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Kiss Dezideriu 
Alexandru. Mi- 

brigada lui

[toarte țările, uniți-vă!

aguirosu
Srgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc L

Realizări însemnate

In cadrul sectorului de 
investiții al minei Ani- 
noasa fiecare brigadă de
pune eforturi pentru înde
plinirea și depășirea sar
cinilor de plan.

In luna trecută în frun
tea întrecerii pe sector 
s-au situat brigăzile con
duse de 
și Plânge 
serii din

Kiss Dezideriu . care 
executat lucrări de adîn- 
cire 
și-au 
34,4 
timp 
productivitate mai i 
decît cea planificată 
0,540 m.c. pe post. Bri
gada a obținut un câștig 
de 117,91 leS pe 
miner.

.0-------------------

Cînd esfe voinjâ

de o jumătate 
proclamarea ei 
împotriva răz- 
drepturile fe-

Joi
8 martie 

1962

la puțul orb nr. 6 
depășit pianul cu 
la sută. în același 
ei au muncit cu o 

mare 
cu

post de

bătaie 
al mi-

'> t>e mai bine 
Де secol, de la 
câ zi de luptă 
boiului, pentru 
meii, pentru ocrotirea copii
lor, ziua de 8 Martie a consti
tuit an de an prilej de trecere 
in revistă a luptei femeilor de 
pretutindeni pentru libertate și 
egalitate tn drepturi, pentru 

. viitorul fericit al copiilor lor. 
pentru o viață mai bună.

Femeile din țările socialiste 
Sărbătoresc ziua de 8 Martie 

«condițiile împlinirii acestor 
nobile năzuințe. Pentru femeile 
din patria noastră socialistă 
au apus pentru totdeauna acele 
vremi cînd erau condamnate 
de regimul burghezo-moșieresc 
la ignoranță, lipsite de cele 
mai elementare drepturi cetă
țenești, umilite, exploatate 
crunt.

In societatea capitalistă fe 
meia suferă alături de bărbat 
umilințele și suferințele tutu
ror celor care muncesc. Inega 
lțtatea în ce privește salariza 
tisa; Spectrul negru al șomaju
lui, teama față de ziua de mii 
ne tac ca viața femeii în țările 
capitaliste să fie deosebit de 
grea. In țările care nu s-au e- 
liberat încă de sub rușinosul 
jug al colonialismului, femei
lor le sînt sortite, asemenea 
bărbaților, cele mai lungi zile 
de muncă, cele mai mici sala

rii.
Comparînd viața lor din tre

cut eu cea de azi, femeile din 
țara noastră pe drept cuvînt 
se pot mîndri. Cucerirea pute
rii politice de către clasa mun
citoare condusă de partid, fău
rirea statului nou socialist, a 
pus capăt pentru totdeauna 
stării de umilință și inegalita
te în care era ținută în trecut

femeia. ' Puterea populară a 
statornicit deplina egalitate a, 
femeii în muncă, în viața po
litică și obștească, confirmînd 
acest lucru în Constituția ță
rii. Eliberate de 
bîndind drepturi 
bătui, ehemate 
activ Ia făurirea 
socialiste, femeile dip țara 
noastră s-au afirmat drept o 
mare forță pusă în slujba în
floririi patriei. Capacitatea de 
muncă, talentul organizatoric, 
experiența gospodărească, spi
ritul inovator al femeilor se 
fac puternic simțite în cele 
mai diferite domenii ale vie
ții și activității noastre. Bu- 
curîndu-se de cele mai depli
ne drepturi și libertăți, de 
dreptul Ia un salariu egal pen- 
țru muncă egală cu bărbatul, 
de dreptul la vot, la învățătu
ră, femeile patriei noastre au 
cele mai largi posibilități de 
a participa activ la înfăptuirea 
luminoaselor sarcini ale desă- 
vîrșirii construcției socialiste. 
Femeia poate fi întîlnită de
putat în Marea Adunare Na
țională sau în sfaturile popu
lare, director în întreprinderi, 
în cabinetele medicale, în școli, 
birouri, la strung, pe ogoare, 
în cele mai diferite domenii 
de activitate făcîndu-și cu 
cinste datoria.

Pentru femeile patriei noas
tre nu există fericire mai mare 
decît aceea de a vedea cît de 
mare este grija pe care statul 
nostru socialist o poartă co
piilor lor. Faptul că tuturor 
copiilor le sînt deschise cele

asuprire, do- 
egale cu băr- 
să participe 
societății noi,

(Continuare în pag. 3-a)

Iarna e anotimpul care produce multă 
de cap colectivului depozitului de lemne 
nei Fetrila. Februarie însă a fost parcă luna 
cea mal capricioasă. Zăpadă din belșug, vis
colele și gerul s-au înțeles parcă să îngreuneze 
munca acestui mic dar harnic colectiv. Și to
tuși datorită hărniciei și voinței vitregia na
turii a fost învinsă. In luna februarie au fost 
descărcate 486 vagoane de material lemnos fără 
să se plătească nici o locație. La aceasta și-au 
adus contribuția brigăzile de țapinari conduse 
de Dincă Dumitru, Ivanov Toma, Crețescu Ni- 
colae și altele care și-au depășit cu 24—45 la 
suta normele fixate. Bine au muncit și brigă
zile de încărcători care asigură materialul lem
nos pentru minele Petrila și Aninoasa.

La succesele din luna trecută se adaugă și 
cele obținute în zilele care s-au 
scurs din martie. Toate aces
tea dovedesc 
există voință, 
învinse.

Munca entuziastă pe, care 
o depune colectivul 
U.R.U.M.P.' pentru înde
plinirea angajamentelor 
de întrecere se îmbină 
cu preocuparea continuă 
pentru ridicarea nivelu- 
lui tehnic al producției.

In primele două luni 
ale acestui an, la cabi
netul tehnic al uzinei au 
fost înregistrate 22 de 
propuneri de inovații din 
care 10 au fi fost apli
cate. Numărul inovații
lor 
mele 
acest 
trei ori mai 
de numărul 
propuse în perioada co
respunzătoare a anului 
trecut. Economiile posf 
calculate prin aplicarea

propuse 
două

an este

în pri 
luni din 
de peste 

mare față 
inovațiilor

acestor inovații se ridică 
la 43.200 lei.

Cea mai valoroasă 
propunere de inovație a 
fost făcută de comunis
tul Jic Jianu, maistru 
sculer, cu tema „Lacăt 
pentru stîlpii de abată-) 
cu secțiune rotundă". 
Inovații importante au 
mai propus și tov. Far- 
kaș Benedic, Cri șan Pe
tru și alții.

Pentru 
mișcării de inovații 
raționalizări, 
tehnic, sub 
comitetului 
a inițiat o 
inovatorilor 
mii care se vor acorda 
pentru rezolvarea proble
melor prevăzute în pla
nul tematic de inovații.

intensificarea 
si 

cabinetul 
îndrumarea 

sindicatului, 
întrecere a 
cu trei pre-

Cups de desen tehnic
Tehnica nouă obligă pe 

toți tinerii de la prepa- 
rația Petrila să-și ridice 
nivelul profesional. In a- 
cest scop s-a înființat un 
curs de desen tehnic, la 
care participă tineri mun-

citori din toate secțiile.
Curând un număr de 

25 tineri din secțiile p're->’ 
parației s-au si înscris la 
curs.

С. ВADUȚA 
muncitor

cînd
sînt

că atunci 
greutățile

IOAN CIUR 
corespondent

Noua clădire a stației C.F.p. Triaj Petroșani.
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F. FLORIAN
corespondent

Din activitatea comisiilor A.R.L.U.S.

localitate „Jurnalul de 
sovieticei11. Conferința 

tovarășul prof Pricop 
a fost audiată de 600

tovarășii Predimuș 
Tâmaș Plofîoa, 

Imre și alții.
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pentru Hunedoara
Tinerii de la sectorul IX 

electromecanic al exploatării 
miniere din Lupeni, răspun
zând la chemarea organizației 
de bază U.T.M., în ziua de 4 
martie au organizat o muncă 
patriotică de colectare a fie
rului vechi din incinta 
ploatării.

Brigada de muncă patrio 
tică condusă de tov. Bedeanu 
loan a colectat cantitatea de 
6.000 kg. fier vechi.

In această acțiune s-au e- 
vidențiat 
Nicolae, 
Szatmari

L A....

Recent, comisia A.R.L.U.S. de 
la Viscoza Lupeni a organizat o 
seară de prietenie închinată mun
citoarelor de la Combinatul de fi
bre artificiale „Viscoza11 Kiev. In 
cadrul serii a fost expusă confe
rința „Femeia sovietică luptătoa
re pentru construirea comunismu
lui11.

Cu acest prilej a fost trimisă 
o scrisoare de salut muncitoare-

lor de la Viscoza din Kiev.
In încheiere brigada artistică de 

agitație a prezentat un program 
artistic, urmat de o. reuniune tovă
rășească.

La rîndul ei, comisia A.R.L.U.S. 
de la mina Petrila a organizat la 
clubul din 
actualități- 
ținută de

. Constantin
•«*«•**♦»*•»*♦♦♦•♦«•••«*♦♦♦♦♦♦«♦♦♦«■ Persoane.

M. BENISCHEK
corespondent

♦ ♦ «♦

PUȚ MARGARETA, soră medicală în circumscripția a Ill-а Lupeni; VEREȘ ROZALIA, responsabila cinematografului „Alexandru Sabia" din Pe- ♦ 
tmșani, GAȘPAR ANA, președinta Comitetului orășenesc al femeilor Petroșani; ARAMA VAS1LICA, funcționară la Sfatul popular al orașului Vulcan; KRI-* 
ȘANOVSCHI ELISABETA, secretara organizației de bază P.M.R. sat Uricani; ZAMFIR ECATERINA. muncitoare fruntașă la Viscoza Lupeni. ♦



STEAGUL ROȘU

la nivelul cerințelor oamenilor muncii ICalitatea pîinii
♦ Щ < Д * ***■*•

♦ Luni după-aniiază, sala clubului C.C.V.J. din Petroșa
♦ a găzduit o consfătuire a cărei ordine de zi interesează Ț
♦ pe toți cetățenii Văii Jiului. Din inițiativa Comitetului o-
T rășenesc de partid Petroșani și a Comitetului executiv al 
1 Sfatului popular orășenesc, s-au tatilnit în această zi re- 
I prezentanți ai Intreprinder ii de panificație „Jiul", ai or- 
i ganizațitior comerciale O.C.L. Alimentara, T.A.P.L.. nume- 
І roși vinzători din magazinele care desfac pline și produse 
’ ' ------s- ------- in aală au fost, de asemenea,

_i ai sfaturilor populare din 
i, activiști de partid și ai organiza

țiilor de masă. Consfătuirea a avut loc în prezența tovară
șilor Ghioancă Victor, secretar al Comitetului orășenesc do 
partid, Blaj Traian, președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Petroșani, Momeu Samoilă, 
președintele Consiliului local al sindicatelor.

Consfătuirea, reflectînd marea grijă pe care partidul 
și guvernul o poartă ridicării continue a nivelului de trai 
•1 oamenilor muncii, a dezbătut pe larg problema îmbu
nătățirii calității pîinii șl a celorlalte produse de panifi
cație.

it

r de panificație, gospodine. In
f prezent! președinți si deputați 
j localitățile Văii Jiului, activiști
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Pași importanți pe calea 
îmbunătățirii

Luînd cuvîntul în fața parti- 
cipanților la aongfifcuire, tov. 
Blaj Traian a subliniat că îmbu
nătățirea calității pîinii constituie 
o problemă căreia partidul și gu
vernul îi acordă o atenție deo
sebită. Concursul „Pentru pîinea 
de cea mai bună calitate" or
ganizat anul trecut din inițiativa 

a adus o contri- 
la stabilirea căi- 
calitativă- a acti- 
de panificație la 

nivelul cerințelor mereu crescinde 
ale celor ce muncesc.

Niciodată în trecut, în Valea 
Jiului nu a existat o bază teh- 
nico materială la nivelul celei de 
astăzi pentru fabricarea produse
lor de panificație în sortimente 
variate și de calitate superioară. 
Fabricile de pîine din Petroșani 
ți Lupeni sînt creații ale puterii 
noastre populare. Concursul pe 
țară de anul trecut, a înarmat 
polectivele fabricilor de pîine cu 
experiența celor mai buni brutari 
din țară-

Măsurile luate sub îndrumarea 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani pentru repararea și pu
nerea în funcțiune a întregului u- 
tilaî al întreprinderii de panifi
cație. asigurarea cernerii făinii la 
toate unitățile, luarea de măsuri 
pentru respectarea regulilor de 
igienă, înființarea de laboratoare 
de analiză, întocmirea rețetelor 
de fabricație pentru fiecare lot de 
făină, introducerea unui control 
strict pe faze de fabricație și lua
rea de măsuri operative în ve
derea înlăturării lipsurilor sem
nalate, au dus la obținerea unor 
realizări de seamă în îmbunătă
țirea calității pîinii. S-au înregis
trat în deosebi progrese in îm
bunătățirea oalității pîinii inter
mediare, a pîinii albe. Pîinea nea
gră s-a îmbunătățit, de asemenea, 
simțitor atît ca aspect, cît și ca 
gușt ; este însă necesară o aten
ție sporită pentru ca pîinea nea
gră să nu depășească aciditatea 
admisă. întreprinderea de panifica
ție s-a făcut, de asemenea, remar
cată prin sporirea sortimentelor.

Atît în referatul prezentat de 
tov. Blaj Traian, cît și în discu
țiile purtate de numeroși pârtiei-

CC. al P.M.R. 
buție importantă 
lor de ridicare 
vității industriei

calității pîînii
panți, s-a subliniat că sînt nece
sare noi și noi măsuri pentru îm
bunătățirea calității produselor de 
panificație, îndeosebi a pîinii ne
gre. In unele 
nu corespunde 
tarea cauzelor 
se datorește 
țclor procesului tehnologic. La u- 
nitatea din Vulcan, condițiile de 
igienă nu sînt riguros respectate. 
Au fost unii șefi de unități ca 
I-eon Gbeorghe, Vulcheș Francisc, 
Solomon Bela, care în timpul pro
gramului de lucru se ocupau de 
alte probleme, de cele mai multe 
ori personale, neglijînd suprave
gherea calitativă a procesului de 
fabricație

Principala cerință care se impu
ne în vederea ridicării continue a 
calității pîinii este ridicarea Ca
lificării lucrătorilor. Numai un 
mic procent din efectivul întreprin
derii de panificație (sub 20 ia su
tă) posedă calificarea corespunză
toare. Pentru calificarea 
pentru formarea lor ca 
în domeniul panificației, 
rea întreprinderii trebuie 
pună o activitate susținută.

zile pîinea neagră 
cerințelor și cerce- 

a arătat că aceasta 
nerespectării cerin-

cadrelor, 
specialiști 
conduce- 
să depu

Atenție deosebită 
procesului tehnologic de fabricație

Minerul Nițaș Gheorghe de 
la mina Aninoasa a arătat în 
cuvîntul său: Pîinea neagră 
s-a îmbunătățit mult In ulti
ma vreme. Sînt însă zile în 
țțare plinea neagră e de nere
cunoscut : puțin crescută, acră 
la gust. Gospodina Petruș din 
Petrila, precum și mai mulți 
vorbitori din Vulcani au ară
tat, de asemenea, că In ce pri
vește calitatea plinii negre e- 
xistă oscilații. Care este cauza ?

Tovarășul Hurezeanu, direc
torul întreprinderii de panifi 
cație, a recunoscut eă aceste 
deficiențe au drept principală 
cauză nerespectarea riguroasă 
a procesului tehnologic de fa
bricație. La unitatea din Vul
can cernerea făinii intrată în 
fabricație se face manual, iar 
responsabilul acestei unități nu 
veghează la executarea corectă 
a acestei operații deosebit de 
importante pentru asigurarea 
calității produselor. Aceasta 
este cauza pentru care unii 
consumatori reclamă impuri
tăți în pline. Deficiențele în 
procesul tehnologic constiuie.

de asemenea, cauza acidității 
sporite în unele șarje de pline. 
La Lupeni nu s-a insistat în
deajuns pentru introducerea 
unei tehnologii noi, care să a- 
slgure un salt calitativ.

Respectarea riguroasă a pro
cesului tehnologic trebuie să 
stea permanent în atenția con
ducerii întreprinderii de pani
ficație „Jiul", a responsabili- 
lor de unități de fabricație, 
pentru a putea livra rețelei 
comerciale numai pîine de ca
litate. Este necesar ea la toate 
unitățile de panificație să se 
lucreze după rețetele ‘ 
cație pe baza cărora 
ținut cele mai bune 
In concursul pe țară 
anul trecut. Trebuie, de ase
menea, lichidată rămînerea in 
urmă în ce privește punerea 
la punct a rețetelor în unită
țile de patiserie. S-a remarcat, 
pe bună dreptate, că unele 
produse de specialitate, cum 
sînt cozonacii, deși corespund 
ca gust, nu au o formă fru
moasă, corespunzătoare.

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

de fabri- 
s-au ob- 
rezultate 
organizat

PÎINEA In MAGAZINE
mod de a manlpu- 
cît se poate de de- 
conducerea O.C.L. 
trebuie să ia mă- 
a-l curma. Plinea,

magazinele 
panificație 

mod cores- 
în rafturi.

Un loc important în cadrul 
discuțiilor l-a ocupat depozi
tarea pîinii în magazine. In a ■ 
ceastă privință s-au ridicat 
cîteva probleme cărora trebuie 
să li se acorde o importanță 
deosebită.

Iri primul rind, păstrarea
pîinii în magazine. E adevă
rat, cîteva din
specializate pentru 
păstrează pîinea in 
punzător, așezată

In multe magazine, modul 
defectuos de a o manipula, 
depreciază pîinea din punct de 
vedere calitativ. La o serie de 
magazine din Petroșani și din 
alte localități plinea e descăr
cată din mașini în saci șl fie 
că rămlne în saci pînă la dis
tribuire, fie că e aruncată în

os-—- -------

tn localitățile periferice 
lipsesc produsele de specialitate

Așa cum s~a mai arătat, par
ticipanții la consfătuire au acor
dat o înaltă apreciere străduințe
lor colectivului întreprinderii de 
panificație de a produce cit mai 
multe sortimente „albe". Învăță
torul Șimon losif de la Aninoasa 
a arătat însă ci cetățenii din a- 
ceastă localitate pot cumpăra căr
nuri, covrigi, cozonaci și alte a- 
semenea produse numai cînd vin 
la Petroșani! In Aninoasa aceste 
produse sosesc numai la „zile 
mari" și in cantități insuficiente, 
deși sînt căutate. Cozonacii sînt 
foarte mult căutați nu numai de 
gospodine, ci și de tinerii mun
citori care locuiesc în căminele 
muncitorești.

Dar nu numai Aninoasa cunoaș
te asemenea deficiențe în aprovi-

lăzi sau în grămezi pe dușu
mea. Acest 
la pîinea e 
fectuos șl 
Alimentara 
suri pentru
din mașinile care o transpor
tă. trebuie descărcată în co
șuri și apoi așezată în raf
turi. Trebuie combătută prac
tica unor magazine de a face 
comenzi exagerat de mari pen
tru pline, din care cauză a- 
ceasta se învechește. Lucrăto
rii din comerț care distribuie 
pîinea, trebuie să se conside
re participant! activi la pro
cesul de asigurare a calității 
plinii și să lupte pentru ca In 
magazine pîinea să-și păstre
ze calitățile și să ajungă In 
condlțiuni cit mai bune la 
consumator.

Transportul, 
verigă importantă
Participanții ia consfătuire și-au 

putut da seama din discuțiile 
purtate, că din toate verigile care 
concură la procesul de aprovizio- 
nare a populației cu produse de 
panificație, transportul constituie 
veriga cea mai slabă. Se reclamă 
din partea conducerii întreprinde
rii de panificație — si nu fără 
temei — insuficiența mijloacelor 
de transport. Cert este însă că și 
cu actualele mijloace sa poate face 
mai mult pentru transportarea pîi
nii în condifiuni bune de la fa
brici la unitățile de desfacere. 
Deficiențele din organizarea trans
portului fac ca la Uricani pîinea 
să ajungă sporadic fi de cele mai 
multe ori veche — a arătat tov. 
Mngos Ioan, președintele Sfatului 
popular al comunei Uricani. Mun
citorilor forestieri plinea li se duce 
in camioane deschise, in condiții 
neigenice. Tovarășul litiu loan, 
secretarul comitetului de partid 
al minei Uricani, a arătat că din 
cauza transportului necorespunză
tor pîinea a sosit nu de puține 
ori la Uricani murdară, turtită, de
gradată din punct de vedere al 
aspectului. Tovarășul Racggk Ni- 
colae, 
șenesc 
Că la 
junge, 
și în

In urma trecerii în ultima vreme 
la aprovizionarea în timpul nojfii 
a magazinelor de specialitate /cit 
produse de panificație, s~a creat 
posibilitatea îmbunătățirii într-o 
oarecare măsură a transporturi
lor.

Dar ceea ce s-a făcut pînă acum 
este insuficient. Pîinea trebuie 
transportată în lăzi, așezată co
respunzător, pentru a nu se de
forma. Trebuie combătută cu e~ 
neigie lipsa de interes a celor 
care răspund de transportarea pli
nit, pentru punerea la punct a 
muncii în acest sector. A apărut 
cel puțin stranie afirmația lipsi
tă de răspundere a tov. Olaru 
Ștefan care răspunde de 
tul pîinii în Petroșani, 
s ar folosi lăzile pentru 
tul pîinii, mașinile ar fi 
pînă la urmă numai cu 
Trebuie înțeles că la aceasta tre
buie să se ajungă: de la fabrică 
la magazin pîinea si fie trans
portată în lăzi, spre a-și păstra 
forma, calitatea-

secretând comitetului oră- 
de partid, Petrii a, a arătat 
Petrila, Banița, pîinea a- 
de asemenea, cu întârziere 
condiții necorespunzătoare.

transpor
tă dacă 

transpar- 
încărcate 

ambalaje.

*

zionarea cu produse de panificație. 
La Petrila cărnurile nu sosesc in 
cursul dimineții, cînd sînt solici
tate de școiar.i, de gospodine. A~ 
celași lucru se întimplă la Lo- 
nea, Uricani, Bănița. Conducerea 
O.C.L. Alimentara, precum 
ducerea întreprinderii de 
cație trebuie să studieze 
tățile de aprovizionare a 
localități cu produse de 
tate și să ia măsuri pentru ca a~ 
ceste produse să nu lipsească nici 
în localitățile periferice.

Iar dacă conducerile acestor 
întreprinderi țin să răspundă ce
rințelor cumpărătorilor, să asigu
re ca produsele de specialitate să 
ajungi în rețeaua de desfacere cît 
mai proaspete.

și con- 
panifi’ 
necesi" 
acestor 

speciali’

Pentru îmbunătățirea continuă 
a calității produselor de panificație

In prezent se iau noi mă
suri pentru ca produsele de 
panificație să fie de calitate 
tot mai bună. Tov. Hurezea
nu, directorul întreprinderii 
de panificație, a arătat că 
colectivul fabricii din Petro
șani se pregătește pentru in
troducerea In procesul de fa
bricație — odată cu sosirea 
unor noi utilaje — a proce
deului cu maia fluidă, ceea 
ce va determina un salt ca
litativ la plinea neagră. Tov. 
Fleșeriu Cornel, directorul 
Trustului regional de panifi
cație care a participat la con
sfătuire, a arătat că Încă in 
acest an Întreprinderea va fi 
dotată cu noi mijloace do 
transport, malaxoare, cazane, 
eu încă un cuptor modem, a- 
slgurindu-se baza tehnică 
pentru o producție de calita
te. S-au elaborat măsuri pen
tru instruirea periodică a per
sonalului tehnic.

Și In ce privește rețeaua de 
desfacere a plinii stat ta curs 
de înfăptuire noi măsuri. 
Toate magazinele de speciali
tate —- a arătat tov. Coama 
Ioan, directorul O.CJL. Ali
mentara — vor fi dotate cu 
rafturi pentru depozitarea ta 
condiții corespunzătoare a în
tregii cantități de pline in
trate ta desfacere. Se vor a- 
menaja noi magazine de des
facere specializate pentru

pîine și produse de panifica- < 
tie. j

Lutad cuvîntul, tov. Ghi- < 
oancă Victor, secretar ai Co- j 
miletului orășenesc de partid, І 
a arătat că această consfă- ! 
tuire a prilejuit un bogat iz- < 
vor de Învățăminte ta vede- i 
rea îmbunătățirii continue a ■ 
aprovizionării populației cu I 
pline și produse de panifica- j 
țle de calitate. Conferința re- ’ 
gionolă de partid, precum și J 
Conferința orășenească Petro- } 
șani. au elaborat măsuri im- < 
portante pentru Îmbunătăți- < 
rea calității produselor de ] 
panificație, care trebuie ta ] 
făptuite eu perseverență. Tre- 1 
bule desfășurată o muncă cu- І 
prinzătoare pentru o cointere ) 
sa pe toți muncitorii șl tehnî- І 
denii care Concură la produ- ( 

și distribuirea plinii — -

I

elenii 
cerea și awineuirea pîinii — « 
de la unitățile de morărit pi- i 
nă la vlnzătorul din magazin ( 
— la asigurarea unei plini de 
cea mal bună calitate.

Vorbitorul a subliniat că or
ganizarea pe lingă comitetele j, 
executive ale sfaturilor popii- A 
lare a controlului obștecc a- 
■upra fabricării, transportului 5 
și desfacerii plinii — conform i 
Decretului f'nnsiliului de Stat, г 
constituie o nouă și іщрог- i 
tontă măsură preconizată de 1 
partid spre a se asigura celor 
ce muncesc pline de calitate < 
superioară. ;
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Femeile — participante active 
la gospodărirea treburilor obștești
Femeile din Va- —=■— Valea Jiului sini

leș Jiului, cărora ANA GAȘljJAK 270 comisii de
în trecut le era președinta Comitetului orășenesc femei în circum- 
sortită mizeria și al femeilor Petroșani scripțiile orășenești,
umilința, pârtiei- —
pâ in zilele noas
tre cu entuziasm ia gospodărirea 
treburilor obștești, pun cu nădej
de umărul la înflorirea Văii Jiu
lui-

Din ceie 42.000 femei din Va
lea Jiului o bună parte sînt în
cadrate in cîmpul muncii. Mai bi
ne de 6,0G0 lucrează în procesul 
d« producție în diferite ramuri in
dustriale ca muncitoare calificate. 
Farticipînd cu însuflețire 
trecerea socialistă, femeile 
buie efectiv la îndeplinirea 
pășirea sarcinilor de plan, 
cuprinderile Văii Jiului ne 
niîndri eu peste 700 de femei care 
sînt fruntașe în întrecerea socia
listă. Printre acestea se numără fi
latoarele Sălniccanu Terezia, Du
mitrescu Ioana, Vejdel Ana, Moga 
Veronica, tovarășele Kovacs Este
ta, Achiș Iuliana, Zamora Bianca. 
Moldovan Eleonora, Dina Elena 
și multe alte muncitoare de la 
U.R.U.M.P., termocentrala Parp- 
șeni, U.E- Vulcan, I,I,L. „6 Au
gust" ețc. Avem sute de femei 
fruntașe in rindurile cadrelor di
dactice, ale personalului medico- 
sanitar, în comerțul de stat. Din
tre acestea merită să fie eviden
țiate tovarășele dr. lovipale Ioa
na, profesoare Silagyi Agata, Mo- 
taru Lucreția, Coconeț Maria și 
«*uJte altele.

Femeile din Valea Jiului, soțiile 
de mineri, gospodinele participă 
activ la gospodărirea treburilor 
obștești, la înfrumusețarea orașe
lor și satelor, a noilor cartiere, 
sprijină activitatea unităților sani
tare. Numeroase femei fac parte 
din echipele de control obșteac 
și aduc un aport prețios la îm
bunătățirea activității unităților, 
io Valea Jiului sînt 185 femei 
deputate 

• Printre
Crainic ' 
Valeria, 
Florica, 
Viorica care constituie exemple în* 
suflețitoare pentru celelalte femei 
în acțiunile de folos obștesc.

In mobilizarea maselor de 
mei Іа gospodărirea treburilor 
ftești un roi însemnat ii au 
adiatele și comisiile de femei. In

la hi- 
contri 
și de-
In în-
putem

în sfaturile populare- 
acestea se numără tov. 
Irma, Vinga Maria, Jura 

Sava Rozalia, Șandru 
Barbu Maria, Măieraș

fe- 
ob- 
co~

scripțiile orășenești, 
carp cuprind 2412 

femei casnice, 37 
și 5 comitete 

comunale. Comitetele și comisiile 
din circumscripții au atras in miș
carea de femei peste 35,000 mun
citoare. intelectuale și gospodine. 
Printre acestea se numită to
varășele Sfura Silvia, Tomșa Ma- 
tia, Szacsko Elisabeta, Bidea E> 
lisabeta din Lupeni, Moldovan E- 
leonora, Jura Valeria, Hanuș Flo- 
rica, Salomia Лпа din Vulcan, Va- 
riași Eleonora, Ringajțeanu Elena 
din Uricani, Tamaș Rozalia, La
zar Catița din Iscroni, Cîmpeanu 
Maria, Marcu Lucreția, Vinga Ma
ria, Moțiu Eceterina, Leonardo 
Elisabeta, Cristea Margareta și 
multe altele. Cu mîinile lor har
nice aceste femei și multe altele au 
transformat numeroase terenuri vi
rane în spații verzi, în parcuri, au 
realizat mii de lei economii, au 
transformat sute de metri de pin- 
ză lo lenjerie de pat pentru spi
tale și cămine-

Pentru a da un nou imbold ac
țiunilor 
lităților 
măvană. 
Martie, 
din localitățile noastre, a pornit 
o vie întrecere sub lozincile : „Pen
tru cea 
,, Pentru 
„Pentru 
Femeile 
tărîte ca pe viitor să obțină noi 
succese în acțiunile de înfrumu
sețare și bm>ă gospodărire a lo
calităților.

Femeile din Valea Jiului sînt 
profund recunoscătoare partidului 
pentru viața demnă pe care o 
trăiesc astăzi, pentru minunatele 
condiții de muncă, de viață, de 
culturalizare, pentru stima și gri
ja de care se bucură atît ele ca 
mame cît și copiii lor. Prin acti
vitatea lot neobosită la locurile 
de muncă, pe tărim gospodăresc, 
obștesc, femeile Văii Jiului își 
manifestă atașamentul și dragos
tea nemărginită față de partid, 
hotărîrea de a munci cu toată ab
negația pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini trasate de cel de-al 
Ш-lea Congres al P.M.R., pentru 
înflorirea patriei.

de înfrumusețare a loca- 
noastre in această pri- 
în preajma zilei de 8 
între comisiile de femei

mai frumoasă scară1', 
cel mai frumos bloc", 
cea mai frumoasă stradă", 
din Valea Jiului sint ho-

8 R T I E
(Urmare din pag. l-a) 

mai largi posibilități de învă- 
Îătură, că lor li s« asigură toa- 

e condițiile pentru a deveni 
oameni demni, culți, umple de 
bucurie Inimile femeilor, ale 
mamelor.

Ziua do 8 Martie este săr
bătorită de femeile din patria 
noastră in condițiile unui pu
ternic avînt al luptei întregu
lui popor pentru înfăptuirea 
sarcinilor construcției socia
liste elaborate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. Marile 
succese dobîndite In industria
lizarea socialistă a țării, în 
dezvoltarea științei și culturii, 
apropierea încheierii procesului 
de colectivizare a agriculturii 
sînt victorii de o deosebită în
semnătate obținute sub con
ducerea partidului, la care fe
meile și-au adus contribuția 
din plin. La rezultatele obți
nute in Întreprinderile Făli 
Jiului, îndeosebi la Viscoza Lu
peni, A. C. R. E. Vulcan, 
U.R.U.M.P., în școli și institu
țiile de cultură și sănătate, la 
buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților noastre, 
femeile aduc un aport impor
tant.

Sărbătorind ziua de 8 Martie,*, 
femeile din țara noastră îșl a- 
firmă încăodată hotărîrea fer
mă de a-și uni forțele cu fe
meile din întreaga lume în ma
rea luptă a tuturor popoarelor 
pentru apărarea cauzei păcii, 
îngrijorate de uneltirile Impe
rialiste îndreptate împotriva j 
păcii, care pun în pericol via- î 
ța copiilor lor, civilizația lu
mii, femeile de pretutindeni 
sînt profund interesate in re
zolvarea grabnică a probleme
lor internaționale care fră- 
mintg astăzi lumea : dezarma
rea generală și totală, rezol
varea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor. Femeile din 
țara noastră, alături de femei- j 
le din întreaga lume, sprijină î

■i
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J Doctorița he copii |

<Jin toate puterile politica de 
pace și înțelegere internațio
nale promovați de Uniunea 
Sovietice, inițiativele el menite 
să ferească omenirea de un 
nou și pustiitor război mon
dial. Din nou, cu prilejul silei 
de 8 Martie, femeile din În
treaga lume îșl unesc glasul, 
pronunțtndu-se cu hotărîre, In 
numele vieții și al viitorului 
copiilor lor, pentru o lume fă
ră arme, fără războaie, fără 
robie, pentru pace pe întregul 
pămîntI

i
Cînd cu trei ani in urmă | 

dr. Popa Tocdora r fost re- ♦ 
p»rtl»ată la circumscripție, • 
medicală de copii din Urieant j 
unele mame au dat eu no» * 
incredere din cap. ?

— Așa un medic tinir. Ce |
•

♦

*
*
♦I *

FERICIRE
O mamă cu un copil to ?

brațe... Două zîmbete ce se 1 
contopesc. Cită fericire... i

experiență o fi avind f 
Curind insă șl-au dat sea

ma că dr, Popa Teodora me
rită deplină încredere.

Dr. Popa Teodora a elfii*
gat nu numai dragostea și 2 
stima celor mari dar și a * 
micuților aduși la circum- î 
jcripțfe de mamele lor în * 
brațe sau de mină. Și cum * 
să nu-ți fie drag un aseme- i 
nea om care iși pune toată J

2 priceperea și capacitatea sa 2
In slujba binelui ? 2

Un asemenea doctor și ce- 2 
tățean a primit votul una- ț 
nim al alegătorilor din co- 2 
muna Uricani și din circum- t 

regională* 
din anul *

♦ 4 
deputat, soție și |

scripțla electorală 
nr. 205 in alegerile 
trecut.

Doctor, < 
mamă, Popa Teodora iți fa- J 
ce cu prisosință datoria con- ♦ 
srituind un viu exemplu. î 

т
• •

De la corespondentele , 
noastre voluntare

„Magazinul nostru"
in cartierul Cacașvar din o- 

rașul Vulcan există un maga
zin alimentar în care țj-e drag 
să intri. Mărfurile expuse în- 
tr-un mod atrăgător, o curățe
nie exemplară înttmpină clien
tela acestui magazin din inima 
cartierului muncitoresc vulcă- 
nean. Gestionarul Ștefane Du
mitru, apoi lucrătoarele Ber- 
coți irina, Codruț Maria, МШ- 
ler Ecaterina șl Apostol Con
stantin se străduiesc să asigu
re o deservire cit mai bună.

Acest magazin nu de mult a 
fost înzestrat cu un frigider 
pentru păstrarea produselor In 
bune condiții. Gospodinele din 
cartier au denumit magazinul 
alimentar nr. 47 din Cacașvar 
..magazinul nostru".

comportarea în societate, ati
tudinea socialistă față de mun- 
că

FLORICA BIRSAN 
muncitoare

PAULINA DUMITRU 
și ELENA CSIKI 

gospodine

S-a schimbat aspectul 
cantinei

Ți-e mal mare dragul să 
servești q masă gustoasă șl 
consistentă la cantina minei 
Uricani.

Aci de curind a fost intro
dus iluminatul fluorescent, 
cantina a fost dotată cu ve
selă și tacîmuri noi.

Deseori cu personalul din 
cantină se organizează scurte 
ședințe, despre felul cum tre
buie să se poarte și să ser
vească cit mal civilizat pe a- 
bonați. Personalului cantinei i 
s-au predat lecții pe diferite ' 
teme ca: morala proletară,

Au pornit la treabă
Vulcănencele sînt considerate 

femei active. Șl pe bună drep
tate. De cum au dat primele 
raze mal călduțe de soare, ca
re au făcut să se topească o 
bună parte din zăpada și ghea
ța din curți și de pe străzi, to
varășele care răspund în ca
drul comitetului de femei de 
munca de înfrumusețare a 
cartierelor au și trecut la mo
bilizarea femeilor la munci 
voluntare.

O astfel de muncă volunta
ră s-a organizat de către co
misiile de femei din cadrul 
circumscripțiilor nr. 14, 15 și 
16. Ou acest prilej au fost 
prestate mai bine de 120 ore 
de muncă voluntară. Acțiunea 
de înfrumusețare a început cu 
îndepărtarea gunoaielor de pe 
Străzi și a continuat cu curăți
rea șanțurilor pe Întreaga lun
gime a străzilor din aceste cir
cumscripții. Gospodinele Rusu 
Elisabeta, imllng Elisabeta, 
Radu Maria, Vințan Elena, 
Lăzăruț Maria, Jurca Olga, 
Onac Maria, Obuc victoria, 
Stanciu Elena, Oervenschi Pau
la, Nistea Ana și Iacob Iulla- 
na din circumscripția nr. 14, 
Altman Margareta, Hogman 
Aurelia. Hanes Elena, FulOp 
Ana, Muțiu Susana, Antal Ш1- 
sabeta și altele și-au adus din 
plin aportul la aceste aețiuni.

LAURA GAV’BILIU 
gospodină



Tineretul sovietic a răspuns cu căldură |

la chemarea lai N. S. Hrușciov 
de a pleca să lucreze la sate

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Ziarele centrale din jMoi- 

eova publică la 7 martie Nu
meroase scrisori, corespon
dențe și fotografii care a- 
rată că tineretul sovietic a 
răspuns cu căldură la che- 
ttmrea. lui N. S. Hrușciov de 
* pleca să lucreze perma
nent la sate.

La 6 martie, cînd a fost 
fbblicat raportul lui N. S. 
Hrușciov lă plenara C.C. al 
P.C.V.S. care conține aceas
tă chemare, la Comitetul o- 
iftșenesc Moscova al Comso- 
Hriui au sosit 189 de scrisori 
•?n partea unor tineri vo- 
funtari care se declară gata 
să plece în colhozurile și 
sovhozurile țării. In afară 
de aceasta sute de aseme
nea declarații au sosit la 
comitetele raionale și Ia or
ganizațiile de bază din Mos
cova ale Comsomolului.

La unele întreprinderi 
Moscova cereri de a fi 
mise să lucreze la' sate 
sesc din partea unor gru
puri întregi de tineri munci
tori și muncitoare. Astfel, 
tinerii din sectorul de mun- 
că comunistă de la Uzina 
„Vladimir Пісі", una din 
cele mai mari din Moscova, 
au hotărît să plece cu 
la sate.

Asemenea cereri din 
tea tinerilor entuziaști 
sosit și la comitetele 

Comsomol din Kiev, Harkov, 
Odesa, 
Lvov și din alte orașe,

Telegrame In care se a- 
nunță începerea noii mișcări 
de masă a tineretului sovie
tic sosesc din Leningrad și 
Alma-Ata, din orașe sibe
riene și din alte locuri ale 
Uniunii Sovietice.

din 
tri-
so-

toții

par
au 
de

Dnepropetrovsk,

>
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Tratativele franco-algeriene
EVIAN 7 (Agerpres). — Cores

pondentul Agerpres, T. Vornicu, 
transmite:

La 7 martie au început la Evian 
tratativele oficiale dintre delega
țiile guvernului franoez și guvernu
lui provizoriu a) Republicii Alge
ria. Delegația lgeriană este con
dusă de Krigi Bellkassem, vice
președinte al guvernului provizo-

riu al Republicii Algeria, iar de
legația franceză de Louis Joxe, mi
nistru de Stat pentru problemele 
Algeria.

Tratativele continuă. Cele două 
delegații au căzut de acord să 
nu dezvăluie, deocamdată, prin 
purtătorii lor de cuvînt modul cum 
evoluează tratativele.

©

Un noii lot 
furnizat de S.U.A,e —’

HANOI 7 (Agerpres).
După cum anunță Agenția Viet

nameză de Informații, la 6 martie 
misiunea de legătură a înaltului 
comandament al armatei populare 
vietnameze

de avioane 
Vietnamului de sud

a protestat pe lingă

nefavorabile 
industria 

vest-germană
BONN 7 (Agerpres). Intr-o dare 

de seamă publicată de ziarele vest- 
germane, Ministrul Economiei al 
.Germaniei occidentale recunoaște 
că în primele săptămîni ale anu
lui 1962 ritmul dezvoltîăirii in
dustriale vest-germane și-a conti
nuat tendința de încetinire înre- 
^strată în vara 1961. Darea de 
seamă precizează că în domeniul 
investițiilor s-a înregistrat o scă
dere de 6 la sută, iar în indus
tria bunurilor de consum o scă
dere de 3,4 la sută. Producția in
dustriei siderurgice a scăzut cu 11 
la sută față de nivelul anului tre
cut

Semne
in

Comisia internațională de supra
veghere și control împotriva in
troducerii la 3 martie în Vietnamul 
de sud a 35 avioane și elicoptere 
militare americane, precum și îm
potriva sosirii în această țară a 
unui grup de tehnicieni americani 
în domeniul aviației. Misiunea de 
legătură subliniază că aceasta cons
tituie o nouă încălcare grosolană 
a acordurilor de la Geneva cu pri
vire la Vietnam.
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I I. Ktutij „mBliBmește" 
» mtlluii lin S.U.I.
i. WASHINGTON 7 (Agerpres;. 

Ministrul Justiției S.U.A., Ro- 
*. bert Kennedy, a salutat „ajutsridP 
•- dat autorităților de organizațiile 
| ultrareacționare din S.U.A. în 
i, camapania de represiuni dusă de 
i guvernul american împotriva 
». Partidului Comunist din S.U.A. 
f, După cum transmite agenția 
?■ France Presse, luînd cuvîntul la 
j 6 martie în fața directorilor unui «

4
i 
i 
i
4
4 
t

grup de agenții de publicitate a~ 
mericane, Robert Kennedy a de
clarat că societatea „John Birch" 
șt alte organizații fasciste din Sta
tele Unite sînt compuse -„din oa
meni de bună credinți'.

Mesajul de răspuns al lui J. Kennedy 
N. S. Hrușciov
Afacerilor Externe. Președintele își 
exprimă, de asemenea, satisfacția 
că A. A. Gromînko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., va pu
tea să se întîlnească la Geneva 
cu miniștrii Afacerilor Externe ai 
S.U.A. și Angliei înainte de în
ceperea lucrărilor Comitetului ce
lor 18 pentru a duce tratative pre
liminare. El propune ca miniștrii 
celor trei puteri să se întîlnească 
la 12 martie.

la mesajul lui
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

TABS transmite :
Casa Albă a dat publicității tex

tul mesajului de răspuns al pre
ședintelui S.U.A. J. Kennedy; la 
mesajul din 3 martie al șefului 
guvernului sovietic, N. S. Hrușciov. 
Kennedy declară în mesajul său 
că este bucuros că lucrările Co
mitetului celor 18 pentru dezar
mat» se Vor deschide la 14 martie 
la Geneva la nivelul miniștrilor

о
O gravă lovitură dată 

năzuințelor de pace ale popoarelor 
Declarația lui J. Bernal
LONDRA 7 (Agerpres).
John Bernal, președintele execu

tiv al Prezidiului Consiliului Mon ■ 
dial al Păcii, a condamnat la 6 
martie intenția S.U.A. de a relua 
experiențele nucleare în atmosfe
ră.

Hotărîrea guvernului S.U.A. de 
a reîncepe experiențele nucleare dă 
O gravă lovitură năzuințelor de 
pace ale popoarelor. Consiliul 
Mondial al Păcii, a declarat el, 
luptă neobosit împotriva efectuă
rii de experiențe nucleare și cere 
încetarea lor.

In continuare J. Bernal a ară
tat că înțelegerea ca lucrările Co
mitetului celor 18 pentru dezarma
re să înceapă la Geneva la nive
lul miniștrilor Afacerilor Externe 
dă temei pentru speranțe. înfăp
tuirea acestor speranțe și încetarea 
cursei înarmărilor care devine tot 
mai periculoasă depinde de efor
turile partizanilor păcii din întrea
ga lume. Ei treDuie să-și exerci
te influența asupra guvernelor lor 
pentru a asigura cit mai grabnic 
succesul tratativelor cu privire la 
dezarmare, inclusiv realizarea u- 
nui acord privind interzicerea ex
periențelor nucleare.

Hotărîrea S.U.A. duce 
la intensificarea încordării

DKLHI 7 (Agerpres). 
Condamnînd hotărirea

vernului S.U.'A. cu privire Ia 
reluarea experiențelor nucleare 
în atmosferă, ziarul indian 
„Aryavarta" eere In articolul

său de fond reglementarea cit 
mai grabnică a problemei in
terzicerii experiențelor nuclea
re. Acest lucru, scrie ziarul, nu 
se poate obține prin amenin
țări sau impunind condiții al
tor țări, ^șa cum încearcă să 
facă președintele Kenedy. De
clarația lui Kenedy înveninea
ză și mai mult situația poli
tică internațională și duce la 
intensificarea încordării.

in pofida represiunilor, 
demonstrațiile continuă
NEW YORK 7 (Agerpres).
In S.U.A. se intensifică repre

siunile polițienești împotriva de
monstranților care condamnă ho- 
tărîrea de reluare a experiențelor 
atomice în atmosferă de către Sta
tele Unite. Numai" la New York 
în ultimele trei zile au fost ares
tate 74 persoane.

In pofida represiunilor, demons
trații împotriva hotărîrii S.U.A. de 
a ’relua experiențele atomice în 
atmosferă au continuat să se des 
fășoare în mai multe localități 
printre care Philadelphia și Ger
mantown.

LUCRĂRILE PLENAREI 
С. C. AL P. C. U. S.
MOSCOVA 7 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

TASS, la plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. au continuat 
miercuri discuțiile pe marginea ra
portului lui N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., „Eta
pa actuală a construirii comunis
mului și sarcinile partidului în îm
bunătățirea conducerii agriculturii".

A fost aleasă o Comisie, pre
zidată de N. S. Hrușciov. pentru 
elaborarea documentelor plenarei 
Comitetului Central.

-=©=-

Rebelii Hollui io uluit 
mal aiulte lofrligeri

XIENG KUANG 7 (Agerpres).
După cum anunță postul de ra

dio „Vocea Laosului", trupele re
bele ale grupării de la Savannaket, 
instruite și conduse direct de ofi
țeri americani, continuă să între
prindă acțiuni provocatoare împo
triva regiunilor eliberate aflate sub 
controlul trupelor guvernului re
gal și ale partidului Neo Lao Hak- 
sat.

La 2 martie două batalioane de 
rebeli au pornit o ofensivă în re
giunea Muong-Hun din provincia 
Luang Prabang. Forțele patriotice 
au respins însă atacurile rebelilor 
Trupele lui Boun Oum — Fumi 
Nosavan au suferit un insucces a- 
semănător și în alte regiuni 
sud de Mahaxay și în apropii o 
de Nam Ta).

-=©=-
S.U.A. au efectuat o nouă 

experiență nucleară
WASHINGTON 1 (Agerpres), 
După cum relatează agențiile de 

presă, Comisia S.U.A. pentru ener
gia atomică a anunțat că la 6 
martie la poligonul din Nevada a 
fost efectuată o nouă experiență 
subterană cu arma nucleară — 
cea de-a 20-a din actuala serie 
de experiențe.

>

gu-

Plenara Comitetului japonez 
pentru apărarea păcii

> tru apărarea păcii; participanțn laTOKIO 7 (Agerpres).
La Tokio și-a încheiat lucrările 

plenara lărgită a Comitetului ja
ponez pentru apărarea păcii. Plena
ra a stabilit căile de dezvoltare 
continuă a mișcării partizanilor 
păcii din Japonia.

După cum a comunicat la 5 
martie într-o convorbire cu cores
pondentul din Tokio al agenției 
TASS, Yuiți Yosikawa, membru al 
conducerii Comitetului japonez pen-

plenară au acordat atenția prin
cipală intensificării luptei pentru 
dezarmarea generală și totală, îm^ 
potriva unui nou război, pentru 
lichidarea bazelor militare de pe 
teritoriul Japoniei.

Plenara a elaborat, de aseme
nea. un plan de pregătire în ve
derea Congresului mondial pentru 
dezarmare și pace care va avea 
loc la Moscova.

©

O POZIȚIE INEXPLICABILĂ
7 (Agerpres). 
guvernului francez de a 
la lucrările Conferinței

PARIS
Refuzul 

participa 
pentru dezarmare de la Geneva 
este condamnat de majoritatea zia- '■ 
celor pariziene de miercuri. Co-; 
mentatorii își exprimă părerea că 
acest refuz va avea consecințe asu
pra prestigiului Franței, in mo
mentul în care, după cum scrie 
,,Le Populaire", „De Gaulle repeță 
fără încetare că Franța trebuie 
să-și recapete locul ce i se cuvine 
în concertul internațional". „Le 
Populaire" critică faptul că de 
Gaulle a hotărît pur și simplu ca 
Franța să fie abse,. ă de la o con
fruntare care interesează viitorul lu
mii întregi și îndeosebi al țării 
noastre".

„Le Figaro" apreciază că ;,Ati-

tudinea adoptată de guvernul fran
cez este cu atît mai puțin expli
cabilă, cu dt ea contrazice chiar 
dorința exprimată deseori de con
ducătorii noștri de a vedea instau
rată o strînsă cooperare franco- 
anglo-americană în domeniul 
rii politici mondiale".

_=©=_
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Greva din Corinto s-a încheiat 
cu victoria muncitorilor

MANÂGUA 7 (Agerpres). 
Greva muncitorilor portuari 

portul Corinto (Nicaragua) 
terminat cu victoria greviștilor,
au obținut satisfacerea revendică
rilor lor cu privire la majorarea 
salariilor.

din 
s-ă 
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Metode de dirijare a creșterii bumbacului
TAȘKENT 7 (Agerpres).
Specialiștii din Uzbekistan în cul

tura bumbacului au elaborat me
tode de dirijare a creșterii acestei 
culturi, ceea ce va face posibilă 
obținerea unei producții de 70— 
80 chintale la hectar. Folosind a- 
ceste metode, selecționerii au creat 
noi soiuri la care bumbacul de 
calitate bună reprezintă 50 la sută 
din întreaga greutate a plantelor 
respective. In afară de aceasta, 
noile soiuri de bumbac au tulpini

mai mici și fără prea multe ra
muri, ceea ce înlesnește mecaniza
rea cultivării lor.

După părerea cunoscutului selec
ționer Akram Dadabaev, Actor în 
științe biologice, noile soiuri de 
bumbac vor face posibilă înde
plinirea mai rapidă a sarcinii pa
sate de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. de a spori {rină în 1980 
producția anuală de bumbac la 
10—11 milioane tone.

0.

S.U.A. : Coreea de sud: Muncă t

Situația grea a femeilor 
din fârile capitaliste

Salariile sînt
de trei ori mai mici
NEW YORK 7 (Agerpres).
Intr-o broșură editată în Ame

rica și care se ocupă de situația' 
femeilor din această țară, se arată 
că în acele ramuri ale economiei 
S.U.A., unde predomină munca fe
meilor, profiturile corporațiilor sînt 
at 70 la sută mai mari față de cele 
ale monopolurilor care folosesc în 
special munca bărbaților. 2iarul a- 
merican „Daily Peoples World" 
arată în legătură cu aceasta că 
dacă, deodată, toate muncitoarele 
din S.U.A. ar fi înlocuite de băr
bați, patronii ar trebui să plăteas
că salarii cu 10.000.000.000 do
lari mai mari decît în prezent.

Potrivit unei statistici, publicate 
de o altă broșură în legătură cu si
tuația oamenilor muncii din S.U.A.. 
venitul mediu pe țară al unui 
bărbat este de peste trei ori mai 
mare decît al unei femei. O altă 
statistică publicată de „Labour 
Market Review" arată că femeile 
din întreprinderile industriei u~ 
șoare din New York cîștîgă cu 
aproape 45 la sută mai puțin de
cît bărbații.

nevoite să recu- 
de viața îngro- 
se zbat femeile

Coreea de sud, 
la sută din tota- 
excluse din acti-

extenuantă
SEUL 7 (Agerpres).
Numeroase publicații din Co

reea de sud sini 
noască condițiile 
zitoare în care 
sud-coreene.

In prezent, în 
mai bine de 95 
Iul femeilor sînt
vitatea socială. In producție, ele 
sînt obligate să lucreze 12 pînă 
la 20 ore pe zi-

Salariile muncitoarelor sud-co
reene sînt cu mult mai scăzute fa
ță de cele ale bărbaților. Publi
cația „Monthly Survey" scria re
cent că salariul lunar al unei tex- 
tiliste nu reprezintă decît 15'20 
la sută din minimul necesar de trai. 
La aceasta se adaugă lipsa totală 
a asigurărilor sociale, a dreptului 
la concedii de naștere, la învăță
tură și a altor drepturi elementa
re. Trebuie subliniat, de aseme
nea că numărul analfabetelor din 
Coreea de sud se ridici la cifra 
uriașă de peste 7 milioane.
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