul șef al minei, 
invitat Ia lucrările sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări 
Naționale. Vorbitorul a rele
vat importanța lucrărilor și a 
hotărîrilor sesiunii.

La adunarea oamenilor mun
cii din sectorul VII transport 
al minei Petrila a vorbit mais
trul miner Moldovan Mircea, 
iar la exploatarea minieră 
Urîcani în fața muncitorilor și 
tehnicienilor din schimbul II 
a vorbit minerul fruntaș Co- 
coneț Vasile.

și a Consiliului de 
privind dezvoltarea
îndeplinirea sarcinilor con

strucției socialiste la sate, con
solidarea economico-organiza- 
torică și dezvoltarea 
lor agricole socialiste, 
continuă a producției 
le, cer o permanentă 
a numărului de specialiști și a 
nivelului de pregătire a mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor agricoli.

Prin grija permanentă a 
partidului și guvernului, în ul
timii 15 ani au fost pregătiți 
pentru agricultură peste 100.000 
muncitori calificați în școli 
profesionale și prin alte forme 
de pregătire, peste 25.000 de 
tehnicieni și peste 14.000 de 
specialiști cu pregătire supe
rioară. In prezent, în școlile șî 
în institutele agronomice 
vață circa 50.000 de elevi 
studenți.

Un important mijloc de 
dlcare a nivelului de pregătire 
agricolă a maselor țărănești 
l-a constituit învățămîntul a 
grozootehnic de masă, care în 
anul școlar 1961—1962 a cu
prins peste 570.000 de. țărani. 
Incepînd din anul școlar 1958 
1959 s-au introdus în planul 
.de învățămînt al , școlii de 7 
ani de la sate predarea unui 
curs de cunoștințe agricole, 
eșalonat pe trei ani și efec
tuarea Йё lucrări practice în 
agricultură.

Inginerii, tehnicienii și cei 
lalți specialiști pregătiți în 
sistemul 
col aduc 
nată la 
mari ale

Rezultatele obținute în în 
vățămîntul agricol nu sînt însă 
Ia nivelul cerințelor actuale, 
pregătirea cadrelor necesare 
agriculturii făcîndu-se cu nu
meroase lipsuri. Ministerul A 
griculturii nu a avut o con
cepție și o perspectivă' clară 
asupra numărului, profilului și 
pregătirii cadrelor necesare a 
griculturii socialiste. Cu toate 
că ritmul de dotare a agricul 
turii cu tractoare și utilaje

unități- 
sporirea 
agrico 

creștere

în -
Și

ri-

învățămintului agri- 
o contribuție însem- 

rezolvarea sarcinilor 
agriculturii.
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Brigada condusă de minerul Petrlc Simion și-a ciștigat pe drept renumele de briga
dă a randamentelor mari la mina Lonea. Frumoasele realizări pe care harnicii mineri ai 
brigăzii le înscriu lună de lună pe graficul de producție aî sectorului V Lonea se sprijină 
pe randamente ce depășesc în medie 7 tone de cărbune pe post. Luna aceasta tov. Pe
trie Simion cu ortacii săi realizează zilnic în abatajul cameră 0507 randamente ce întrec 
cu peste 2 tone de cărbune pe post randamentul planificat. IN CLIȘEU : Un schimb al 
brigăzii tov. Petric Simion la intrarea în mină.

- ІЯІ
Sf fe.'

у jrjy 'Ж *1 
A *

I

Miniștri al Republicii Populare Romine 
și îmbunătățirea învățămintului agricol
mecanice era cunoscut, școla 
rizarea mecanicilor agricoli nu 
s-a făcut în număr corespun
zător. Pentru a se înlătura 
consecințele acestei lipse de 
prevedere au fost pregătiți prin 
cursuri scurte tractoriști, că
rora nu li s-au putut da sufi
ciente cunoștințe tehnice îneît 
ei să poată asigura buna în
treținere și folosire a tractoa 
relor.

Numărul de ingineri, me
dici veterinari, precum și de 
specialiști cu pregătire medie, 
este, de asemenea, insuficient.

In 
agricol s-au aplicat, în 
mecanic, tipuri 
lare celor din 
fost înființate 
nale de ucenici 
3 ani pentru agricultori, cres
cători de animale, deși. în a 
ceste meserii lucrează milioa 
ne de oameni care obțin re 
zultate remarcabile fără să 
aibă nevoie de pregătire șco
lară specială. Au fost organi
zate școli de maiștri (care 
primesc absolvenți ai școlilor 
profesionale) pentru pregăti 
rea în specialitățile agricul
tură, horticultura, deși aceste 
specialități, avînd o tehnicita
te mai puțin pronunțată, nu 
cer o formă d școlarizare âtft 
de lungă și de costisitoare.

Pentru unele cadre de spe - 
cîaliști au fost stabilite pro
file prea înguste, care nu co
respund pe deplin cerințelor 
agriculturii socialiste. Au fost 
pregătiți ingineri și maiștri 
zootehnicieni specializați nu
mai în alimentația, îngrijirea 
șl selecția animalelor, iar de 
apărarea sănătății, de preve
nirea și combaterea bolilor la 
animale se ocupau numai me
dicii și tehnicienii veterinari.

Sănătatea animalelor, con - 
diție esențială pentru spori
rea efectivelor și mărirea pro
ducției animale, este la rîn- 
dul ei condiționată de ali
mentația și de buna îngrijire 
a lor. De aceea, acest complex 
unitar de probleme trebuie să 
intre în atribuțiile și răspun
derea unui singur specialist.

In condițiile actuale ale a 
griculturii nu corespunde nici 
profilul inginerilor și tehnicie
nilor hidroamelioratori, în sar
cina cărora a fost dată atît 
construcția sistemelor de îm 
bunătățiri funciare, cît și ex
ploatarea terenurilor irigate. 
Experiența de pînă acum ara
tă că trebuie pregătiți ingi
neri și tehnicieni pentru pro
iectarea, construirea și între
ținerea sistemelor hidrotehnice 
din agricultură, iar exploata • 
rea suprafețelor irigate să re
vină cadrelor specializate în 
agrotehnică, inginerilor șl teh
nicienilor agronomi.

O lipsă esențială a actualu
lui sistem de învățămînt agri
col este insuficienta sa legă
tură cu practica si cu expe
riența înaintată din marile 

HOTĂ

sistemul învățămînțulul 
mod 

de școli simi- 
industrie. Au 
școli profesio- 
cu durata de

unități de producție ale agri
culturii socialiste.

Deși prin hotărîrea Comite-, 
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Con
siliului de Miniștri din 1955 
s-a stabilit ca școlile profe
sionale de mecanici agricoli să 
se înființeze pe lingă stațiu
nile de mașini și tractoare și 
pe lîngă gospodăriile agricole 
de stat, pentru a se asigura 
elevilor legătura nemijlocită 
cu practica efectivă 
ducție, în numeroase

în pro- 
cazuri 

această hotărîre nu a fost a- 
plicată, înființîndu-se școli în 
afara unităților de producție. 

Practica în producție a ele
vilor și a studenților nu a fost 
organizată astfel îneît să cu
prindă toate fazele producției 
agricole care se succed în 
cursul unui an. Din această 
cauză, în pregătirea lor rămîn 
cu serioase goluri. Deseori ac-; 
tivitatea practică se desfășoa-’ 
ră pe terenuri școlare, în fer
me didactice mici. Ca urmare, 
tinerii nu cunosc condițiile 
reale din unitățile productive 
dezvoltate, experiența în pro
ducție a 
fruntașe, 
pentru a 
cerințelor 
liste.

Durata
te, stabilită pentru învățămtn- 
tui superior agricol, este prea 
mare, ea poate fi redusă la 5 
ani, printr-o mai judicioasă 
folosire a timpului de școla
rizare.

in planurile și în progra
mele de învățămînt se dă o 
dezvoltare disproporționată 
disciplinelor și temelor teore
tice, în detrimentul cunoștin
țelor necesare specialistului în 
producție. Conducerea Ministe
rului Agriculturii a lăsat ela- 
oorarea acestor documente, 
hotăritoare pentru conținutul 
învățămintului. numai pe sea
ma aparatului ministerului,’ 
care nu a făcut fată acestei 
sarcini.

Lecțiile și eursurile predate 
în învățămîntul agricol reflec
tă slab cuceririle științei și ale 
tehnicii moderne, metodele 
cele mai noi de sporire a pro
ducției, măsurile tehnico-orga
nizatorice care, asigură maxi
mum de eficiență economică. 
Multe cadre didactice nu cu
nosc progresele din agricultu
ră și nevoile gospodăriilor so
cialiste mari.

Pentru îmbunătățirea radi
cală a sistemului de organiza
re și a conținutului învăță
mântului agricol de toate gra
dele, pentru legarea lui mai 
strînsă cu practica agricultu
rii socialiste, în lumina noilor 
sarcini ce stau în fața agri-’ 
culturii ca urmare a încheieJ 
rii procesului de colectivizare, 

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMÎN SI CONSILIUL DE MI
NIȘTRI At REPUBLICII POPU
LARE ROMÎNE, 

R Ă S C :

marilor gospodărit 
nu sînt pregătiri. 

răspunde cu succes 
agriculturii socia-

de 5 ani și jumăta-

I. Învăfămînfu! agrozootehnic de masă 
pentru țărănimea muncitoare

1. — Pentru ridicarea nive
lului de cunoștințe agrozooteh
nice al țăranilor colectiviști 
și al muncitorilor agricoli per- 
manenți din gospodăriile a-

gricole de stat și din stațiu
nile de mașini și tractoare, sfa
turile populare regionale și

(Continuare in pag. 2-a)
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Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
privind dezvoltarea și îmbunătățirea învă|ămîntului agricol

(Urmare din pag. l-a)
raionale vor organiza cursuri 
agrozootehnice de masă cu du
rata de 3 ani, la care vor fi 
înscriși țărani muncitori, pînă 

ж la vîrsta de 40—45 de ani.
Cursurile se vor desfășura 

anual timp de 3—4 luni în pe
rioada de iarnă, cînd activi
tatea de producție este mal 
redusă și vor consta din 2—3 
expuneri pe săptămînă, urma- 

: te de discuții și demonstrații 
practice. La încheierea anilor 
I șl П se vor ține seminarii 
recapitulative, iar la încheie
rea anului III se va da un e- 
xamen, pe baza căruia absol
venții vor primi dovezi de pro
movare a cursului.

2, Lectorii cursurilor vor fi 
recrutați din rîndul specialiș
tilor din unitățile agricole de 
producție — ingineri, medici 
veterinari, tehnicieni agricoli și 
alte cadre de specialitate.

3. Consiliul Superior al A- 
grlculturil va elabora, pînă la 
1 iunie 1962, programe anali
tice diferențiate (cultura .plan-

II. Predarea obiectului „Agricultura" 
în școala de cultură generală de 8 ani 

din mediul sătesc
5. In școlile de cultură ge

nerală de 8 ani din mediul să
tesc, în clasele V—VIII,, se va 
preda obiectul „Agricultura", 
In cadrul căruia elevii vor 
primi cunoștințe despre sol și 
agrotehnică, îngrășăminte șl 
folosirea lor rațională, cultura 
cerealelor, horticultura, pro
tecția plantelor, creșterea a- 
nimalelor, cunoștințe despre 
mașinile agricole și organizarea 
producției agricole. Predarea 
cursului va fi îmbinată or
ganic cu munca practică a e- 
levilor, care se va desfășura 
în producție în G.A.C. sau 
G.A.s. din localitate, in acest 
scop se va prevedea in pla
nul de învățămînt un timp 
sporit pentru aceste activități.

Practica se va organiza ast
fel ca elevii să participe în 
mod sistematic la toate acti
vitățile ce constituie procesul 
muncii în agricultură.

Examenul de absolvire a 
școlii de cultură generală de 8 
ani din mediul sătesc va cu
prinde și obiectul „Agricul
tura".

6. Programele și manualele 
necesare predării acestei dis-

III. Pregătirea mecanicilor agricoli
д. In următorii ani, numă

rul tractoarelor și mașinilor 
cu care va fi dotată agricul
tura va crește considerabil. 
Pentru a se asigura creșterea 
numărului de mecanici agri
coli în ritmul corespunzător 
dotării agriculturii cu mașini 
vor fi școlarizați anual în a 
ceastă meserie 15.000 de ti
neri.

10. Mecanicii agricoli vor fi 
pregătiți în școli profesionale 
cu durata de 3 ani, în care vor 
fi primiți absolvenți ai școlii 
de 7 (8) ani în vîrstă de cel 
mult 17 ani; în funcție de ne 
cesități vor fi primiți și tineri 
cu stagiul militar satisfăcut, 
Pînă la virsta de 25 de ani.

Școlile profesionale de me
canici agricoli vor fi organi 
za te pe lîngă S.M.T., uzi
ne de reparații pentru utilaj 
agricol, gospodării agricole de 
stat. Directorii acestor unități 
vor răspunde de organizarea 
și de funcționarea în bune 
condiții a învățămîntulul.

Elevii vor fi recrutați din 
*ona de activitate a unității 
agricole care tutelează școala.

Instruirea practică a elevi- 

telor de cimp, legumicultura, 
zootehnie) care să asigure 
cursanților, pe parcursul celor 
trei йпі de studiu, un sistem 
închegat de cunoștințe nece
sare activității de producție.

Pe baza programelor vor fi 
elaborate materiale care vor 
servi la predarea și însușirea 
cursurilor; acestea vor fi re
dactate într-un limbaj accesi
bil, iar conținutul lor va fi le
gat de problemele producției 
agricole.

In predarea cursurilor, lec
torii vor adapta conținutul 
manualului la condițiile con
crete ale localității respective 
(natura solului, clima și al
tele) și 11 vor completa cu nu
meroase exemple cunoscute de 
țărani din propria lor expe
riență de producție.

4. Pentru țăranii colectiviști 
care nu vor putea fl cuprinși 
în cursurile agrozootehnice de 
masă cu durata de 3 ani se vor 
organiza in continuare, în ca
drul căminelor culturale, ci
cluri de conferințe agrozooteh
nice.

cipline, pe fiecare clasă, vor 
fi elaborate astfel ca, pe par
cursul celor patru ani de stu
dii, elevii să capete un sistem 
unitar de cunoștințe funda
mentale din domeniul produc
ției agricole.

7. Pentru predarea obiectu
lui „Agricultura", acolo unde 
este posibil, vpr fi atrași pro
fesori din învățămîntul agri
col, specialiști 'de la stațiunile 
experimentale și din unitățile 
agricole de producție.

8. în vederea pregătirii de 
profesori care să predea „A- 
gricultura" var fi revăzute și 
îmbunătățite planurile și pro
gramele facultăților de științe 
naturale din universități și in
stitute pedagogice de 3 ani, 
astfel ca studenții să-și însu
șească cunoștințele necesare 
despre producția agricolă și 
să efectueze o perioadă de 
practică in agricultură. De a- 
semenea, Ministerul învăță- 
mintului și Culturii va orga
niza cursuri de perfecționare 
a profesorilor de științe natu
rale pentru a preda obiectul 
„Agricultura".

lor, pentru care va fi afectat 
2/3 din timpul de școlarizare, 
se va face pe mașinile șl în a- 
telierele de reparații ale uni
tății agricole tutelare. Planul 
de învățămînt va fi astfel in 
tocmit incit, in perioada lu
crărilor agricole, elevii din anii 
II și Ш să muncească efectiv 
în producție, conducind trac
toare sub supravegherea me
canicilor și a personalului de 
specialitate al unității pe lin
gă care funcționează școala.

11. in cazul cind in școlile 
organizate pe lîngă unitățile 
agricole de producție nu va 
putea fi cuprins întregul efec
tiv de elevi necesari anual se 
vor înființa șl unele centre șco
lare în zonele cele mai impor
tante pentru agricultură, unde 
nevoile de mecanici agricoli 
sint mai mari. Elevii vor fi re
crutați din regiunile în care 
vor fi repartizați după terml 
narea studiilor. Aceste centre 
școlare vor fi dotate cu trac
toare și cu alte mașini nece
sare însușirii meseriei. Pe lin
gă centrul școlar va fi înfi
ințat un atelier de reparații 

în care se va face instruirea 
practică a elevilor, prin exe 
cutarea de către ei a unor lu
crări pentru unitățile agricole 
din apropiere. Munca practică 
în producție a elevilor din anii 
II și III va fi organizată de 
preferință în acele S.M.T. 
uzine de reparații pentru uti
laj agricol sau G.A.S.-uri în 
care elevii vor fi repartizați 
după absolvirea cursurilor.

12. Absolvenții școlilor pro 
feslonale de mecanici agricoli 
vor trebui să cunoască carac
teristicile tehnice și modul de 
funcționare a tractoarelor, mo-

IV. Pregătirea maiștrilor mecanici agricoli
15. Pentru a se asigura ca 

în anul 1970 în gospodăriile 
agricole de stat să existe cite 
un maistru la fiecare secție 
și atelier de reparații, iar in
S.M.T.-url cite unul la fiecare 
50 de tractoare, precum și un 
număr de 400 de maiștri pen
tru sectorul hidrotehnic șl sta
țiunile experimentale, vor fl 
școlarizați anual 490 de elevi.

16. Pregătirea maiștrilor me
canici agricoli se va face în 
școli tehnice de maiștri cu 
durata de 3 ani, organizate 
pe lîngă întreprinderile Mi
nisterului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, precum 
șl pe lîngă uzine de reparații 
pentru utilaj agricol. In ă- 
ceste școli vor fl admiși, pe 
bază de examen, absolvenți ai 
școlilor profesionale de meca-

V. Pregătirea tehnicienilor agronomi, horticultori 
și veterinari

19. Penttu anul 1970 se pire* 
vede să existe :

— în gospodăriile agricole de 
stat cîte un tehnician agronom la 
750 ha. de teren arabil, cîte un 
tehnician veterinar la 200 unități 
vită mare, cîte un tehnician hor
ticultor la 50 ha. de vie sau la 
150 ha. de livadă sau la 50 de ha. 
grădini de legume.

— în gospodăriile agricole co
lective cite un tehnician agronom 
la 1.000 ha. de teren arabil, cîte 
un tehnician horticultor la 100 ha. 
de vie, sau la 300 ha. de livadă 
sau la 100 ha. de grădini de le
gume.

— In stațiunile experimentale și 
in unitățile de deservire a agri
culturii 450 de tehnicieni agrono
mi, 1.450 de tehnicieni veterinari 
$i 310 de tehnicieni horticultori.

Ga urmare vor fi școlarizați a~ 
nual 890 de elevi în specialitatea 
agronomie, 3.700 de elevi în spe
cialitatea veterinară și 940 de elevi 
în specialitatea horticulturii.

20. Pregătirea tehnicienilor agro
nomi. horticultori și veterinari se 
va face în școli tehnice agricole 
cu durata de 4 ani. In ultimul 
an elevii vor munci în producție 
fiind salarizați corespunzător cu 
munca depusă. Școlile tehnice agri
cole vor fi organizate pe lîngă u- 
nitățile agricole de stat (G.A.S. 
și stațiuni experimentale) și. vor 
primi — pe bază de concurs —

VI. Pregătirea hidrotehnicienilor agricoli
24. In 1970 se prevede să exis

te cîte un hidrotehnician la 500 
ha. de teren amenajat pentru între- 
ținetea lucrărilor hidrotehnice diu 
G.A.S. dte unul la fiecare din 
cele 700 G.A.C. situate în 
lunca Dunării, care dispun de su
prafețe mari cu amenajări hidro
tehnice, iar pentru exploatarea sis
temelor de irigații cîte unul la 
2.000 ha- de teren amenajate.

Ca urmare, vor fi școlarizați 
anual 190 de hidrotehnicieni agri
coli.

25. Pregătirea hidrotehnicienilor 
agricoli se va face în școli tehnice 
cu durata de 2 ani, subordonate 

toarelor, mașinilor și instala - 
țiilor agricole, să facă îngriji
rile tehnice șl să execute toa 
te categoriile de reparații ale 
acestora; să aibă cunoștințe 
despre agrotehnica principa
lelor plante agricole să știe să 
execute, cu ajutorul mașinilor, 
toate lucrările mecanizate din 
agricultură.

13. Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Mi 
nisterul Industriei Construcții
lor și Ministerul Economiei 
Forestiere îșî vor pregăti în 
școli proprii numărul necesar 
de mecanici pentru deservirea 

nici agricoli, recomandați de 
S. M. T., G. A. S. și uzine 
de reparații, dintre mecanicii 
cei mai capabili, buni organi
zatori, cu o practică în aceas
tă meserie de cel puțin 3 ani. 
Cei recomandați vor trebui să 
aibă vîrsta de 23—30 de ani și 
să fi satisfăcut serviciul mi
litar.

17. Maistrul mecanic este &- 
jutorul inginerului în organi
zarea, Îndrumarea și controlul 
executării lucrărilor de între
ținere și reparare a tractoare
lor și a mașinilor agricole, 
precum și instalațiilor de me
canizare șl electrificare a pro
ceselor de producție din agri
cultură. El răspunde de buna 
funcționare a utilajului meca
nic în timpul efectuării mun-

absolvenți ai școlilor de 7 (8)
ani din mediul sătesc.

21. Planurile și programele dc 
învățămînt vor cuprinde cunoștin
țele necesare pentru ca .elevii să 
poată îndeplini în bune condiții, 
după absolvirea școlii, funcția de 
ajutoare directe ale inginerilor 
sau ale medicilor veterinari.

Tehnicianul agronom trebuie să 
cunoască biologia și agrotehnica 
tuturor plantelor agricole din cul
tura mare, inclusiv din culturile 
irigate, aplicarea îngrășămintelor, 
protecția plantelor agricole, me
canizarea și organizarea procese
lor de producție.

Tehnicianul horticultor, pe lîngă 
cunoștințele de agronomie, trebuie 
să cunoască temeinic biologia și 
agrotehnica pomilor, viței de vie 
și legumelor, producerea materia
lului săditor, procesul de vinifi- 
cație, folosirea mașinilor și a uti
lajelor existente în viticultură, po
micultură, legumicultura, precum 
și organizarea procesului de pro
ducție tn horticulture.

Tehnicianul veterinar trebuie să 
cunoască rasele de animale domes
tice, metodele de alimentație, se
lecție ți reproducție a lor, igiena 
animalelor ți a adăposturilor, pre
venirea și combaterea bolilor la 
animale, exploatarea mașinilor a 
gricolc ți a agregatelor folosite în 
zootehnie, precum și organizarea 
proceselor de producție în acest 
domeniu.

Comitetului de stat al apelor.
In aceste școli vor fi primiți, 

pe bază de examen, absolvenți ai 
școlilor medii de cultură generală 
cu diplomă de maturitate. In ca
zul cînd nu se completează numă
rul de elevi planificat vor putea fi 
primiți și absolvenți care nu au 
promovat examenul de maturitate. 
La note egale vor avea prioritate 
elevii proveniți din mediul sătesc.

26. Conținutul învățămîntului va 
asigura elevilor pregătirea necesară 
pentru a-și putea îndeplini cu suc
ces sarcinile ce le revin în produc
ție. Hidrotehnicianul agricol va a 
juta pe inginerul h c’rotehnic la în- 

utilajelor folosite în domeniul 
lor de activitate.

14. Pentru pregătirea de 
muncitori in alte meserii csre 
cer o anumită specializare 
(vinificatori, pepinieriști, Insâ- 
mînțări artificiale și altele) 
Consiliul Superior al Agricul
turii va organiza, după nevoi, 
în unitățile de producție dez - 
voitate sau în stațiuni expe
rimentale, cursuri de specia
lizare de scurtă durată. La a- 
ceste cursuri vor fi școlarizați 
muncitori cu experiență prac
tică și cu bune rezultate In 
producție.

oilor agricole. Pentru a-și în
deplini sarcinile, maistrul me
canic trebuie să cunoască toa
te tipurile de mașini, de trac
toare și de instalații folosite 
în agricultură, tehnologia ex
ploatării, întreținerii și repa
rării lor.

18. Practica in producție a 
elevilor, care va ocupa jumă
tate din timpul de școlariza
re, va fi organizată în parte 
in atelierele de reparații și 
întreținere ale întreprinderii 
care tutelează școala și în 
parte în unitățile agricole îft 
care elevii vor fi repartizați 
după absolvirea cursurilor. Iri 
timpul practicii, elevii vor 
participa nemijlocit, sub în
drumarea unor maiștri price- у 
puți, la organizarea șl la con
ducerea lucrărilor de reparații.

22. Practica elevilor, pentru care 
va fi afectat 50 la sută din timpul 
de școlarizare, va trebui astfel or
ganizată îneît aceștia să-și însu
șească cunoștințele practice referi
toare la întregul ciclu de producție 
din ramura pentru care se pregă 
tesc. In producția vegetală, elevii 
vor efectua direct lucrările agri
cole înlocuind pe muncitori, iar în 
zootehnie vor îngriji în to* tim
pul anului, prin rotație, un anumit 
număr de animale.

Ultimul an de școală va fi des- ( 
tinat exclusiv practicii în produc
ție în unitățile productive frun
tașe, care pot asigura o temeinică 
pregătire de specialitate. In aceas
tă perioadă, elevii își vor însuși 
problemele dc organizare și con
ducere a muncilor agricole. După 
efectuarea anului de practică ei 
vor da examenul de absolvire a 
școlii și vor primi diploma de 
tehnician.

23. In perioada studiilor, elevii 
școlilor tehnice agricole vor primi 
burse constind din întreținere com
pletă în școală.

Parte din elevi vor primi burse 
de stat. După absolvirea școlii, ei 
vor fi repartizați pentru muncă in 
unități agricole de stat.

Gospodăriile agricole colective 
vor trimite în aceste școli bursieri 
proprii, urmînd ca după absolvirea 
școlii aceștia să lucreze în gospo
dăria colectivă respectivă.

tocmirea studiilor și proiectelor, la 
construirea, întreținerea și exploa
tarea lucrărilor hidrotehnice din 
agricultură (irigații, desecări, îndi
guiri, construcții pentru combate
rea eroziunii solului). El trebui* 
să aibă cunoștințe de hidrometrie 
și hidrologie, pedologie și topo
grafie. să cunoască organizarea 
executării și a exploatării lucrări
lor hidrotehnice.

27. Practica în producție a ele- /- 
vilor va fi organizată în unitățile 
agricole de stat, pe șantierele de 
construcții hidrotehnice sau în u-

(Continuare in pag. 3-a)
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și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
privind dezvoltarea și îmbunătățirea învătămîntului agricol

(Umare din pag. 2-a) vor fi încadrați în muncă și vor 
executa lucrările corespunzătoare 

nițățile ce vor gospodări sistemele specialității lor sub supravegherea 
hidrotehnice din agricultură, unde inginerilor.

VII. Pregătirea cadrelor cu studii 
superioare

28- In vederea asigurării cadre
lor cu pregătire superioară pentru 
gospodăriile agricole de stat, sta- 

. țiunile de mașini și tractoare, gos
podăriile agricole colective, pentru 
proiectarea, construirea și exploa
tarea sistemelor de hidroameliorații, 
precum și pentru organele de con
ducere a agriculturii, stațiunile ex
perimentale, instituțiile de cerce
tare științifică, invățămîntul agri
col și alte organe care au nevoie 
de astfel de specialiști, vor fi șco
larizați anual 920 de studenți în 
specialitatea agronomie, 410 stu
denți în specialitatea horticultura 
și 780 de studenți în specialitatea 
medicină veterinară. Pentru ceilalți 
specialiști, a căror pregătire se 
face în facultăți ce deservesc și 
alte sectoare ale economiei națio
nale, planul de școlarizare, care va 
fi stabilit ulterior, va include ș- pe 
cei necesari agriculturii

— Ca 
cole de 
1970 cu 
la 1.500 
cum și 
funcția de director și de _ 
șef pentru producție, cu cîte un 
inginer horticultor la 200—300 ha. 
de vie sau 400—500 ha. de liva
dă sau 200 ha. de grădină de le- 
gume, cu un medic veterinar la 
1.000 de vaci, 1—3 medici vete
rinari la 5000—15.000 de porci, 
4 medici veterinari la fiecare com
binat avicol, un medic veterinar 
la 50.000 de păsări matcă, pre
cum și un inginer mecanic la 50 
tractoare fizice.

— 50 la sută din gospodăriile 
colective vor fi încadrate cu cîte 
un inginer agronom-președinte, cu 
cîte un inginer agronom la 1.500

i ha. teren arabil ; 500 de G.A.C. 
specializate în producția de le
gume, fructe, struguri, vor fi în
cadrate cu cîte un inginer horti- 
cultor-președinte, câte un inginer va 
fi încadrat la fiecare din cele 1.000 
de G.A.C. care vqr avea peste 
500 ha. de vie sau 1.000 ha. de 
livadă și cîte un medic veterinar 
la 1.000—1.100 unități 
^Stațiunile de mașini 
vor fi încadrate cu un 
canic-director, cu cîte 
mecanic la fiecare 100 
exploatare și cu un inginer meca
nic pentru reparații.

29. Cadrele cu studii superioa
re necesare agriculturii vor fi pre
gătite în institutele de învățămînt 
superior astfel :

LA INSTITUTELE DE INVA- 
ȚĂMINT SUPERIOR AGRICOL. 
/ — ingineri agronomi 
, — mineri horticultori 
? — medici veterinari

LA INSTITUTELE POLITEH
NICE ȘI DE CONSTRUCȚII

— ingineri mecanici agricoli
— ingineri hidrotehnici
Durata studiilor la toate aceste 

specialități va fi de 5 ani.
30. Inginerul agronom este spe

cialistul de profil larg pentru a- 
gricultură, care trebuie să cunoas
că agrotehnica (inclusiv în condi
ții de irigare), lucrările de îngri
jire a plantelor de cîmp, legume
lor, pomilor, viței de vie, precum 
ți tehnica creșterii animalelor. El 
trebuie să aibă cunoștințe privind 
însușirile biologice ale plantelor 
agricole și ale animalelor domes
tice, metodele de cultivare, creș
tere și ameliorare a acestora, lu
crările de îngrijire a culturilor și 
de combatere a dăunătorilor, so
lul și tehnica lucrării lui, metodele 
și mijloacele de menținere și spo
rire a fertilității solului, alimenta 
tia și îngrijirea animalelor, folo
sirea tractoarelor și a mașinilor 
agricole, economia și organizarea 
întreprinderilor agricole socialiste.

31. Inginerul horticultor este un 

urmare, gospodăriile agri- 
stat vor fi încadrate In 
cite un inginer agronom 
ha. de teren arabil, pre- 
cu ingineri agronomi în 

inginer

vită mare. 
$i tractoare 
inginer me- 
un inginer 

tractoare în

inginer agronom specializat în le
gumicultura, pomicultură și viticul
tură. El trebuie să aibă cunoștin
țe mai temeinice privind însuși
rile biologice ale plantelor hor
ticole, ameliorarea lor, lucrările 
de îngrijire a culturilor legumicole, 
amenajarea terenurilor pentru plan
tațiile de vii și pomi, tehnica pro
ducerii materialului săditor și a 
culturilor forțate, înființarea și în
grijirea plantațiilor de vii și pomi, 
folosirea tractoarelor și a mașini
lor agricole în culturile de legume 
si plantațiile de vii și pomi, vini- 
ficația, prelucrarea, păstrarea și va 
lorificarea produselor horticole.

32. Medicul veterinar este spe
cialistul pentru alimentația, îngri
jirea, selecția, reproducția și valo
rificarea rațională a animalelor 
domestice, precum și pentru pre 
venirea, combaterea și tratarea 
bolilor la animale. Et trebuie să co

VIII. Pregătirea cadrelor economice pentru agricultură
36. Pentru rezolvarea cu compe

tență a problemelor privind latura 
economică a activității de produc
ție, precum și pentru ținerea evi
denței contabile în gospodăriile a- 
gricole de stat, stațiunile de mașini 
și tractoare, gospodăriile agricole 
colective și la sistemele hidroteh
nice, gospodăriile agricole de stat 
vor fi încadrate 
mist cu studii 
tabili cu studii

cu câte un econo- 
superioare, 4 con- 
medii la serviciul

Superior al Agri- 
cu Ministerul

39. Consiliul 
culturii împreună 
Invățămîntului și Culturii și Co
mitetul de Stat al Planificării vor 
institui o comisie alcătuită din pro
fesori universitari, oameni de știin
ță, ingineri și tehnicieni din pro
ducție care, sub conducerea minis
trului invățămîntului și culturii 
va reexamina și va îmbunătăți pla
nurile și programele de învățăm înt, 
modul de organizate a pregătirii 
teoretice și a practicii în produc
ție. Propunerile acestei comisii vor 
fi supuse aprobării Secretariatului 
Comitetului Central al P.M.R.

40. Ministerul Invățămîntului și 
Culturii împreună cu Consiliul Su
perior al Agriculturii vor elabora 
manualele necesare pentru școlile 
profesionale de mecanici agricoli, 
școlile tehnice și invățămîntul su
perior agricol.

41. Consiliul Superior al Agrt 
culturii împreună cu Ministerul în
vățământului și Culturii și Comi
tetul de Stat al Planificării vor 
analiza dotarea laboratoarelor și 
cabinetelor tehnice ale școlilor și 
institutelor de învățămînt agricol 
și vor stabili necesarul de utilaj 
și material didactic pentru a asi
gura treptat un nivel corespunză
tor invățămîntului.

42. Consiliul Superior al Agri
culturii împreună cu Ministerul 
Invățămîntului și Culturii și Co
mitetul de Stat al Planificării vor 
elabora un studiu privind ampla
sarea în viitor a construcțiilor pen
tru invățămîntul agricol, urmărind 
apropierea acestuia de bazele de 
producție agricolă.

43. Ministerul Invățămîntului și 
Culturii va colabora cu Consiliul 
Superior al Agriculturii la întoc
mirea planurilor de' învățămînt. 
Consiliul Superior al Agriculturii 
va asigura condițiile pentru efec
tuarea practicii în producție a stu
denților în unitățile agricole

44. Școlile profesionale de agri- 
tultură, horticultura, viticultură și 
crescători de animale din subordi- 
nea Ministerului Agriculturii și a 
sfaturilor populare își vor înceta 

noască anatomia și fiziologia ani
malelor, rasele de animale, me
todele de creștere, de reproducție, 
insămînțări artificiale și selecție, 
organizarea proceselor de produc
ție în zootehnie și mecanizarea lor, 
tehnologia produselor de origine 
animală, precum și patologia boli
lor infecto-contagioase, parazitare, 
mijloacele de prevenire și tratament 
al bolilor, economia și organizarea 
întreprinderilor agricole socialiste.

33. Inginerul mecanic agricol es
te specialistul în exploatarea, în • 
treținerea și repararea tractoare
lor, mașinilor și instalațiilor fo
losite în agricultură. El trebuie să 
cunoască toate tipurile de mașini 
agricole și tractoare, tehnologia ex
ploatării, întreținerii și repară
rii acestora, precum și a instala
țiilor de mecanizare și electrificare 
din agricultură, organizarea 
rilcr de reparații curente și 
tale. El răspunde de întreaga 
că privind întreținerea și 
funcționare în exploatare a 
ielor și instalațiilor folosite 
gricultură, precum și de efectuarea 
la timp și în bune condiții a re
parațiilor acestora.

34. Inginerul pentru hidrotehni 
că agricolă este specialistul în pro- 

lucră - 
capi- 

mun- 
buna 

utila- 
în a*

de contabilitate și cite 1 contabil 
la fiecare secție teritorială. Gos
podăriile agricole colective vor fi 
încadrate cu cîte 1,5 contabili în 
medie la fiecare, iar celelalte pos
turi necesare vor fi deținute de co
lectiviști cu experiență, absolvenți 
ai unor cursuri scurte de califica
re (socotitori). Stațiunile de ma
șini și tractoare vor fi încadrate 
cu cîte 1 economist și 3 contabili, 
iar sistemele hidrotehnice cu cîte 
1 economist și 2 contabili-

37. Contabilii agricoli vor fi pre.

IX. Dispoziții finale 
activitatea la sfîrșitul anului șco 
Iar 1961-1962.

Elevii care la sfîrșitul anului 
școlar 1961—1962 vor promova 
anul I al școlilor profesionale a 
gricole își vor continua studiile 
in anul II al școlilor tehnice a- 
gricole din aceeași specialitate.

Elevii care la sfîrșitul anului 
școlar 1961—1962 vor promova 
anul II al școlilor profesionale a- 
gricole își vor continua studiile in 
anul II al școlilor tehnice agri
cole din aceeași specialitate.

Elevii care la sfîrșitul anului 
școlar 1961—1962 vor absolvi 
școlile profesionale agricole, pot 
fi primiți în anul III al 
tehnice agricole.

școlilor

Prim-secretar al 
Comitetului Central 

Partidului Muncitoresc 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

al 
Romln

  - -1 „ ' -i j ’ s1" j

C e i m a i
Sala Teatrului de stat din 

Petroșani a găzduit zilele tre
cute o adunare deosebită : în
trunirea celor mai harnici gos
podari ai treburilor obștești 
din orașul Petroșani. Erau de 
față tovarășul Blaj Traian, 
președintele Sfatului popular 
al orașului Petroșani, activiști 
de partid și de stat, deputați 
și zeci de cetățeni — mineri, 
ceferiști, intelectuali, gospodi
ne — fruntași ai acțiunilor pa
triotice pentru înfrumusețarea 
cartierelor și a străzilor din 
orașul Petroșani.

Bilanțul de înfăptuiri pe 
calea bunei gospodăriri a tre
burilor obștești, înfățișat de 
cei prezenți, a constituit o 
ilustrare a entuziasmului cu 
care participă cetățenii Văii 
Jiului la acțiunea de înfru
musețare a străzilor, blocuri
lor și cartierelor, o mărturie a 
recunoștinței pentru locuințele 
confortabile în care trăiesc și 

iectarea, execuția, întreținerea 
exploatarea lucrărilor de irigați., 
desecări, construcții pentru com
baterea eroziunii solului, alimen
tării cu apă în agricultură. Ei 
trebuie să aibă cunoștințe de agro- 
pedclogie, hidrologie, geotebnică, 
energetică și stații de pompare, u 
organizare și conducere a execu
tării lucrărilor de hidroameliora
ții.

35. Invățămîntul in institutele 
agronomice se va organiza astfel 
ca în fiecare an practica în pro
ducție a studenților să se desfă
șoare în funcție de calendarul 
muncilor agricole, studenții efec- 
tuînd direct aceste lucrări în lo
cul muncitorilor. Practica va fi 
organizată în unitățile agricole de 
producție și stațiuni experimentale 
multilateral dezvoltate, care să 
satisfacă toate cerințele procesu
lui de învăț&mint.

Consiliul Superior al Agricultu
rii și Ministerul Invățămîntului și 
Culturii vor stabili, de comun a- 
cord cu unitățile de producție în 
care va fi organizată practica stu
denților, și măsurile care trebuie 
luate în fiecare unitate pentru a- 
sigurarea condițiilor de desfășurare 
a activității practice.

gătiți prin școli tehnice de con
tabilitate cu durata de 4 ani, care 
vor primi absolvenți ai școlilor de 
7 (8) ani din mediul sătesc.

38. Contabilul agricol trebuie să 
cunoască problemele de contabili' 
tate și să posede suficiente cunoș
tințe de statistică, economice și 
agricultură care să-i permită ca, 
în afară de ținerea evidenței con
tabile și completarea dărilor de 
seamă statistice să contribuie la 
analiza activității economice din 
unitățile agricole de producție.

45. Școlile tehnice de maiștri a- 
gricoli care pregătesc cadre în spe
cialitățile agronomie, zootehnie, 
horticultură, viticultură și școlile 
tehnice care pregătesc veterinari ți 
contabili agricoli, nu vor mai pri
mi elevi în anul I, funcționînd in 
lichidare cu seriile de elevi în 
curs de școlarizare.

46. Pentru realizarea unei șco
larizări care să asigure pregătirea 
pînă în 1970 a necesarului de ca
dre cu pregătire medie și superioa
ră se vor aloca fondurile necesare 
sporirii în mod corespunzător a 
spațiului de învățămînt al școlilor 
ți al institutelor agronomice exis
tente.

președinte al 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romlne 
ION GHEORGHE MAURER
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harnici gospodari
a dorinței lor de a face noile 
cartiere mereu mai frumoase, 
mai bine gospodărite.

— Mulțumim partidului și 
statului pentru grija ce ne-o 
poartă de a trăi tot mai bine, 
pentru a avea locuințe confor
tabile. Ne angajăm să muncim 
neobosit pentru a gospodări 
tot mai bine fondul locativ ce 
ne-a fost asigurat, cartierele 
și străzile noastre — iată glo
durile exprimate în unanimi
tate de cei care au luat cu- 
vîntul în adunare.

Prin fața prezidiului adu
nării au trecut cei mal har
nici gospodari — cîștigătorll 
distincțiilor acordate de Co
mitetul executiv al sfatului 
popular fruntașilor în între
cerea patriotică pentru „cel 
mal frumos cartier", „cel mai 
Îngrijit bloc", „ „cea mai fru
moasă scară" și „cea mai cu
rată stradă".

Primul căruia l s-a Inminat

Teatrul Tineretului 
din București în turneu 

prin Valea Jiului
La sfîrșitul acestei luni, Teatrul 

Tineretului clin București întreprin
de un turneu prin Valea Jiului cU 
piesele „De Prefore Vicenzo" de 
Eduardo de Filippe și „Pigulete 
-r 5 fete“ de Constanța Bratu.

La Petroșani, spectacolele vot 
avea loc în sala Teatrului de stat 
în zilele de 26, 30 mai și 1 iunie, 
cu piesa „De Pretore Vicenzo";, 
iar în zilele de 27, 31 mai ți 3 
iunie cu piesa „Pigulete + 5 fete“.

In celelalte localități ale Л/™, 
Jiului spectacolele vor ave«|ț loc 
după cum urmează :

LONEA — sala de spectacole 
a clubului - - în 31 mai cu piesa 
„De Pretore Vicenzo", iar în 2 
iunie cu piesa „Pigulete + 5 fe
te".

PETRILA — sala de spectacole 
a clubului — în 27 mai cu piesa 
;,De Pretore Vicenzo", iar în 30 
mai cu piesa „Pigulete + 5 fete".

VULCAN - sala clubului — 
în 26 mai cu piesa „Pigulete ,ri- 5 
fete", iar în 28 mai cu piesa ;,De 
Pretore Vicenzo".

LUPENI — sala Palatului cul
tural — în 29 mai cu piesa „Pi
gulete + 5 fete" iar în 2 iunie 
cu piesa „De Pretore Vicenzo".

URICANI — sala cinematogra
fului — în 28 mai cu piesa „Pi
gulete + 5 fete".

Biletele pentru aceste spectaco
le se pot procura, la Petroșani prin 
Agenția teatrală, comitetele sindi
catelor și U.T.M., iar pentru cele-’ 
lalte localități prin comitetele sin
dicatelor și de U.T.M. din între- ■ 
prinderile și instituțiile din oraș.
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Eficiența 
unei propuneri

Colectivul secției de construeș 
ții metalice de la U.R.U.M.P; 
se străduiește să îndeplinească 
ritmic planul de producție, să 
trimită minerilor utilaje de 
bună1 calitate. Un rol însem
nat in îmbunătățirea activită-3 
ții muncitorilor de aici 11 au 
consfătuirile de producție, unde 
se fac propuneri valoroase in 
acest sens. Intr-una din con
sfătuirile ținute recent, mal 
mulți șefi de echipe au propus 
să se introducă controlul teh
nic de calitate. Propunerea a 
fost acceptată și s-a aplicat cu 
succes. Controlul calității 11 
face un muncitor cu înaltă ca
lificare pe operații și faze de 
lucru. Datorită acestui fapt în 
ultima perioadă rebuturile au 
fost lichidate aproape complet, 
iar la asamblare nu se mai în i 
timpină greutăți, nu mai sînt 
necesare retușări.

drapelul purpuriu pentru „cel 
mai frumos cartier" a fost An
tal Ștefan, președintele comi
tetului de cetățeni din cartie
rul Livezeni.

Antal Ștefan e miner, Arhip 
Gheorghe, mecanic de loco
motivă. Primul lucrează în a-: 
dineurile minei Aninoasa, iar 
al doilea străbate drumurile 
de fier ale regiunii noastre. 
Deși au preocupări deosebite, 
acești doi locatari ai noului 
cartier Livezeni au legat o 
prietenie strînsă. Amîndoi sînt 
animați de o dorință fierbin
te : cartierul lor să fie cit mai 
bine gospodărit, cit mai fru
mos. De aceea sînt mereu in 
mijlocul oamenilor care l-au 
ales pe amîndoi în comitetul 
de cetățeni al cartierului, îi 
însuflețesc la acțiunile gospo
dărești. in această primăvară 
in cartierul Livezeni cetățenii

(Centinuare in pag. 4-a)
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In ciuda măsurilor represive luate de guvernul fascist
al lui Franco

SOFIA 15 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

B.T.A. la 15 mai la Sofia au 
Început tratativele dintre de 
legațiile de partid și guverna
mentale ale Republicii Popu 
late Bulgaria și Uniunii Repu
blicilor socialiste Sovietice.

☆

SOFIA 15 (Agerpres)
După cum transmite BTA, 

15 mai membrii delegației de par
tid și guvernamentale sovietice ir. 
frunte cu N. S. Hrușciov au ple 
cat într-o călătorie prin țară. 
Membrii delegației sînt însoțiți de 
T. Jivkov prim-secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, A. Iugov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, de M. Grigorov 
și S. Todorov, membri ai Birou-
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la

lui Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, K. Lukanov, ministrul Afa
cerilor Externe și L. 
ambasadorul R. P- 
U.R.S.S.

Din Sofia, oaspeții 
plecat la 
continuarea 
și au vizitat complexul industrial 
„Marița-Est“ în apropiere de Di- 
mitrovgrad. In piața din fața 
clădirii centrale de termoficare 
„Marița-Est“ a avut loc un mare 
miting, la care au luat cuvîntul 
primul secretar al Comitetului re
gional de partid Hristo Șanov, N. 
S. Hrușciov și Todor Jivkov.

Delegația sovietică de partid 
și guvernamentală și-a continuat 
drumul spre Stara Zagora, de un
de, după o scurtă ședere, a ple
cat cu avionul la Varna.

Gherasimov, 
Bulgaria în

sovietici au
Haskovo, de unde în 

călătoriei s-au oprit

Cuvîntarea rostită de Ernesto Guevara 
la Facultatea tehnologică din Havana

HAVANA 15 (Agerpres) 
TASS transmite :

Luînd cuvîntul în fața studen
ților Facultății tehnologice a Uni
versității din Havana, Ernesto 
Guevara, ministrul Industriei al 
Cubei, a vorbit despre pregătirea 
de cadre tehnice pentru industria 
Cubei care construiește 
mul.

Avem marea cinste, a 
Guevara, să trăim într-o epocă 
istorică pentru continentul nostru, 
să fim avangarda și stegarul noi
lor idei pe continentul nostru, idei 
care, pătrunzând în această regiune, 
sînt întruchipate în popor și îi dau 
suficientă forță pentru a respinge 
atacul dușmanului puternic. Am 
ales calea care ne va duce spre 
comunism, a declarat Guevara. 
Dar, în primul rind, trebuie con
struit socialismul, etapa de tranzi
ție. spre comunism. .

Guevara a acordat o mare aten
ție planificării. Dezvoltarea mai 
departe a țării, a declarat el, nu 
poate fi concepută fără plan. Cu 
ajutorul creditelor, am achizițio-
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O.A.S.-iștii continuă șirul 
crimelor în Algeria

ALGER 15 (Agerpres).
După cum relatează cores

pondentul din Alger al agen
ției France Presse, în 
zilei de 14 mai, în urma nu
meroaselor atacuri teroriste și 
ale exploziilor cu bombe puse 
la cale de bandiții din O.A.S., 
au fost ucise 29 de persoane 
iar alte 50 de persoane au fost 
rănite. De asemenea, au fost 
înregistrate importante pagu
be materiale. O.A.s.-iștii au 
provocat o puternică explozie 
in subsolul Universității din 
Algei, în urma căreia 
nit un incendiu.

Potrivit agenției 
Presse, șirul crimelor 
tinuat și in cursul dimineții 
de 15 mai cînd numai la Al
ger și Oran ultracolonialiștii 
au comis 34 de atentate, sol
date cu moartea a 27 de per
soane și rănirea altor 10.

socialis-

declarat

nat o serie de întreprinderi in
dustriale în țările socialiste. Con
struirea lor trebuie să se facă în 
mod planificat. In țară există 
mari posibilități de dezvoltare a 
industriei metalurgice și în spe
cial a producției de oțeluri spe
ciale. Pentru aceasta există tot 
ce este necesar — nichel, cobalt, 
mangan, crom, wolfram etc- In 
mod planificat trebuie să dezvol
tăm și industriile chimică, cons
tructoare de mașini și extractivă, 
transporturile și construcțiile na
vale, lucru foarte important pen
tru țara noastră insulară.

Mișcarea grevistă din Spania 
se extinde

MADRID 15 (Agerpres).
„Regimul dictatorial al ge

neralului Franco s-a dovedit 
încă o dată a fi incapabil de 
a înfruntă mișcarea grevistă 
curajoasă, fără precedent, de 
la sfîrșitul războiului civil" 
scrie corespondentul din Ma 
drid al agenției France Presse.

„Spania, se spune în cores 
pondență, trăiește astăzi eve
nimente pe care cu greu și 
le-ar fi putut imagina cineva 
în urmă cu cinci-șase ani. Pen
tru a intimida și dezmembra 
această uriașă mișcare gre
vistă, guvernul fascist al lui 
Franco a decretat la 6 mai 
starea excepțională în trei pro
vincii din nordul Spaniei. Ne
reușind să înfrîngă hotărîrea 
de luptă a greviștilor, scrie în 
continuare corespondentul, gu
vernul a hotărît la 11 mai să 
treacă la represiuni și mai 
brutale. Cu toate acestea, re
latează corespondentul agen
ției France Presse la Madrid, 
numărul greviștilor din în
treaga Spanie continuă să 
crească.

Potrivit relatărilor corespon
dentului din Madrid al agen
ției United Press Internatio
nal, luni, în cea de-a 39-a zi 
a grevelor de masă din Spa
nia, alți 4.200 de 
din Barcelona au 
grevă. Din știrile 
Madrid, în regiunea Puertollano 
au fost închise încă patru mî-

ne. In cele trei provincii din 
partea de nord a țării unde ă 
fost introdusă starea excep
țională muncitorii nu au ieșit 
la lucru, în ciuda presiunilor 
guvernamentale. La Bilbao au 
fost arestați 350 de conducă
tori ai greviștilor.

Agenția France Presse ara- 
ă că in regiunea Biscaya 

(Bilbao) numărul greviștilor se 
ridică la 50.000 ; Asturia — 
15.000, Andaluzia — 15.000, 
Aragon — 2.000, Leon — 2.000 
și Levan — 1.000. „Această e- 
numerare, arată agenția France 
Presse, s-a făcut potrivit unor 
date din surse franchiste. In 
realitate, numărul greviștilor 
este mult mai mare, întrucît 
autoritățile spaniole dau cifre 
inexacte. La acest bilanț, ara
tă agenția France Presse, nu 
s-a avut în vedere situația din 
Catalonia și Puertollano".

In ultima ședință a Consi
liului de Miniștri i s-a comu
nicat lui Franco că pînă și 
greviștii care au fost nevoiți 
să reia lucrul, în urma ordi
nului dat de autorități coope
rativelor de a nu le mai fur
niza mărfuri pe credit, au re
intrat în grevă.
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Exploatarea mioleră Vokan 
ține pe data de 15 iunie 
1962, la sediul exploatării 
un concurs pentru ocupa
rea următoarelor posturi de 
maiștri:

— maiștri 
pali,

— maiștri i
— maiștri 

nici.
Informații 

se pot primi 
muncă și salarii de la E. M. 
Vulcan, unde se vor depu
ne cererile și actele nece
sare pentru participarea la 
concurs.

mineri princi-

mineri, 
electro-meca-

suplimentare 
Ia serviciul

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

T. A. P. L
Petroșani

vă invită

••••
Declarațiile

DELHI 15 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 14 mai în 

dezbaterile de politică exter
nă din Camera Populară a 
Parlamentului indian, primul 
ministru Nehru și-a exprimat 
speranța că statele partici
pante la tratativele de la Ge 
neva vor ajunge la un acord 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală și Ia interzice
rea experiențelor nucleare. O 
altă cale nu există, a spus el.

Participarea țărilor neutre la 
lucrările Comitetului celor 18 
trebuie să contribuie, după pă
rerea șefului guvernului in
dian, Ia obținerea dezarmării 
generale și totale. El și-a ex
primat convingerea că acordul 
cu privire la dezarmare va fi 
obținut.

Primul ministru Nehru a 
subliniat că după dezarmare 
o altă problemă importantă 
care își așteaptă rezolvarea 
este problema Berlinului. Can 
celarul Adenauer, a subliniat 
Nehru, este adversarul înche 
terii cu succes a tratativelor 
duse în prezent de U.R.S.S. șl 
S.U.A. în problema Berlinului 
occidental. Nehru a sprijinit 
idea reglementării problemei 
Berlinului occidental prin mij
loace pașnice și a subliniat că 
rezolvarea acestei probleme ar 
constitui un mare pas pe ca-

... =----
IN FRANȚA; A început pPOCeSUl 

fostului general Salan

cursul

a izbuc-

France 
a con-

PARIS 15 (Agerpres)
După cum relatează agenția Fran

ce Presse, în dimineața zilei de 
15 mai a început la palatul de 
Justiție din Paris procesul fostu
lui general Salan, căpetenia ban
delor fasciste ale O.A.S.

După aprecierea comentatorilor 
presei franceze, acest proces este 
unul din oele mai importante ca
re au avut loc în Franța, după 
judecarea trădătorilor poporului

francez Petain ,și Laval. După 
cum arată agenția France Presse 
Salan este vinovat de pregătirea 
și desfășurarea în Algeria a pu
ciului militaro-fascist din 22 a- 
prilie 1961 de organizarea a pes
te 2000 de atentate teroriste în 
Algeria și Franța, care s-au sol
dat cu moartea a sute de oameni 
nevinovați. Pentru prima învinuire 
Salan a și fost condamnat la 11 
iulie 1961 la moarte în contuma
cie.

muncitori 
declarat 

sosite din

lui J. Nehru
lea destinderii încordării in
ternaționale.

Nehru a criticat cu vehe
mență pe adversarii politicii 
de neaderare la blocuri, de 
pace și prietenie promovată 
de guvernul Indiei. El a dat o 
ripostă hotărîtă unor deputați 
ai parlamentului care în cursul 
dezbaterilor de politică exter
nă au cerut ca India să re
nunțe la politica ei tradițio
nală de neaderare la blocuri. 
Acest lucru este intolerabil, de 
neconceput a declarat primul 
ministru Nehru.

In aplauzele întregii săli el 
a subliniat că India va pro
mova și pe viitor politica de 
neutralitate care i-a adus res
pectul in lumea întreagă 
Mergeți de exemplu în Uniu
nea Sovietică, întrebați pe ori
cine, a continuat Nehru, și fie
care va răspunde că India se 
bucură' de respect datorită po
liticii ei 'de pace și neaderare 
la blocuri.

I
i

să vizitați
parcul, grădina

și saloanele
GAMBRINUS

*

14 
tra

de

VIENA. După o vizită de cinci 
zile in Austria, I. A. Gagarin a 
plecat la Moscova.

PRAGA. După cum relatea 
ză agenția Ceteka, la 
mai au început la Praga 
tativele între delegațiile
partid și guvernamentale ale 
R. S. Cehoslovace șl R.D:G.

BONN. Greva minerilor din 
Saar — cel de-al doilea mare 
bazin carbonifer din Germa
nia occidentală — a luat sfîr- 
șit cu victoria muncitorilor. 
Guvernul federal căruia îi a- 
parțin 80 Ia sută din acțiunile 
minelor carbonifere din Saar, 
a fost nevoit să satisfacă re
vendicările minerilor și func
ționarilor de la întreprinderile 
miniere din Saar majorîndu-le 
salariul cu 8 la sută începînd 
de la 1 mai.

MOSCOVA. La 14 mai Pierre 
Salinger, secretarul 
problemele presei al 
telui S.U.A. a vizitat 
ziarelor „Izvestia" și 
și a avut convorbiri
Adjubei și Pavel Satiukov, re
dactorii șefi ai acestor ziare.

pentru 
președin- 
redacțiile 
„Pravda" 
cu Alexei

Cei mai harnici gospodari
(Urmare din pag. 3-a)

care ce- 
Livezeni 
atribuit

au efectuat peste 6000 ore de 
muncă patriotică, au amena
jat 5.500 m. p. de zone verzi, 
au sădit sute de arbori și ar
buști ornamentali.

Iată meritele pentru 
tățenii din cartierul 
au cîștigat drapelul
„celui mai frumos cartier".

De asemenea, tovarășilor Fi
lip Iosif, președintele comite
tului blocului nr. 26 și Andri- 
șescu Constantin, responsabilul 
scării nr. 3 din blocul 14, car
tierul Livezeni, li s-a' înmînat 
drapele de „cel mai îngrijit 
bloc" și „cea mai curată sca
ră" din cartier.

Din cartierul Dimitrov, cîș- 
tigătorii drapelului de bloc șl 
scară fruntașă sînt Scopy Ve
ronica împreună cu comitetul 
de cetățeni din blocul 23 și

tov. Mihuț loan, responsabilul 
scării nr. 4, blocul 15.

Comitetul de cetățeni al 
străzilor Grivița Roșie și Radu 
Șapcă, în frunte cu deputatul 
Faur Gheorghe, a fost distins 
cu drapelul roșu de „cea mai 
curată stradă".

De asemenea, au primit di
plome un număr de 9 respon
sabili de scări și mențiuni trei 
comitete de cetățeni.

In Încheierea adunării 
lare tov. Blaj Traian, 
dintele Sfatului popular 
rașuiui Petroșani a
deputății, comitetele de cetă
țeni, toți locuitorii să conti
nue acțiunile gospodărești pen
tru înfrumusețarea cartierelor 
și străzilor, să obțină noi suc
cese pe calea dezvoltării urba
nistice a orașului Petroșani.

I. P.

popu- 
preșe- 
al o- 

chemat

REDXCȚIAȘI 'ADMINISTRAȚIA Petroșani; Ser. Re iBliciî or. 56Tel. interurban 322; automat 269.

Grătar special
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CITIȚI și RASPÎNDIȚI 
„STEAGUL ROȘU" 

Pentru a primi ziarul cu 
regularitate, faceți abona
mente pe termen lung.
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PROGRAM OE RADIO.
17 mai

PROGRAMUL I. 7,39 Sfatul 
medicului, 9,00 Vreau să știu, 
10,08 Fragmente din opera 
„Pană Lesnea Rusaiim" de 
Paul Constantinescu, 12,f^)
Concert de estradă, 12,35 Mu. 
zică populară din R. P. Un
gară, 14,30 Noi înregistrări de 
muzică ușoară de compozitori 
dih țări socialiste, 15,45 Con
cert de muzică din operete, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,45 
Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie 
și agricultură, 18,30 Dicționar 
muzical (20) (reluare), 19,00 
Litoralul în creația compozi
torilor noștri de muzică ușoa--^ 
ră, 19,45 Transmisiune din stu
dioul de concerte, a concertu
lui orchestrei simfonice a Ra- 
dloteleviziunii. PROGRAMUL 
II. 12,45 Muzică ușoară în in
terpretarea soliștilor noștri, 
14,30 Programe muzicale alcă
tuite de ascultători, 16,30 Al
manah științific (reluare), 
18,05 Concert de muzică ușoa
ră, 18,45 să învățăm limba 
rusă cintînd, 19.30 Tinerețea 
ne e dragă, 21,15 Concert in
terpretat de ansambluri corale 
de amatori, 21,45 Părinți șl 
copii, 22.00 Muzică populară 
romînească șl a minorităților 
naționale.
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CINEMATOGRAFE

17 mai
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Rosita; AL. SAHIA: 
Valea Mîndră; PETRILA: A- 
coperișul; LONEA : La capătul, 
drumului; isCRONI: Pace 
noului venit; ANlNOASA : Să
ritură în zori; URICANI: Du
pă doi iepuri.

Tiparul : „6 August" Poligrafie


