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ProIeTari din toate țările, untțt-vă!

2177 tone de cărbune peste plan
din Lupeni muncesc cu 
pentru îndeplinirea sar 
plan și a angajamentelor 
întrecerea socialistă. In
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Minerii 
însuflețire 
cinilor de 
luate în 
luna aceasta, pînă la data de 13
inclusiv, muncind си un randa 
ment de peste 1,100 tone cărbune 
pe post, ei 
plan 2177

au extras în plus de 
tone de cărbune. In

-----------------0

Va crește producția de calcar
In vederea măririi productivită

ții muncii și reducerii prețului de 
cost pe tona de calcar 
conducerea carierei de 
Banița a luat o seamă 
tehnico-orgănizatorice.

Pentru pușcarea în masă 
catului se forează pentru

-=©=-

metalurgic, 
calcar din 
de măsuri

a cal*
prima

săptămînă. în

Pregătiri în vederea 
apropiatului concurs
De cîteva ori pe 

sala clubului muncitoresc din Lo- 
nea, își desfășoară activitatea cer
cul artiștilor amatori din cadrul 
clubului care se pregătește în ve
derea concursului artiștilor ama
tori de teatru.

Gei 14 artiști amatori loneni, 
componenți ai formației de teatru, 
pregătesc piesa „Carnavalul" (co
medie) de Ivan Sopov ,îp 3 acte 
ți 6 tablouri. Din distribuția pie
sei fae parte Udrea Vasile, В „dai 

- Paraschiva, Borza Maria, Trifan 
Paul, Constantinescu Vasile și so
ții Bucur.

Sperăm ca în cadrul apropiatu
lui concurs să obținem rezultate 
bune, ca o încununare a muncii 
noastre depuse pînă în prezent.

CORNELIA BORCA
corespondent

Din viața utemiștilor de la mina Vulcan
Cei mai buni dintre tineri
Pentru utemiștii din organizația 

de bază U.T.M. de la mina Vul
can constituie o mare bucurie a- 
tunci cînd cei mai buni dintre ei 
intră in rîndurile candidaților de 
partid. Este o dovadă a faptului 
că în organizațiile U.T.M. cresc 
oameni înaintați, devotați cauzei 
partidului și poporului.

Utemiștii din Vulcan trăiesc tot 
mai des asemenea bucurii. Săptă~ 
m'tna trecută, tînărul electrician 
Albu Petru, care în munca de or- 
garâzație s-a dovedit mereu la 
înălțimea sarcinilor, fruntaș în 
producție, a fost primit în rîndul 
candidaților de organizația de ba
ză de partid din sectorul IV. Alți 
tineri. între care Crăciun Aurica, 
muncitoare la lămpărie, fruntașă 
în producție și în activitatea cul
turală. Tucaciuc Marcel, mecanic 
subteran, Hiszem Aurel, lăcătuș 
de mină, de asemenea, muncitori 
fruntași, — au obținut din partea 
comitetului U.T.M. recomandări 
spre a fi primiți în rîndurile 
didaților de partid.

cau

ți-

Prietenii cărții — 
difuzori ai cărții

La mina Vulcan, numeroși 
neri care în cadrul concursului 
„iubiți cartea" au cucerit insig
na „Prieten al cărții" au devenit 
în ultima vreme difuzori harnici 
ai cărții. Cu trei luni în urmă, co
mitetul U.T.M. al minei Vulcan 
a venit cu inițiativa de a se ame- 
nâja un stand de cărți precum si 
standuri mai mia în toate cele 

fruntea întrecerii se situează sec
torul III. De menționat făptui 
că aproape toate sectoarele minei 
sînt peste plan. La aceste succese, 
cel mai mult au contribuit brigă
zile de frontaliști conduse de Mar
ton Dionisie, Nagy Andrei, Băca- 
nu Savu, Ghioancă loan și Popa 
loan.

de
s-a

dată în acest an găuri lungi 
sondă cu foreza tip Amo'rz, 
reorganizat transportul la orizon
tul I prin introducerea unei loco
motive Diesel, iar capacitatea si
lozului subteran s-a mărit la 700 
tone calcar.

Aceste măsuri vor permite mun
citorilor de la Banița să sporească 
productivitatea muncii la 2,95 to
ne calcar pe post și, pe această 

metalurgiștilor 
peste sarcina a"

bază, să livreze
5.000 tone calcar 
nuală de plan.

10 sectoare ale, minei, spre a în
lesni astfel procurarea cărților 
de către tinerii muncitori și de 
către ceilalți oameni ai muncii de 
'« mir. a.

In in ervalul care a trecut de 
la inițierea acestei acțiuni, tinerii 
difuzori voluntari ai cărții au dis
tribuit volume în valoare de peste 
T0.000 lei. S-au remarcat prin~ 
tr-o muncă stăruitoare și inițiati
vă in difuzarea cărții tinerii Bilan- 
ciuc Pavel, Birlea Aurel, Urzică 
lean, Plic Constantin, Vințan loan, 
Mitrofan Sebastian și alții.

Ridicarea calificării 
o problem^ care interesează 

pe cei tineri
Modernizarea procesului de pro

ducție^ punerea în funcțiune a noi 
și noi mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate, cerințele sporite pri
vind .reșterea productivității mun
cii, necesită din partea tuturor 
muncitorilor minei și îndeosebi din 
partea tinerilor, un grad tot ■ mai 
ridicat de calificare. Răspunztnd 
acestei necesități, comitetul U.T.M. 
at minei ' ulcan, împreună cu co
mitetul sindicatului, elaborează un 
plan de măsuri pe baza căruia se 
vor organiza cursurile de ridicare 
a calificării. Pentru definitivarea 
tematicii cursurilor de ridicare a 
calificării, comitetul U. T. 
programat o 
vor participa 
tehnicieni, în 
analiza in ce 
buie ajutați tinerii spre a-și ridi
ca nivelul de cunoștințe profesio
nale.

M. a 
consfătuire la care 
numeroși ingineri și 
cadrul căreia se va 
anume direcții tre-

Studenții practicanți, 
la muncă voluntară
Studenții din anul I, aflați 

practică la mina Vulcan, au între
prins nu de mult o acțiune de 
muncă voluntară pentru stivuirea 
stîlpilor de lemn și a altor ma
teriale aflate în apropierea galeriei 
de coastă Bealomaș.

In ziua în care studenții au ho- 
tărit să întreprindă această acțiu
ne, ploaia a căzut din abundență. 
Dar studenții, împărțiți pe grupe 
au muncit de zor. In decurs de 7 
ore cît au lucrat fără întrerupere, 
cei 80 studenți participând la ac
țiune au transportat 10 crațere în 
apropierea locurilor de muncă, au 
ridicat 14 stive de lemne și au 
colectat peste 5000 kg. fier vechi. 
S-au evidențiat îndeosebi studen
ții Bogdan Dorin, Figuli Octa
vian, Bogdan Victor, Vagner Ru
dolf, Boteanu Cornel, Dinu Dumi 
tru, Duțulescu Dumitru. Ionescu 
Octavian si Grobei Efrem.

AL. GUIȚĂ
student

La Începutul fiecărei luni In 
birourile sectoarelor miniere se 
desfășoară o febrilă activitate. 
Șefii de sectoare, locțiitorii Ier 
și normatorii lucrează de zor 
Ia calculul salariilor minerilor 
pe luna încheiată.

Fotoreporterul nostru a sur
prins un astfel de moment în 
biroul sectorului III al minei 
Vulcan, cind se lucrează , Ia 
calculul salariilor minerilor din 
sector pe luna februarie.
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Colectivul de muncă al serviciului topografic de la E. M. Aninoasa s>u>ucș.e uin timp 
rezervele de cărbune care, intrind în exploatare, să acopere sarcinile de pisa frerisait pn 
trimestrul II al anului 1962. IN CLIȘEU : Una din ședințele de taoa ale анлгісМЫ tapn- 
grafic.

In laboratoarele Institutului de mine din Petroșani se v 
duce o activitate neobosită pentru descoperirea de nbl me- ) 
tode tehnice în domeniul mineritului. Toate au drept V 
scop de a veni în ajutorul celor ce lucrează în subteran. >1 
In clișeu tovarășul inginer Fodor Iosif, șeful laboratorului) 
verifică la aparat rezistența cărbunelui la tăiere. <

De ce au rămas în urmă
minerii vtiicanem

Minerii din Vulcan au ocu
pat în anul trecut un loc de 
frunte in întrecerea cu cele 
lalte colective din Valea Jiu
lui. Ei s-au angajat ca în 1962 
să muncească și mai bine, să 
obțină indici de producție su
periori celor planificați. Co
lectivul lor s-a obligat ca în 
acest an să extragă peste pro
ducția prevăzută în plan, 31.000 
tone de cărbune — din care 
î6.000 tone cărbune cocsifica- 
bil, sa sporească productivi
tatea muncii cu 0,025 tone de 
cărbune pe post și să reducă 
prețul de cost cu 1 leu pe tona 
de cărbune extrasă. Pentru în
deplini-eă acestor angajamen
te s-a preconizat aplicarea u- 
nor măsuri tehnico-organizato- 
rice eficiente: acordarea unui 
sprijin concret brigăzilor de 
mineri in ce privește aprovi
zionarea cu materiale și va- 
gonete goale, realizarea lu
crărilor de pregătiri planifica
te care să asigure lungimea 
de front necesară volumului 
de producție prevăzut a fi ex
tras etc.

In primele zile de lucru din 
acest an se părea că minerii 
vulcăneni au asigurate condi
ții optime pentru îndeplinirea 
In mod ritmic a sarcinilor de 
plan. Colectivele sectoarelor IV 
și III au dat producție din plin. 
Luna, ianuarie minerii vulcă
neni au încheiat-o cu un plus 
de 567 tone de cărbune. Sec
torul IV și-a depășit sarcina 
planificată eu peste 1400 tone 
de cărbune, iar sectorul III cu 
839 tone. Cu toate că planul 
de producție pe mină a fost 
depășit, la unii indici s-au

obținut rezultate nesatisfăcă
toare. Productivitatea, de pil
dă, a fost mai 
planificată cu 
bune pe post, 
a fost depășit 
iar procentul 
cărbunele extras a fost depă
șit cu 1 la sută. Dacă în luna 
ianuarie a mers cum a mers, 
in luna februarie situația pro
ducției s-a înrăutățit. Pe mi
nă s-a înregistrat un minus 
de 2309 tone de cărbune, iar 
randamentul a. scăzut la 0,977 
tone de, cărbune - pe post. Din 
sectoarele productive, doar sec
torul iv și-a îndeplinit planul 
de producție. Sectoarele I și 
II au rămas sub plan Cu 374 
și, respectiv, 1845 tone de căr
bune, Iar sectorul III cu 317

mică decît cea 
86 kg. de căr- 
pretul de cost 
cu '387.000 lei, 

de cenușă în

1 ne, Iar sectorul III 
trine.

Gum s-a ajuns la 
situație, care sînt cauzele ? Ele 
sînt mai multe, In afară da 
cele obiective între care infil
trații de apă, intrarea în lu
crări vechi, sărituri de strat 
(falii) și lipsa de exploziv în 
ultima parte a lunii- februarie, 
s-au constatat o serie de lip
suri proprii. Așa de pilda, lu
crările de pregătiri planifica
te în luna februarie: nu au 
fost realizate de sectoare, îneît 
să asigure fronturi de lucru de 
rezervă. In sectorul II trebuia 
să intre în exploatare stratul 
i7 la orizontul 700 pînă la 
ziuă, strat care nu a intrat 
nici pînă acum în exploatare. 
Aceasta din cauză că la lucră
rile de pregătire a abatajului

ȘT. EKART

această

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘIT

O NOUĂ COFETĂRIE LA PETROȘANI
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Zilele trecute, din inițiativa conducerii T.A.P.L. Petroșani, s-a deschis în Petroșani o 
nouă cofetărie.

Pătrunzând in interiorul acesteia, rămii plăcut surprins de felul cum sînt expuse în 
vitrine cele 42 sortimente de prăjituri și dulciuri.

Noua cofetărie este dotată cu 18 mese rotunde, cu 70 scaune tip „Cișmlgiu", două fri
gidere și un dulap electric pentru înghețată etc.

IN CLIȘEU: Un aspect din interiorul cofetăriei recent deschise.

Cărți noi apărute 
în librăriile 

din Valea Jiului
Ady E., NUVELE. Traducere 

din limba maghiară de Con
stantin Olariu. Cuvînt înainte 
de Meliusz Jozsef. Editura 
pentru literatură universală, 
216 pag., 3,60 lei.

Bredel W. PĂRINȚII — ro
man. In romînește de Mariana 
iM. Șora. Editura pentru lite
ratură universală, 456 pag., 
10,90 lei.

Ciosiei B. ÎN VÎLTOARE — 
roman. Traducere din limba 
sîrbă și prefață de Mirco JIv- 
covici. Cu un cuvînt înainte 
al traducătorului. Editura pen
tru literatură universală, 520 
pag1., 12,10 lei.

Galsworthy. COMEDIA MO
DERNA vol. I-II. MAIMUȚA 
ALBA', LINGURA DE ARGINT 
— romane. Editura pentru li
teratură vol. I 348 pag., vol II 
344 pag. prețul ambelor volu
me 22 lei.

Hemingway E. ADIO, ARME. 
A AVEA ȘI A NU AVEA' — ro
mane. Traducere din limba en
gleză de Radu Lupan cu o pre
față' a traducătorului. Editura 
pentru literatură universală, 
'568 pag., 11,85 lei.

Mihailov A. O ÎNTÎMPLARE 
îN NORD — povestire. Editu
ra militară, 100 pag., 1,75 lei.

Teitelboim V. SAMINȚĂ ÎN 
NISIP — roman, in romîneștei 
de M. Sevastos, O. Duhăneanu 
șl P. Teodorescu cu o prefață 
de Leon Sărățeanu. Editura 
pentru literatură universală, 
488 pag., 10,10 lei.

Esenin. POEZII. In roimîneș- 
te de G. Lesnea „Cele mal fru
moase poezii". Editura tine
retului, 176 pag., 4 lei; carto
nat 6 lei.

Aprovizionarea eu produse
de panificație poate fi mai bună

Iu a 
1961 și 
întreaga 
misii de control obștesc în scopul 
îmbunătățirii calității pîinii. Pro 
punerile făcute centrelor de pani
ficație s-au dovedit de un real 
folos.

Pe plan local, activitatea cen
trelor pentru distribuirea pîinii s-a 
ridicat, s-a îmbunătățit. In urma 
măsurilor luate, s-au înființat la 
Petroșani, Livezeni, Lupeni, Lo- 
nea, Petrila noi centre de pîine, 
s-a îmbunătățit modul de distri
buire, evitîndu-se astfel aglome
rația. Aprovizionarea cu produse 
de panificație : cornuri, chifle, co
zonaci, covrigi etc. se face regu
lat și din abundență. Și calitatea 
lor a devenit mai bună. Culoarea, 
gustul și frăgezimea produselor 
de panificație satisfac în prezent 
cerințele consumatorilor.

Pe lîngă realizările obținute mai 
sînt însă și lipsuri care trebuie 
grabnic remediate. Astfel, pîinea 
care se aduce dimineața nu este 
proaspătă. Uneori calitățile diferă 
deși este vorba de aceeași catego
rie de maia. Comurile și covrigii 
nu se desfac după un program de 
aprovizionare bine stabilit, can
titatea adusă fiind uneori in
suficientă. Trebuie remarcat, de 
asemenea, că centrul de panificație 
Petroșani nu ține seama de co
menzile depuse de către gestiona
rii unităților din localitățile din 
jur. De exemplu, la Lonea cozo
nacii cu mac, foarte ceruți de 
populație, sînt aduși rar. Chiflele 
atît de căutate de elevi lipsesc. 
De dorit este ca ți pîinea inter
mediată să se planifice zilnic și 
nu întîmplător. De asemenea, se 
recomandă ca o măsură obligato
rie de igienă ca transportul pîinii

doua jumătate a anului 
începutul anului 1962 în 
țară au fost formate co-

de ia Petroșani în localitățile din 
jur să 
specia! amenajate.

Remediind cît mai grabnic a- 
ceste deficiențe munca se va îm
bunătăți și mai mult, iar lucră
torii din cadrul nnitățiilor de pa
nificație se vor putea mîndri cu 
faptul că îndeplinesc eu cinste 
sarcina de a asigura populației 
produse de calitate.

se facă în autovehicule

VARASCUI VA MOLDOVAN 
deputată in Sfatul popular al 

orașului Petrila

f
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Pentru o mai bună deservire a populației 
din Valea Jiului

Prin cele 244 de unități comer- 
sîale industriale și de alimentație 
publică din localitățile Văii Jiu
lui au fost desfăcute in acest an 
mărfuri industriale și bunuri de 
larg consum în valoare de peste 
70 milioane lei, mai mult față de 
aceeași perioadă a anului trecut 
cu 2 milioane lei.

De o deosebită apreciere s-au 
bucurat din partea cumpărători-

lor mărfurile vîcdute prin cele 6 
în produse de 
articole

mai fi

unități specializate 
carne, cofetărie și 
triale.

In acest an vor
țațe în Valea Jiului și in 
în localitățile Petroșani, 
și Vulcan încă 7 unități 
ciale alimentare iar alte 
fi dotate cu mobilier și 
frigocifere.

indus-

înfii.i- 
special 
Lupeni 
corner' 
19 vor 

aparate

Una din fruntașele secției
Virginia și Ioan au fusi 

colegi timp de cîțiva ani de 
zile. Au fost elevi în aceeași 
coală, Au făcut parte din corul 
școlii. Au cîntat Împreună 

(' despre tinerețe, despre viața 
? noastră nouă. totuși nu
t s-au cunoscut. Deși s-au vă- 
i zut, au rămas oarecum lndi-j 
( ferenți unul față de altul.
C Drumurile li s-au incruci-
> șat abia mai tîrziu, după ter- 

minarea școlii, 
mit și reparti
ția la viitoarele 
lor locuri de

munca. unde 
urmau să facă 
primii pași în 
viața ’ 
eitori

Cît 
să a 
glnia 
na pe instrumentele de sudat 
la noul ei loc de muncă, sub 
privirea cercetătoare și chiar 
neîncrezătoare a unora din 
tovarășii ei din secție. Ea era 
una dintre primele fete care 
au pășit în hala imensă a 
Secției construcții metalice de 
la U.R.U.M.P. să lucreze cot 
la cot cu bărbații. Silueta ei 
firavă era în contrast cu a- 
gregateie imense ce o încon
jurau. Dar tînăra 
cum muncitoare 
sudoriță, avea 18 
mîndră de meseria 
crezătoare în viitor.
pași în viața ei de muncitoa
re erau îndrumați cu grijă pă
rintească de veteranii uzinei, 
de maistrul Romoșan Ioan și 
muncitorul Nlcu Constantin. 
Dacă era sfioasă, ei îi insu
flau curaj, de n-avea destulă 
îndemînare^o ajutau să lu
creze bine. Căldura și grija 
tovărășească cu care era în
conjurată au făcut ca Virgi
nia să crească. Mllnlle el stă- 
pîneau cu tot mai mare sigu
ranță cleștele de sudat. Vir
ginia a ajuns să sudeze jghea
buri, apoi stîlpi de abataj și 
multe altele.

cînd au pri-

de mun- 
califjcați. 
de sfioa- 
nns Vir- 
pentru prima dată mî-

In scurt timp Virginia a \ 
devenit o muncitoare apre- S 
ciată in marea familie a uzi- ) 
nei. După orele de muncă a ) 
început să frecventeze repe- ) 
tițiile echipei de dansuri a < 
clubului uzinei, unde s-a re < 
marcat în scurt timp ca o bu- \ 
nă dansatoare. Aici s-a reîn
tâlnit cu unul din foștii colegi ; 
la școala profesională din ( 
Satu Mare. De atunci cei doi i 
țineri s-au întilniț mereu la < 

club la repeți- S 
țiile echipei de ) 
dansuri și chiar ? 
cînd nu a* ? 
veau repetiții, / 
Intre el s-a in- \ 
flripat o prie- 
tenie adevăra-> 
tă, apoi o dra* j 
goste care i *a f

legat mai tîrziu pentru tot- ț 
deauna.

De atunci au trecut zece 
ani. Pentru Virginia acest 
timp a însemnat ani de mun
că rodnică, de satisfacții, de 
fericire. In acest timp ea s-a 
căsătorit cu tînărul Tănase 
loan, lăcătuș mecanic la 
U.R.U.M.P., fostul ei coleg de 
școală. Azi 
lor și un 
peste un an 
școală. Despre
petrecuti în uzină și cei 8 ani 
de cînd își are căminul ei, 

Virginia vorbește întotdeauna 
cu satisfacție.

— In acești ani am ajum 
soție, apoi mamă. Ne-am 
creat un cămin fericit. Avem 
mobilă frumoasă, aragaz, ra
dio, mașină de spălat, moto
cicletă, tot ce e necesar in
tr-un cămin. Cînd ne-am că
sătorit nu aveam nimic în a- 
fară de cite un geamantan 
fiecare cu cîteva haine.

Intre timp, Virginia a ajuns

Crește for(a
Cu două luni in urmă pe șan

tierul I.C.F. Cheile Jiețului, au 
început lucrările cu un număr mic 
de muncitori. Zilele trecute colec
tivul șantierului și-a îngroșat rîn- 
durile cu 100 de muncitori oră- 
deni, specializați în construcții de 
drumuri forestiere.

A doua zi după Sosire, aceștia 
s-au organizat în două brigăzi 
conduse de Ștefănică Petru și Lu
pa Gheorghe, pentru 
lucrărilor de derocare.
cu

accelerarea
O dată 

creșterea numărului de munci-

colectivului

era de a- 
calificată, 
ani, era 

ei, era in- 
Primii

tari, forța colectivului l-a întărit 
și din punct de vedere tehnico- 
material. Astfel, la începutul a- 
cestei luni, întreprinderea de cons
trucții forestiere Cluj, de care a- 
parține șantierul, a trimis cons
tructorilor de aici un concasor 
nou, care va fi folosit la sparge
rea pietrei necesare pentru be
toane și pentru lucrările de pavare 
a drumurilor.

ZOICA GEORGESCU $ 
corespondent
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lucrări de calitate superioară, ) 
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I. DUBEK

Probleme actuale în activitatea consiliului 
pedagogic 

ce trebuie luate pentru asigu
rarea unei bune colaborări 
intre școală și familie și orga
nizarea activității extrașcolare 
a elevilor. Un loc deosebit de 
important în organizarea a- 
cestei activități îl ocupă cer
cetările de studii pe obiecte 
și activitățile Ia Casa pionie
rilor.

De asemenea, în consiliul 
pedagogic de la școala noas
tră se discută problema ridi
cării nivelului Ideologic, poli
tic și profesional al cadrelor 
didactice și măsurile concrete 
ce trebuie luate pentru apli
carea în practică a cunoștin
țelor.

Pentru obținerea unor rezul
tate cit mai bune în procesul 
de învățămînt, cadrele didac
tice de la școala nr. 2 au or
ganizat lecții deschise la cla
sele I—IV, ținute de tovarășa 
Murgu Maria și la clasele V- 
vn ținute de tov. Surcel Ma
ria, ca o formă deosebit de im
portantă de generalizare a ce
lei mai reușite experiențe pe
dagogice.

Un rol important în ridica

nouă care se făurește 
noastră cere tuturor 
didactice sporirea e-

Viața 
in țara 
cadrelor 
forturilor pentru educarea ti
nerei generații prin Îmbună
tățirea calității predării lec
țiilor, prin găsirea acelor mij
loace care pot fi folosite pe 
scară largă In munca instruc- 
tlv-educativă. In această di
recție consiliul pedagogic are 
un rol deosebit.

Consiliul pedagogic se pre
zintă ca un colectiv închegat 
avind de rezolvat o serie do 
sarcini. Activitatea consiliului 
pedagogic trebuie îndrumată! 
în așa fel incit să nu se o- 
cupe numai de evidența fap
telor ce se petrec in școală, 
ci să reliefeze problemele pe
dagogice curente, să mobili
zeze cadrele didactice din școa
lă la rezolvarea lor,

In ședințele consiliului pe
dagogic din școala noastră a- 
cordăm o mare atenție anali
zei lipsurilor în munca învă
țătorilor șl a profesorilor și 
popularizării experienței pozi
tive. De asemenea, consiliul 
pedagogic discută și măsurile

rea calității lecțiilor îl are co
misia metodică. Aceasta sus
ține referate și comunicări »- 
supra noutăților pedagogice. 
Aceste referate au contribuit 
la perfecționarea profesională 
a cadrelor didactice.

Un aport în munca de ridi
care a nivelului predării I-au 
adus și consultațiile metodo
logice intre cadrele cu expe
riență și cele mai tinere. In 
ședințele consiliului pedagogic, 
se dezbate și problema orga
nizării cercurilor pe obiecte, 
care contribuie la aprofunda
rea și consolidarea cunoștin
țelor elevilor.

Cadrele didactice de la școa
la noastră sînt conștiente de 
marele rol al școlii în desă- 
vîrșirea revoluției noastre cul
turale. Ele sînt mîndre că au 
în mîinile lor pregătirea vii
toarelor cadre ale științei, teh
nicii și culturii noastre socia
liste și vor depune tot efor
tul și toată priceperea lor pen
tru realizarea acestei pregă
tiri.

IOAN COTESCU 
directorul școlii nr. 2 Lupeni
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Discuții vii, strins legate de sarcinile 
concrete aie producției

Cercul de economie concretă 
care funcționează in cadrul organi
zației de bază de la sectorul VIII 
transport al minei Lupeni își des- 
fâțoară activitatea pe baza pla
nului întocmit încă la începutul 
anului școlar al învățămîrttlllui de 
partid. La alegerea temelor, bi
roul organizației de bază și pro
pagandistul cercului au țintit cont 
de situația existentă în sector, de 
sarcinile cate stau în fața colec
tivului de muncitori și tehnicieni 
in vederea îndeplinirii și depăși
rii sarcinilor de plan pe anul 
1962, stabilind problemele în așa 
fel incit discutarea lor în cadryl 
cercului să contribuie la îmbună
tățirea procesului de producție. 
Printre problemele cuprinse în 
programul cercului se numără ; 
„Normarea tehnică a muncii în 
industria minieră’4, ,.Prețul de cost 
al producției industriale și căile 
reducerii lui“, „Despre producti
vitatea muncii și căile de mărire 
a ei la sectorul de transport al 
alinei'4 etc.

Această din urmă temă a cons
tituit obiectul discuțiilor progra
mate pe luna martie a.c. Pentru 
a se putea pregăti temeinic, 
cursanților cercului li s-a indicat, 
cu o lună înainte, bibliografia ne
cesară pentru a fi studiată, reco- 
mandîndu-li-se in același timp sa 
se documenteze.

Referatul prezentat în fața 
cursanților de către tov, Tivig 
Nicolae, propagandistul cercului, 
’o privire la această temă, a tra
it in primul rind din punct de 

f Uere teoretic importanța creș
terii productivității pentru mări
rea producției și reducerea pre
țului de cost, căile de creștere a 
productivității muncii și sarcinile 
trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R., în vederea ridicării 
permanente a productivității mun
cii. In a doua parte a expunerii, 
s_au arătat concret căile care pot 
duce la ridicarea productivității 
muncii în sectorul de transport al 
minei și sarcinile comuniștilor în 

’această direcție.
La discuții au participat mai 

mulți cursanți, ceea ce a făcut ca 
problemele să fie larg și multila
teral dezbătute, iar propunerile 
care s-au făcut să aducă un aport 
prețios la realizarea obiectivelor 
ce stau în fața colectivului.

Așa de exemplu, vorbind despre 
căile de ridicare a productivității 
muncii, tov. Predoșan loan, cursant 
in cerc, a subliniat necesitatea ri
dicării calificării mecanicilor de 
locomotive subterane. In prezent 

’■există lipsuri în această direcție. 
Unii mecanici nu cunosc suficient 
funcționarea mașinilor, nu pot exe

De ce au rămas în urmă minerii vulcăneni
(Urmare din pag. i-a) 

frontal din stratul respectiv 
s-a plasat o brigadă necores
punzătoare. cea condusă de 
Jelcan loan care nu-și orga
niza corespunzător lucrul. Con
ducerea sectorului a luat tîr- 
zlu măsuri pentru plasarea 
altei brigăzi cu experiență în 
acest loc de muncă. Așa că aba
tajul frontal din stratul 17 
nu va putea intra in funcțiune 
decît abia pe la sfîrșltul lunii 
În curs.

In sectorul I, maiștrii mineri, 
tehnicienii s-au preocupat 
Insuficient de problemele de 
producție, au neglijat spriji
nirea brigăzilor de mineri, De 
acest lucru se face vinovată și 
conducerea sectorului. O situa
ție asemănătoare a fost în fe
bruarie și la sectorul II.

Aprovizionarea cu goale, în 
special la sectoarele I și II s-a 
fiUut in mod defectuos. Au fost 
zile cînd producția dată de 
schimbul de noapte nu a fost 
extrasă nici în schimbul ur
mător. Aceasta din cauză că 
parcul de vagonete nu este 
complet și din cauză că su
praveghetorii sectorului de 
transport nu s-au preocupat 
cum se cere de dirijarea goa
lelor. De asemenea, din cauza 
că haldarea se făcea defec
tuos, un număr mare de va
gonete cu piatră erau blocate 

cuta iniei reparații, fiind nevoiți 
a cete în astfel de cazuri ajuto
rul lăcătușilor, ceea ce întîrzie 
transportul. Tov. Predoșan a pro
pus inițierea unui curs de perfec
ționare a mecanicilor și examina
rea lor periodică.

In legătură cu această propu
nere, tov. Oprean Victor a ară
tat că este necesar ca fiecare me
canic să aibă asupra sa p trusă 
de scule, ceea ce nu există astăzi, 
pentru a face micile reparații.

Un alt cursant, tov. Tomșa Er
nest, а vorbit despre rolul con
științei oamenilor în asigurarea în
deplinirii, sarcinilor ce le stau în 
față. El a arătat că atunci cînd 
întregul colectiv lucrează în mod 
conștient, productivitatea muncii 
crește, producția sporește, iar 
prețul de cost scade. De aici ne
cesitatea educării tuturor oameni
lor muncii in spiritul atitudinii noi 
față de muncă, necesitatea ca or
ganizațiile de partid, sindicale și 
de U.T.M. să se preocupe temeinic 
de această problemă.

Propuneri prețioase menite să 
contribuie la o mai bună organi
zare a muncii, la sporirea pro
ductivității ei, la economii peste 
sarcinile planificate au făcut și 
alțî cursanți did cerc. Aceste pro
puneri urmează să fie prezentate 
organizației de partid și conducerii 
exploatării pentru a fi studiate în 
vederea aplicării lor în practică.

Sectorul de transport are o im
portanță deosebită în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor ce Ie are 
mina Lupeni. Faptul că cercul de 
economie concretă de la acest sec
tor discută probleme legate de asi
gurarea Îndeplinirii planului de 
producție este un fapt pozitiv.

La marea majoritate a cursan- 
ților se manifestă un interes deo
sebit față de problemele care sînt 
puse în discuția cercului, lucru ce 
sef concretizează prin propunerile 
pe care le fac în vederea îmbu
nătățirii procesului de producție. 
Nu însă in suficientă măsură este 
dezbătută latura teoretică a pro
blemelor în lumina sarcinilor ce 
decurg din documentele de partid, 
din hotărîrile ce se iau de către 

organele și organizațiile locale de 
partid.

Felul cum îți duce activitatea 
acest cerc, participarea regulată 
și activă a cursanților la ședințele 
programate denotă că atît biroul 
organizației de bază cit ți pro
pagandistul cercului se preocupă de 
buna funcționare a lui, ceea ce 
este o garanție că cercul de eco
nomie concretă de la sectorul VIII 
al minei Lupeni va desfășura o 
activitate bună și în viitor.

NICOLAB POPON

pentru mai mult timp in sub
teran. Aceasta dovedește că 
pregătirea de iarnă privind 
transportul și haldarea s-a fă
cut în mod superficial, nu s-au 
luat măsuri pentru evitarea 
greutăților ce survin In acest 
anotimp. De acest lucru se 
face vinovată și conducerea 
minei care nu a controlat fe
lul cum se respectă măsurile 
preconizate.

Iată deci că, pe lingă con
dițiile obiective, au existat 
multe lipsuri in special din 
partea personalului tehnic și 
a sectoarelor auxiliare, care 
au făcut ca munca însufleți
tă a minerilor de aici să nu 
dea roadele scontate. Deși 
multe din brigăzi, cum sînt 
cele conduse de Domokoș An
drei, Nicoară loan, Moraru Ni
colae, Zdld Francisc, Karac- 
sony Rudolf și altele au depă
șiri mari de plan, numeroase 
brigăzi au rămas cu mult în 
urmă față de sarcinile de pro
ducție. Aceasta a făcut ca la 
abatajele cameră viteza de a- 
vansare să fie mai mică, In me
die pe cele două luni cu 3,7 m. 
pe lună decît cea planificată.

In prima decadă a lunii în 
curs situația este la fel de rea. 
Exploatarea a rămas sub plan 
cu 2007 tone de cărbune, ran
damentul obținut este mai 
mic decîtr cel prevăzut cu 148 
xg. de cărbune pe post. In a-

- 1ЙГ W
Minerii din brigada condusă de Plinge Alexandru exe

cută lucrări de pregătiri în cadrul sectorului V al minei 
Anlnoasa. Bl au devenit bine cunoscuți la această exploa
tare pentru calitatea lucrărilor miniere efectuate cit și 
pentru economiile de materiale obținute lunar.

Iată-1 în fotografie pe brigadierul Plinge Alexandru 
(stingă) discutînd cu doi ortaci de-ai lui la cîtva timp 
după ieșirea din șut.

f Iîj

cărbune
mult și de bu-

Cărbune preparat
Preparatorii din Lupeni des

fășoară o susținută întrecere 
socialistă pentru a livra cen
tralelor siderurgice 
cocsificabil mai 
nă calitate.

Urmărind cu 
sul tehnologic 
cărbunelui, reglînd 
tele șl asigurînd o

atenție prece
de clasare a 

la timp si-
funcțlona I 

--------------- ©

Realizările minerilor din Uricani
Minerii de la Uricani se a- 

firmă din nou în întrecerea cu 
celelalte colective miniere din 
Valea Jiului. In primele 5 zile 
ale lunii martie ei au 
centrelor siderurgice din 
încă 139 tone de cărbune 
prevederile planului. Mai 
de jumătate din această 
titate a fost dată 
lectlvul sectorului

livrat 
țară 

peste 
mult 
can-

de Către co- 
I — sector

armareaSe extinde
Colectivul minei 

un mare accent pe introduce
rea tehnicii noi și extinderea 
metodelor avansate de lucru. 
In galerii s-a introdus pe sca
ră largă susținerea metalică și 
In bolțari. Minerii de aici s-au 
angajat ca în acest 
meze metalic 4.000 
galerie și să susțină 

Petrila pune

an să ar
in. 1. de 
în bolțari

ceastă parte a lunii, transpor
tul a lăsat mult de dorit. De 
asemenea, se mai manifestă 
lipsurile existente și mai îna
inte.

Pină la încheierea acestui 
trimestru, minerii de la Vul
can oricît de bine ar munci 
nu vor putea lichida cu răml 
nerea In urmă. Totuși se mai 
poate recupera o parte din 
producția pierdută, in ulti
mele zile, exploatarea a înce
put să meargă mai bine. Pen
tru ca planul să fie îndepli
nit în mod ritmic în perioada 
ce urmează se cere lichidarea 
cit mai grabnică a lipsurilor 
existente, luarea celor mai e- 
flclente măsuri pentru îmbu
nătățirea transportului, spriji
nirea concretă și efectivă a 
brigăzilor, asigurarea de locuri 
de muncă de rezervă prin în
deplinirea planului la lucră
rile de pregătiri. Pentru tri
mestrul II, conducerea minei 
a prevăzut măsuri tehnico- 
organizatorice concrete pentru 
flecare sector. Nu le vom în
șira. Arătăm doar că e nece
sar ca acestea să fie înfăptui
te la timp, ca situația din tri
mestrul I să nu se mai repete. 
Astfel, nu peste mult timp, mi
nerii vulcăneni, cunoscuți prin 
hărnicia lor, să se ridice la ni
velul sarcinilor de producție, 
să traducă în fapte angaja
mentele luate.

de bună calitate
re corectă a filtrelor, munci
torii de la preparațla Lupeni 
au îmbunătățit recuperarea 
globală a cărbunelui cu 1,8 la 
sută și au redus procentul de 
cenușă cu 0,0 la sută față de 
cel admis. In același timp pro
centul de umiditate a cărbu
nelui a scăzut cu 0,4 la sută 
sub norma admisă.

fruntaș pe exploatare. Un re
zultat însemnat l-au dobîndit 
minerii uricăneni și în pri
vința creșterii productivității 
muncii. In urma măsurilor 
luate de îmbunătățire a con
dițiilor de lucru în abataje 
productivitatea muncii plani
ficată a fost depășită, în a- 
cest timp, pe întreaga exploa
tare cu 12.3 la sută.

metalică în galerii 
500 m. 1. galerie. Hotărîțl să-și 
respecte angajamentul, ei ex
tind susținerea metalică in 
galerii. Numai In luna februa
rie, planul la armare metalică 
a fost depășit cu peste 400 
m. 1. Cele mai frumoase re
zultate le-a obținut sectorul 
II. care la toate galeriile de 
cap folosește susținerea me
talică.

Prin folosirea pe scară lar
gă a susținerii metalice și In 
bolțari, colectivul minei se 
străduiește să reducă continuu 
consumul specific de lemn de 
■mină.
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anunță cumpărătorii că 

A DESCHIS

o expoziție cu vînza- 

re a încălțămintei реп 

' Iru femei, bărbați ff 

copil.

In cadrui expoziției func
ționează fi un raion <sa« 
re desface un bogat 
sortiment de poyete.

Expoziția funcționează 
în fosta clădire a Sfatu
lui popular orășenesc Pe
troșani fi este deschisă 
zilnic între orele 9——13 
fi 17—20.

Vizitați cu încredere a- 
ceasta expoziție de unde 
vă puteți procura cele mai 
noi modele de încălță
minte.

întreprinderea 
de explorări 

Lupeni 
cu sediul in Lupeni, 

strada Avram Iancu nr. 1’ 

angajează imediat: 
— Inginer principal e- 
nergetic cu salariul în- 
fre 1850-2250,
— Inginer metrolog 

cu salariul între 1850- 
2250,
— Merceologi cu sa

lariul între 925-1050,
— Gestionari cu sa

lariul între 700-850.

Solicitanții se vor pre
zenta la sediul întreprin
derii cu acte de studii 
fi vechime.
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встагтагса — cerința imperioasa a popoarelor Declarafiile 
lui Fidel Castro

МАКА COHFRUNTJWE К ЬА ККѴА
Ieri au început la Geneva lucrările Comitetului 

celor 18 state pentru dezarmare
in marea sală de Consiliu a 

Palatului! Națiunilor din Gene
va s-a deschis ieri conferința 
celor 18 state pentru dezar
mare.

Așteptată cu un deosebit 
Interes de popoarele iubitoare 
de pace din toate țările lumii, 
marea confruntare de la Ge
neva are sarcina de răspunde
re de a elabora un acord in
ternațional cui privire la dezar
marea generală și totală sub 
ѴП strict control internațional.

Aci se consideră că actuala 
conferință de dezarmare depă
șește în importanță pe cele 
precedente. A sosit momentul 
ca infructuoasele discuții pri
vind dezarmarea să ducă de 
data aceasta la rezultate pal
pabile și pozitive. Desigur, ca
lea spre acest obiectiv este 
grea și complicată, cu atît 
mai mult cu cit între propu
nerile realiste și constructive 
prezentate de Uniunea Sovie
tică cu privire la realizarea 
dezarmării generale și totale, 
precum și la interzicerea expe
riențelor nucleare și contra
propunerile puterilor occiden
tale există încă diferențe sub
stanțiale, în deosebi în impor
tanta problemă a controlului 
asupra dezarmării. Din păcate, 
puterile occidentale au respins 
propunerea guvernului sovietic 
ca lucrările Comitetului celor 
18 să înceapă la nivelul șefilor 
de guverne (de state) care prin 
înalta lor răspundere ar fi pu
tut contribui în cea mai mare 
măsură la învingerea piedicilor 
adunate de-a lungul anilor pe 
calea spre o dezarmare gene
rală și totală sub un strict 
control internațional.

Perspectivele actualei confe
rințe sînt în același timp um
brite și de ceea ce exprimă 
plastic editorialul revistei bri
tanice „News Statesman", și 
anume că „...diplomații se în- 
tîlnesc în atmosfera ultimatu
mului deprimant și inutil lan
sat de S.U.A. săptămîna tre
cută în legătură cu reluarea 
experiențelor nucleare la sfir- 
șitul lunii aprilie în cazul în 
care nu se înregistrează un 
progres hotărîtor".

Două poziții diametral opuse
NEW YORK 14 (Agerpres). 
Răspunsurile date de minis

trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko la 
scrisoarea lui U Thant secre
tar general provizoriu al O.N.U. 
care propunea convocarea u- 
nei conferințe internaționale 
pentru semnarea unei conven
ții cu privire la interzicerea 
folosirii armei nucleare și pre- 
întîmpinarea răspîndirii aces
tui tip de armament, sînt con
siderate în cercurile O.N.U. — 
ca și de altfel la Geneva — 
ca o acțiune pozitivă a U.R.S.S.

Poziția constructivă a gu
vernului sovietic în aceste pro
bleme importante a provocat 
însă o reacție profund nega
tivă în cercurile politice ale 
principalelor puteri occidenta
le. „New York Times" se gră
bește să scrie că „persoane o- 
ficiale din Occident nu acordă 
importanță propunerilor so
vietice, considerîndu-le un pre
ludiu propagandistic în ajunul 
conferinței de la Geneva". Lă- 
sînd să se înțeleagă că ideea 
de a se interzice folosirea ar
mei nucleare este „inaccepta
bilă" pentru Occident, ca și 
crearea unor zone denucleari-

In zilele premergătoare con
ferinței a intrat în scenă cu 
deosebită febrilitate diploma
ția vest-germănă. „Nervozita
te la Bonn" — semnala presa 
occidentală în legătură cu po
ziția guvernului vest-german 
față de apropiata conferință.

Ziarul „La Tribune de Ge- 
neve", referindu-se la întreve
derile ministrului de Externe 
vest-german, Schroder cu Rusk 
șl cu Home, arăta că „sarcina 
principală a ministrului Schro
der este in aceste zile de a 
„înăspri" poziția Republicii 
Federale Germane și de a fur
niza noi argumente colegilor 
săi occidentali".

Absența Franței de la con
vorbirile de la Geneva este con
siderată în orașul conferinței 
nu numai ca un simptom al 
divergențelor „de metodă" din
tre puterile occidentale, dar și 
ca un factor care nu poate in
fluența decît în sens negativ 
mersul conferinței. Franța, im
portantă putere militară din 
Europa occidentală și partici
pantă din ce în ce mai activă 
la cursa înarmărilor nucleare, 
nu contribuie prin absența sa 
de la masa conferinței la spo
rirea perspectivelor de succes 
ale acestor tratative.

știrile difuzate de diverși co
respondenți Iasă să se între
vadă intenția puterilor occi
dentale de a încerca să for
muleze condiții preliminare 
înainte de abordarea progra
mului dezarmării generale și 
totale, aducind în discuție pro
bleme lipsite de legătură di
rectă cu obiectul stabilit al 
tratativelor.

„Astăzi, scrie ziarul italian 
„II Giorno", există fapte pe 
care nimeni nu le poate igno
ra... Acum nimeni nu se poate 
complace în resemnare". In 
favoarea unor acțiuni concre
te în direcția dezarmării vor 
acționa cu fermitate și perse
verență țările socialiste repre
zentate în comitet, printre ca
re și delegația Republicii Popu
lare Romine.

N. FUICEA 
corespondent special ăl Agerpres
....... —.....  «чми» - -

zale, ziarele americane amin
tesc că în decembrie anul tre
cut, delegația S.U.A. a votat 
împotriva rezoluției suedeze în 
care se cerea puterilor care nu 
dispun de arma nucleară să 
se abțină de la procurarea ei. 
Se știe că U.R.S.S. a votat în 
favoarea acestei rezoluții. Dez
văluind adevăratele cauze ale 
poziției negative a Occidentu
lui, comentatorul ziarului 
„New York Times" arată că 
„Statele Unite intenționează 
să acorde în continuare tot a- 
jutorul militar necesar aliați- 
lor lor".

In aceeași ordine de idei 
trebuie amintit că în urma în
trevederii pe care a avut-o la 
Lausanne secretarul de Stat al 
S.U.A. Rusk cu ministrul Afa
cerilor Externe vest-german 
Schroder, s-a subliniat in mod 
deosebit deplina concordanță 
de vederi dintre cei doi inter
locutori. Faptul este conclu
dent dacă se ține seama de 
eforturile diplomației vest- 
germane de a preveni realiza
rea oricărui acord care să im
plice intr-un fel sau altul crea
rea în Europa Centrală a unei 
zone denuclearizate și limita-

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI DE LA GENEVA

GENEVA 14. De la trimisul 
special al Agerpres, N. Puicea :

Miercuri, la ora 16,10 (ora lo
cală), în Palatul Națiunilor de 
la Geneva a avut loc ședința 
de deschidere a conferinței 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare care a fost în
ființat ca urmare a hotărîrii 
Celei de-a XVI-а sesiuni a A- 
dunărli Generale O.N.U. La lu
crările conferinței participă: 
din partea țărilor socialistă: 
R. P. Bulgaria, R. ,S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, U.R.S.S.; din partea 
țărilor membre ale blocului 
N.A.T.O. : Anglia, Canadă, Ita
lia, S.U.A. (locul Franței a ră
mas liber în urma refuzului a- 
cestci țări de a participa); din 
partea țărilor neutre: Birma- 
nia, Brazilia, Etiopia, India, 
Mex’c, Nigeria, R.A.U. și Sue
dia. Majoritatea delegațiilor 
sînt conduse de miniștrii Afa
cerilor Externe ăi țărilor partj- 
cipante.

Delegația R. P. Romîne este 
alcătuită din Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Ex
terne, George Macovescu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe și general maior Con
stantin Șandru.

Ședința inaugurală a fost 
deschisă de Omar Lufti, repre
zentantul special al secretaru
lui general provizoriu al O.N.U., 
U Thant. Salutînd pe pârtiei- 
panții la conferință, el a spus,

---------------- q---------------- =

Complotul forțelor reacționare din Japonia,
Coreea de sud și S. U. A.

TOKIO 14 (Agerpres).
La 13 martie, Țoi Duk Sin, 

ministrul Afacerilor Externe al 
regimului sud-coreean, care se 
află la Tokio, a avut o între
vedere cu primul ministru ja
ponez, Ikeda. După cum in
formează agenția Kiodo Țușin, 
în timpul tratativelor cu Ikeda, 
ministrul sud-coreean l-a asi
gurat pe premierul japonez că 
Pak Cijan Hi, căpetenia dic
taturii sud-coreene, dorește să 
se încheie cit mai repede po
sibil tratativele dintre Japonia 
și Coreea de sud cu privite la 

rea posibilității R.F.G. de a 
obține armament nuclear.

De altfel, guvernul Statelor 
Unite nu a răspuns încă scri
sorii secretarului general pro
vizoriu al O.N.U. Răspunsul 
Angliei la această scrisoare, 
dat publicității marți la Lon
dra, cuprinde refuzul acestei 
țări de a accepta propunerea 
ca țările care nu dețin arma 
nucleară să se angajeze să nu 
le producă și să nu le 'achizi
ționeze precum și să refuze de 
a primi pe teritoriul lor ase
menea arme aparținînd altor 
puteri.

0 геиіаііа cerlnii exilnderta dresurilor administrațiile 
ale Japoniei asupra Insulei» Okinawa si Opasawara

TOKIO 14 (Agerpres).
Sub presiunea deosebit de 

puternică a opiniei publice, 
Camera inferioară a parlamen
tului japonez a adoptat zilele 
trecute o rezoluție prin care 
cere extinderea drepturilor ad
ministrative ale Japoniei asu
pra insulelor Okinawa și Oga- 
sawara din arhipelagul Riukiu- 

printre altele : Cred că nu e- 
xistă nimeni care să nu recu
noască complexitatea sarcini
lor dv. și dificultățile pe care 
ie aveți de înlăturat. Cu toate 
acestea, unele elemente ale si
tuației sînt pozitive și ne dau 
temei de speranță. Guvernele 
S.U.A. și ale U.R.S.S. au redac
tat împreună „Declarația co
mună asupra principiilor pri
vind dezarmarea generală și 
totală". Reluarea tratativelor 
cu privire Ia dezarmarea gene
rală’ și totală, după o întreru
pere de aproape doi ani, poate 
să marcheze, desigur, un mare 
progres pe calea spre destin
dere în relațiile internațio
nale și să ne apropie de solu
ționarea acestei probleme gre
le, care este realizarea dezar
mării generale și totale sub un 
control internațional eficace.

După o scurtă pauză, în 
cursul căreia ziariștii au pără
sit sala de ședințe, conferința 
și-a continuat lucrările în ca
dru închis. După terminarea 
ședinței a fost dat publicității 
un comunicat, în care se arată 
că, în cea de-a doua parte a șe
dinței, desfășurată sub preșe
dinția reprezentantului Birma- 
niei, U Ti Han, conferința a 
examinat și adoptat regulile 
de procedură cu privire la des
fășurarea ședințelor.

Viitoarea ședință va avea loc 
joi, 15 martie, la ora 10 (ora 
locală).

„normalizarea relațiilor". A- 
genția subliniază că Ikeda, la 
rindul său, și-a exprimat spe
ranța că ȚOi Duk Sin și mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Japoniei, Kpsaka, vor ajunge 
la „rezultate pozitive" în ca
drul actualelor tratative poli
tice dintre cele două părți.

Penpettivele sumbre ale Berlinului occidenlal
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Sub titlul „Orașul de front 

este lipsit de viitor", ziarul 
„Pravda" a publicat la 14 mar
tie un articol al coresponden
tului său din Berlinul occiden
tal, V. Kuznețov.

In Berlinul occidental, scrie 
Kuznețov, nu încetează jocul 
cu focul. Autoritățile vest- 
berlineze sporesc aparatul po
lițienesc, scot în avanscenă pe 
naziștii înveterați. Willy Brandt 
și-a făcut rost recent de un 
nou șef al poliției: Dunsing, 
fost maior hitlerist care s-a 
perfecționat în persecutarea 
patrioților vest-berlinezi.

Locuitorii Berlinului occi
dental, scrie în continuare au
torul, sînt îngrijorați din cau
za absurdității și lipsei de răs
pundere a politicienilor făliți

Aceste insule au fost smulse 
Japoniei de către Statele Uni
te în anul 1944. In prezent, ele 
au fost transformate în baze 
militare ale S.U.A. în Oceanul 
Pacific pe care le folosesc în 
acțiunile de înăbușire a miș
cării de eliberare națională a 
popoarelor din Asia, precum și 
pentru organizarea de provo
cări în Orientul îndepărtat.

HAVANA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Cuba a adoptat legea 
cu privire la crearea juntei na
ționale pentru reglementarea 
aprovizionării, care va avea ca 
sarcină raționalizarea reparti
zării principalelor mărfuri a- 
Hmentare în rîndurile popu
lației.

Aducînd la cunoștință adop
tarea acestei legi, Fidel Castro 
a subliniat, în cuvîntarea sa 
rostită la posturile de radio și 
televiziune, că aceste măsuri 
au fost necesare pentru a re
glementa sistemul aprovizionă
rii populației cu mărfuri ali
mentare. Deși în comparație 
cu perioada dinaintea revolu
ției, producția mărfurilor ali
mentare a crescut considera
bil în ansamblu, a subliniat 
Castro, ea rămîne încă mult 
în urma puterii de cumpărare, 
care crește mereu și rapid, a 
populației. Creșterea conside
rabilă a puterii de cumpărare 
a fost determinată, de lichida
rea șomajului, anularea rentei 
funciare, majorarea salariilor 
oamenilor muncii, reducerea 
chiriilor, introducerea sisterre- 
lui învățămîntului gratuit ,11 
școli și de alte măsuri p- 
tuite de revoluție în intensul 
poporului.

Prin dezvoltarea sa, a spus 
el, revoluția este în stare să 
înlăture orice greutăți. Dispu
nem de toate mijloacele nece
sare, de toate condițiile și po
sibilitățile pentru sporirea con
siderabilă a producției, pentru 
a satisface cererea crescîndă 
a întregului popor, a declarat 
Fidel Castro.

In încheiere Fidel Castro a 
vorbit despre importanța re
centei hotărîri de a se crea 
conducerea națională a O.R.I. 
(Organizațiile revoluționare in
tegrate din Cuba). Castro a 
subliniat că această hotărîre 
este un nou pas pe calea uni
rii tuturor organizațiilor revo
luționare într-un singur partid 
marxist-leninist al clasei mun
citoare și poporului muncitor.

din orașul de front, care prin 
provocările lor pot împinge o- 
rașul spre prăpastie.

Ce se va întîmpla cu Berli
nul occidental? Iată întreba
rea pe care și-o pun tot mal 
des cu îngrijorare cetățenii o- 
rașuluî.

in aceste zile, scrie Kuzne
țov, pe autostrada dintre Ber
linul occidental și Germania 
occidentală trec șiruri nesfîr- 
șite de autofurgonete de dife
rite culori. Din oraș fug pa
tronii prăvăliilor și birourilor 
de recrutare, proprietarii vile
lor de lux și speculanții de va
lută. Fug trubadurii „războiu 
lui rece" de Ia ziarele „galbe
ne" locale și mincinoșii de lă 
posturile de radio Rias și „Ber
linul liber", victime ale pro
priei lor isterii.

Nu numai cei ce se simt cu 
musca pe căciulă părăsesc ma
lurile rîului Spree. Iși părăsesc 
cuiburile și marile concerne, 
băncile influente, „siemens" și 
.,Osram" — două din cele mai 
mari concerne care au sediul 
In Berlinul occidental au în
ceput să transfere în R. F. Ger
mană avutul lor. „Commerz
bank" și „Discontobank" îșl 
transferă depunerile tot în 
R F. Germană.

Urmărind realizarea scopuri
lor lor politice, autoritățile o- 
rășenești ațîță în mod artifi
cial panica și frica în rîndurile 
populației, se subliniază în ar
ticol.
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