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Юіиіі se ШШіш si Ше и n 
primul trimestru ni anului
Producție de calitate

Una dm principalele preocupări ale colectivului 
minei Vulcan este calitatea producției. In cadrul 
fiecărui sector de aici șe aplică măsurile prevăzute 
pentru eliminarea șistului vizibil din cărbune. în 
abataje, la gurile de rol și în alte puncte de. în
cărcare șistul din cărbune este ales cu grijă. Cali
tatea cărbunelui extras se urmărește pe sectoare 
și pe brigăzi Evidența acesteia se ține zilnic la 
separație. Aici se urmărește în fiecare schimb can
titatea de șist din vagonete, felul cum acestea sînt 
Încărcate etc. Probele efectuate în luna aceasta do
vedesc intensa preocupare a minerilor vulcăneni de 
a da numai cărbune de calitate. In perioada care 
a trecut procentul de cenușă în cărbunele brut a 
seăyut la 29,5 la sută, fiind cu 1,5 puncte sub nor- 

admisă. La producția de cărbune cocsificabil tri- 
preparației Lupeni, procentul de cenușă este 

cel admis cu 0,6 puncte, iar la producția livrată 
preparației Petrila cii peste 3 puncte.
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indicatori îmbunătățiți
In toate unitățile de 

cale ferată de pe rază 
de activitate a Regulato
rului de circulație din 
Petroșani se desfășoară 
o largă întrecere socia
listă. pentru realizarea de 
indicatori de calitate cît 
mai superiori. In cele 
cinci zile ce au - trecut 
din această lună s-au ob
ținut realizări de seamă 
pe calea îmbunătățirii in
dicatorilor de plan. Re
gularitatea circulației tre-

nurilor de călători și mar
fă a fost îmbunătățită cu 
6 la sută față de normă. 
Datorită acestui lucru a 
crescut viteza comercială 
cu 1,2 la sută, iar lun
gimea parcului de lucru 
a scăzut cu 13 la sută. 
Indrumînd tot mai multe 
trenuri cu vagoane încăr
cate, cursa 
vagonului 
crescut și 
sută.

o---------

încărcată 
de marfă 
ea cu 18

a
la

activitatea minerilor din brigada 
sectorul III al minei Petrila. Organi- 

folosind stîlpi tubulari la susținerea a- 
lui Laszlo au dat pînă în 

cu 1063
ziua de 5 , 
tone mai 

în fruntea

Rodnică și plină de fapte 
comunistului Laszlo Ștefan din 
zînd temeinic lucrul la ort și 

batajului, minerii din brigada
martie a. c. 1262 tone de cărbune peste plan, 
mult decît angajamentul de întrecere, situîndu-se astfel 
întrecerii socialiste pe

IN CLIȘEU: Șeful 
muncitori din brigada

Mărfuri 
pentru populație

sector.
de schimb Dărămuș Ilie împreună 

lui Laszlo Ștefan.
---------0---------

Producție sporită 
dar și calitate

cu alți doi

au

Succesele continua

-=©

de sectoarele II și 
care actiin șe află 

fost extrase în pe- 
cărbune peste plan.

Sectoare peste plan

9000

La mina Aninoasa, -două din cele 4 sectoare de 
producție depun o activitate rodnică încă de la în
ceputul lunii martie. Este vorba 
IV. Din ~ abatajele sectorului II, 
pe primul loo în întrecere,
rioadă’ l—6 martie 329 tone de
De aici se remarcă brigăzile conduse de Cosma Re
mus, Kibedy' Francisc șî Gcdresa Nicolae. Sectorul 
IV are un plus de 1-25 tone- de- cărbune. In. fruntea 
întrecerii pe sector se află brigăzile conduse de 

Biro Ștefan, Moisiu Remus și Barzu Gheorghe care 
își îndeplinesc ritmic sarcinile de plan.

Minerii sectorului III Lupeni continuă să fie pe 
loc de frunte în întrecerea cu celelalte- sectoare ale 
minei. După ce au încheiat primele două luni de 
activitate din acest an ei se străduiesc ca și în 
această lună să realizeze ritmic sarcinile de plan 
pentru a da la sfîrșitul acestui trimestru peste 
10000 tone căibune în plus de plan. In perioada ce 
a trecut din luna martie, din frontalele sectorului 
au fost extrase peste sarcina prevăzută 323 tone de 
cărbune cocsificabil. In același 
timp, pe sector randamentul obți
nut continuă să fie superior celui 
planificat în medie cu 200 kg. de 
cărbune pe post. La aceste reali
zări șl-au adus din plin contri
buția brigăzile conduse de Pitru 
Constantin, Aslău loan, Ghioancă 
Sabin și Butnaru Victor. De 
începutul anului minerii de 
au extras peste plan aproape 
tone da cărbune.

pe 
în jocuri 
mod plă- 
liber. 
sindicate- 
prezenta- 
„Risipito-

Seară de odihnă 
pentru tineretul muncitor

In fiecare seară, numeroși 
meni ai muncii din Petroșani,
îndreaptă spre clubul sindicatelor 
din localitate. Aici ascultă muzică, 
audiază recenzii și conferințe 
diferite teme, se întrec 
distractive, își petrec în 
cut și instructiv timpul

Recent la clubul 
lor din Petroșani, după 
rea recenziei romanului
rii' de Marin Preda, care a stîrnit 
interesul numărului mare de par
ticipant!, a urmat o seară de odih
ni pentru tineretul muncitor. In 
cadru* serii de odihnă au fost or
ganizate numeroase jocuri distrac
tive ș: cC*>mirsuri cum a fost „Ca- 
re-i cel mai frumos dans", sau 
„Cine dansează mai bine". Aceste 
concursuri au atras un mare nu
măr de tineri și tinere.

Aurel 
metalice 

lucrînd la 
exe-

Muncitorul Daj 
secția construcții 
de la U.R.U.M.P. 
o piesă cu excentric,
cută numeroase piese, într? 
care eclise pentru lanțuri 
de crațer, flanșe pentru tu
buri de rambleu și aeraj și 
alte piese — toate de bună 
calitate.

Rusu Ioăn. lăcătuș la sectorul VIII, Grigoraș Va
sile, miner la sectorul VI și Davițoiu Dumitru, me
canic de mină, sînt trei din zecile de muncitori de 
la mina Lupeni 
medii serale din 
clasa ă IX-a. Atît 
achită cu cinste

Prin cele 100 
unități comerciale 
din Valea 
au fost
populației,

Jiului 
vîndute

în a-
an, 

valoare
mărfuri

de
Fa-33 670 000 lei.

ță de anul trecut 
acestoravaloarea

a crescut
3 000 000

cu peste
lei.

Printre. altele 
fost vîndute 

populației 649 a- 
parate de radio, 
120 frigidere,. 310 
bucăți mașini de 
spălat și mobilă 

deîn valoare
3 638 000 lei.

care frecventează cursurile școlii 
localitate. Toți trei sînt elevi în 
în, producție cît și la școală ei se 
de • sarcinile care le revin fiind 

considerați unii din cei mai buni muncitori și elevi , 
seralisti.

IN CLIȘEU: Elevii seraliști Rusu loan, ’ Grigoraș 
Vasile și Davițoiu Dumitru la o oră de - laborator 
la Școala medie serală din Lupeni.

Agitatorul Crinu Gheorghe, teh
nician în sectorul III al minei Lu
peni, primit în urmă cu cîtva timp 
în rîndurile candidaților de partid, 
discută deseori cu. brigăzile de mi
neri din sector, îndeosebi cu bri
gada din -abatătul- frontal Is est, 
de îndruma'rea că
reia răspunde în 
calitate de tehni

cian, 
dul 
buie 
data 
pus 
cu
tema îmbunătățirii 
ducției. •

La început agitatorul a vorbit 
minerilor despre prevederile Di
rectivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R. și ale Directivelor C.C.

al P.M.R., privind criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
continuă a calității producției.

— Care sînt realizările brigăzii 
în care lucrați? O depășire în
semnată, de

de.șpre
în care 
muncit, 
aceasta, 
să 

minerii

••*«••*••«•*•**•***••*•
Convorbirea agitatorului 

Crinii Gheorghemo-
tre-
De

agitatorul și-a pro-
organizeze o convorbire 

din acest abataj 
calității.

Pe teme cetățenești .

O f etiță mereu tristă 
a adormit în bancă.,.în bancă

modern, cu două came
re, bucătărie, baie. Fe
tita creștea, era plină de 
vioiciune. Deodată însă, 
in . viața familiei Măzăroi 
a intervenit un eveni
ment : venea pe lume un 
copii. Maria îi aștepta 
ca pe un frățior sau ca 
pc □ surioară. Soții-Mă- 
zăroi. ii așteptau ea. pe 
un copil'i aL ' LOR. Fe
tița nu pricepea" cum 
stau, lucrurile și nici nil 
bănuia că odată cu ve
nirea pe lume a frățio
rului ei, pentru ea avea 
să înceapă șirul unor 
necazuri.

Elena;’ soția ; iui Măză- , 
roi, a devenit pentru 
Maria, o mantă vitregă'. 
O mamă vitregă care

iar tă- și-a transformat fetițăîn- 
trăsăturile ie- iiată- in . vîrstă doar de 
îmbrăcămintea cîțiva ahișori) într-d' ser-,

Dimineața, dinspre blo
cul C al cartierului 7 
Noiembrie din Petrila, o 
leliță se îndreaptă ingin- 
durată spre școală. E 
abia în clasa a ■ doua, 
deși sînt trei ani de-cînd 
a pășit pentru primă, oa
ră pe poarta școlii. Se 
așeză tăcută în bancă ■ și, 
încet, ochii ei mari, o- 
bosiți, se închid. Colegii 
ei de clasă, își iac sem
ne, chicotesc.

— ■ Maria iar doarme 
în bancă!

Fata se trezește speria
tă, învățătoarei îi e greu 
s-o asculte, căci de He
cate dată vine cu lecțiile 
neînvățăte. Cînd e între
bată, Maria se ridică în 
picioare și nu spune ni
mic. Fetița tace, 
cerea ei, 
(ei sale, 
. amară ascuna o poveste i vltoăre:. Ochi'ii fetiței sînt 
tristă...

E fata muncitorului 
Măzăroi Crăciun și a so
ției’ sale Elena. -E a lor 
de cînd avea 4 ■ ani; ■ au rrfeargă la școală, dar la 
îniiat-o atunci pentru că înapoierea acasă o aș- 
nu aveau copii. ! A’tost - teptdu vasele ce ' trebu- 
un gest mult apreciat de ‘iau spălate, frecatul po

delelor, 'spălatul rufelor 
— treburi mult peste pu
terile ei. Pentru cea mai 
mică greșeală —'bătaia; 

1' ’. 1 .. i i . i ’

mereu plini de' -lacrimi. 
Mereu e pusă ia tot mai 
multe treburi. Cînd a Îm
plinit 7 ani a Început să

1 tovarășii lui de '■ muncă :
. Măzăroi .crește o' fetiță;'
’ ta să o poată ‘ crește,' 

să-i asigure o copilărie
; senină, lui Măzăroi 1 s-a___ ______ __________
[ .repartizat un apartament (Continuare în pag. 3-a) i
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peste 2000 tone de 
cărbune în prime
le două luni ale 
anului, "bar ceea 
ce se cere nu.este 
numai C produc
ție sporită ci și 

continuă a calității 
care-1 extragem. Am

îmbunătățirea 
Cărbunelui pe 
făcut noi totul în această privin
ță ? Faptele dovedesc că nu...

Agitătprul a reamintit mineri
lor că în ultimele două luni sec
torului i-au fost rebutate peste 
1000 tone de cărbune pentru un 
conținut mare de șist. Aceasta do
vedește că în abatajele sectorului 
nu se face încă totul pentru îm
bunătățirea continuă a calității 
producției. Agitatorul a vorbit mi
nerilor despre influența calității 
producției asupra prețului de cosi, 
asupra cîștigurilor fiecăruia din
tre ei. Totodată, . pentru a ajuta 
minerii în înțelegerea legăturii ce 
există între munca lor și lupta 
tuturor colectivelor din industria 
noastră socialistă pentru a da o 
producție de bună calitate, agita
torul a vorbit și despre destina
ția producției de cărbune pe 
o scot din adîncuri minerii 
peniului..

— Cărbunele extras de noi

care 
Lu-

este 
trimis siderurgiștilor hunedoreni. 
Cu cît vom da cărbune' cu șist 
mai, puțin pentru cocsificare, cu 
atît îi ajutăm; mai mult pe' side-

(Continuare in pag. 3-a)

Fler nil jertn t|el ih
Acțiunea pentru colectarea fie

rului vechi ia o amploare tot mai 
mare în rîndurile preparatorilor 
petrileni. Tineri și vîrstnici cum 
sînt tov. Drăgan loan, șef de echipă 
în secția gospodărie, Berki Eme- 
ric, zidar, . Stoica Petru, tîmplar, 
precum și lăcătușii din echipa 

. tov. Penu loan participă. cu entu
ziasm , la strîngerea fierului vechi 
iransportîndu-1 pe rampa de încăr
care ..de unde ia apoi drumul o- 
telăriilor.

Rod al muncii, entuziaste a zeci 
și sute de muncitori preparatori, 
de la preparația cărbunelui Petrila 
a fost expediată de la începutul a- 
nulni o cantitate de 84 000 kg. fier 

. vechi.
MARIA MAIER

corespondentă
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ііймйі Tinerele fete - la muncă șl In timpul liber

In secția mecanica a Uzinei de 
reparat utilaj minier Petroșani 
lucrează, alături de ceilalți mun
citori, mai multe fete. Tinerele 
fete au îndrăgit profesia pe care 
și-au ales-o, muncesc cu pasiune 
ia strung, la bancul de ajustaj 
sau in laborator. Organizația 

fU.T.M. s-a preocupat să dezvol
te la tinerele muncitoare răspun
derea față de sarcinile de pro
ducție, dorința de a se situa prin
tre fruntașele Întrecerii socialiste. 
Strungărițele Kovacs Iuliana, Ște
fan Eva, tovarășa Martin Elena 
de la ajustaj și celelalte își Înde
plinesc cu succes planul, iar la 
controlul calității, produsele pe 
care ele le execută se bucură de 
o bună apreciere.

Pozitiv este, de asemenea faptul 
că organizația U.T.M. a căutat să 
atragă tinerele muncitoare spre ac
tivități plăcute și utile în timpul 
lor liber. Tinerele muncitoare Ko
vacs Estera si Barța Melania fac 
parte din echipa de dansuri a uzi- 

-------------- Q

FRUNTAȘELE SECȚIEI
In hala secției textile de la Vis- 

coza Lupeni, pe un perete de uu 
alb imaculat, este expus graficul 
de întrecere. Lingă grafic — pa
noul de onoare. Pe el sînt prezen
te fotografiile celor mai bune 
muncitoare din secție.

Pe acest panou este expusă și 
fotografia tinerei răsucitoare Cea- 
ușu Margareta. Tînăra pe care o 
reprezintă această fotografie e și 
•a prin apropiere -- printre ma
șinile de răsucit. Ceea ce impre
sionează la această tinără e iu
țeala și precizia cu care lucrea
ză. De fapt, aceste calități expli
că doar in parte succesele aces
tei tinere pentru care fotografia 
ei e expusă la panoul de onoare. 
Ceaușu Margareta e fruntașă în 
Întrecere cu întreaga brigadă pe 
care o conduce. Or, în obținerea 
realizărilor de către brigada ei au 
avut un rol hotărltor și pasiunea, 
priceperea, dragostea față de mun
că ale aeestei tinere și, în primul 
rtnd, exemplul ei personal.

In cinstea zilei de 8 Martie în 
secție de răsucit a pornit o vie 
întrecere pentru îmbunătățirea ca
lității firelor de mătase, întrecere 
pornită chiar de brigada tinerei 
Ceaușu Margareta. Obiectivul În
trecerii : „5000 kg. de fire răsu
cite fără nici un kilogram rebu- 
tăt". Brigada a răsucit 8393 kg. 
de mătase fără să aibă rebufat 
vreun kilogram, eîștigînd astfel 
primul loc pe secție în Întrece
rea pentru calitate.

Care sînt secretele succeselor
— auQ»—

Lucrătoare harnice

Participante active 
la i»w»ea și viața colectivului

Pe un drum fericit în viață

nei, și pentru o-și perfecționa mă- 
estria, pentru a contribui la des
tinderea! tovarășilor lor de mun
că, ele participă cu regularitate 
la repetițiile formației artistice din 
care fac parte. Ștefan Eva, deși a 
venit ta uzină acum cîteva luni, 
se remarcă nu numai prin rezul
tatele pe care le obține la strun
gul ce l-a fost încredințat, prin 
calitatea pieselor, ci și prin răs
punderea cu care muncește în 
calitate de responsabilă a grupei 
de Cruce Roșie. Recent, din ini
țiativa ei a fost organizată cu 
tinerii din secție o consfătuire 
asupra respectării regulilor de 
igienă in timpul muncii. Tot sub 
grija ei se află postul de prim- 
ajutor din secție, unde se găsesc 
in permanență pansamente, medi
camenta pe care tlnăra le aduce 
de la dispensarul uzinei. Tovarășa 
Martin Elena, de la ajustajul sec
ției mecanice a fost îndrumată de 
organizația U.T.M. să participe la 
cursurile școlii populare de artă.

brigăzii? Brigadiera răspunde cu o 
simplitate firească :
. — Aplicăm metoda preluării 

mașinilor în mers, precum și în
trajutorarea tovărășească. Aceasta 
înseamnă că la preluare nici unul 
din cele 5000 de fire de la bobi
nele mașinilor pe care lucrăm să 
nu se rupă, mașinile să fie în 
perfectă stare de funcționare. Iar 

întrajutorarea tovărășească în
seamnă că ne ajutăm reciproc în 
cadrul brigăzii ori cînd e neee- 
sar pentru ca fiecare să ne în
deplinim planul și să îmbunătă
țim calitatea firelor.

Această explicație ascunde însă 
o activitate plină de răspundere 
pentru calitatea muncii întregii 
brigăzi, răspundere pe care o do
vedește fiecare din cele 6 tova
rășe de muncă ale brigadierei 
Ceaușu Margareta.

Asemenea colective unite și 
harniee se găsesc multe în sec
ția a Ш-a a Viscozei. La secția 
depănat lucrează tînăra Moga Ma
ria. A venit în fabrică cu doi ani 
în urmă, după absolvirea școlii 
profesionale. Azi, sub conducerea 
acestei tinere lucrează 13 fete 
formînd o brigadă fruntașă. Fetele 
lucrează împreună, se ajută reci
proc, învață și se distrează îm
preună în orele lor libere.

In aeeastă secție lucrează peste 
300 de fete — un colectiv harnic 
și entuziast — deținătorul drape
lului de secție fruntașă pe fabri
că. Printre ele sînt multe frun
tașe — Buncet Elena, Funduc Ma
ria, Pop Elisabeta, Ceocean Re- 
ghina și multe altele, participante 
active Ia lupta pentru îmbunătă
țirea calității firelor de mătase. 

iapt care i-a dat posibilitatea să 
se remarce prin activitatea depu
să în cadrui formațiilor culturale 
ale uzinei.

Fiecăreia din fetele din secție, 
organizația de tineret caută să-i 
dezvolte aptitudinile, ajutîndu-le 
să se remarce atît în muncă, cît și 
în activitatea obștească. Strungări- 
ța Kovacs Iuliana, de exemplu, se 
remarcă prin stăruința cu care se 
pregătește pentru fiecare lecție în 
cadrul învățămîntului politic 
U.T.M., prin răspunsurile pe care 
le dă. Ea e îndemnată să învețe 
mereu mai bine, să citească lite
ratura politică pentru ca în viitor, 
să poată munci ea însăși ca propa
gandistă. Bocos Margareta, pon- 
tatoare în secție, face parte din 
echipa de handbal în 7 „Elevul" 
Petroșani, care activează în cate
goria A. Organizația U.T.M. a în- 
dtumat-o să se ocupe de forma
rea unei echipe de handbal in 7 
în cadrul uzinei, lucru care tre
buie realizat chiar în primăvara 
aceasta.

Fețele, mobilizate de organizația 
U.T.M., sînt nelipsite la acțiunile 
pentru colectarea fierului vechi, 
pentru înfrumusețarea incintei uzi
nei. In fața secției mecanice se 
află un scuar, pe care fetele îl 
îngrijesc. O dată cu venirea pri
măverii, el 2 vor planta aici flori, 
care să dea incintei uzinei pros
pețime și frumusețe.

Prin asemenea acțiuni tinerele 
fete din secție sînt atrase la mun
ca și viața colectivului, la preo
cupări plăcute, utile și educative.

I
La eercul |

de croitorie >

Așezate da mese, notindu-șl ) 
din cînd in cînd cite ceva în s 

I caietele lor, cele 33 de „eleve" < 
erau atente la explicațiile date J 
de instructoarea cercului.

— După cum vedeți, părțile •. 
componente ale unei cămăși se 
îmbină în ordinea numerotării 1 
de pe tablă — spunea instruc- ; 
toarea, in timp ce liniarul din \ 
mină ii aluneca de Ia un desen 
la altul.

Șl astfel, în fiecare luni și ; 
miercuri, timp de două ore, in- ; 
tr-una din sălile clubului din > 
Aninoasa domnește atmosfera o- 
blșnuită unei săli de clasă. Ele- t 

ț vele sînt atente, străduindu-se 
j să acumuleze cunoștințele pre- 
ț date. Dintre cele 33 de cursante ; 
î ale cercului de croitorie, majo- ' 
£ ritalea sînt tinere, printre ele пи- ■ 
Imărîndu-se Dumitraș Maria, Min- 

cu Rozalia, Desrobitu Maria, , 
Bulea Silvia, precum șl alte ti-; 
nere dornice să învețe croitoria.'

Pasiune și conștiinciozitate, 
bobinatoare Baran Elena de Ia

In hala spațioasă, luminată fluo
rescent te întimpină o curățenie 
exemplară. Zeci de motoare, trans
formatoare, controlere' și alte a- 
parate și utilaje electrice iși aș
teaptă rindul pentru a fi reparate. 
Aplecați asupra meselor de lucru, 
muncitorii secției se străduiesc să 
le redea cit mai curînd produc
ției Majoritatea muncitorilor de 
aici sînt tineri, băieți și fete.

...In această hală care nu este 
alta decît secția de bobinaj greu 
a S.R.E. Vulcan, muncește și ute- 
mista Govoreanu Elena. A venit 
aici prin vara anului 1959, după 
ce a absolvit școala profesională 
din Sibiu, califieîndu-se în mese
ria de electrician instalator. De 
atunci au trecut aproape patru ani. 
Suficient însă pentru ca Elena, a- 
jutată îndeaproape de maistrul 
secției, de ceilalți tineri, cît și 
de organizația U.T.M., să pătrun
dă adine tainele bobinajului, iar 
datorită hărniciei și conștiinciozi
tății ce o caracterizează, să se si
tueze în rindul fruntașilor din 
secție. In acești ani. Elena n-a în
vățat însă numai meseria de bo
binatoare. Participînd cu pasiune 
la activitatea obștească, la acțiu-

iată ce caracterizează munca tinerei 
S.R.E. Vulcan.

nile tinerești întreprinse de ute- 
miștii secției, ea a învățat cum tre
buie să se comporte în societate, 
cucerind prețuirea șf prietenia tu
turor celor ce o înconjoară.

Dragostea Elenei pentru mese
rie, s-a împletit curînd cu un sen
timent de simpatie față de unul 
din colegii ei de muncă..

...Pe tînărul Baran Dumitru ~jja 
cunoseut în secție. EI venise te ;,i 
cu vreo patru ani înaintea Elenet 
după ce absolvise școala profe
sională de ucenici din Petroșani. 
Așa cum e firesc, cînd doi tineri 
se cunosc pentru întîia oară, își 
zîmbesc și-și spun cuvinte fru
moase. Elena l-a cunoscut însă pe 
Dumitru într-un mod aparte. încă 
de pe atunci, utemistul Baran de
venise unul din cei .mai priceput! 
bobinatori din secție. Intr-o zi, lu- 
crînd împreună la rebobinarea u- 
nui motor. Dumitru li reproșă E- 
lenei că ar fi executat o bobină 
care nu era de calitate tocmai 
bună.

— Vezi tu, motorul acesta va 
deveni curînd un ajutor prețios 
în munca minerilor. E vorba doar 
de onoarea secției, iar tie nici 
nu-ti pasă, îi spuse fără ocol Du-

Colectivul magazinului nr. 2 de 
mercerie și galanterie deține dra
pelul roșu de unitate fruntașă pe 
OCL. industrial Petroșani. Colec
tivul acestei unități și-a depășit 
sarcinile pe primele două Juni ale 
anului cu cite 20, respectiv, 7 la 
sută1. Aceste realizări se datorase , 
în bună parte muncii conștiincîoa- ■ 
se a celor zece lucrătoare din ma- ■ 
gazin, strădaniei pe care o dove- 
deșc pentru deservirea promptă și 
civilizată a cumpărătorilor. Din 
rindul lucrătoarelor din magazin 
эа evidențiază șl tinerele Cloro- 
îanu Maria. Stelescu Cornelia și 
lanoși Ileana.

< —— 
r

La muncă voluntară
*

Zilele trecute, elevele din anul 
î al Școlii comerciale din Petro
șani au întreprins o aețiune de 
muncă patriotică pentru colecta
rea de fier vechi și amenajarea 
curții școlii. Ele au efectuat cu 
acest prilej peste 60 ore de mun
că voluntară și au colectat o în
semnată cantitate de fier veeht 
S-au evidențiat elevele Dascăl Ma
rfa, Leahu Maria, Barna .Maria și 
Stohar Victoria.

OOl

8 Petrila. De la

1 PASIUNE Șl
După absolvirea 

Facultății de filo
logie a Universi
tății „Babeș-Bo- 
fyai" din Cluj, fi
niră profesoară 
Kutaș Irina a 
fost repartizată 
ia Școala elemen
tară de 8 ani din 
bun început uie- 

8 misia Kutaș s-a străduit să-și va- 
o loriiice cunoștințele acumulate în 
® anii de studenție. Ajunsă la Pe-
2 trila, atenția' i-a lost atrasă de 
§ cartierele nai ale orașului, de 
“ Școala nouă ridicată in anii pu- 
S terii populare.
л ba Școala de 8 ani a fost pti- 
n mită cu dragoste și căldură de 
e colectivul cadrelor didactice. Pro- 
g lesorul Nicolescu Vasile, direc- 
e torul școlii, împreună cu proie- 

soara Filipini Rozalia, secretara or 
g ganizației de partid din scoală 
8 l-au urat bun venit.
P
■ваиимммммоамшеееоіиіші

RĂSPUNDERE
Cine o cunoaște pe Kutaș Irina

iși poate da seama că este o pro
fesoară de nădejde, care se preo
cupă cu sîrg, cu pasiune de buna 
desfășurare a procesului instruc- 
tiv-educativ. Ca profesoară de
limba și 
cum și 
riginlă

literatura romînă, 
in calitate de 

a clasei a

pre- 
di- 

V-a
B, ea caută să sădească fi
să formeze la elevi trăsăturile mo
rale ale omului nou. Dorința pro
fesoarei este ca ia iiecare elev să 
cultive spiritul de cinste și to
vărășie, să crească tineri bine 
pregătiți, folositori patriei noastre 
socialiste. In orele de diriginție, 
tlnăra profesoară vorbește elevilor 
despre învățătură, despre impor
tanța disciplinei conștiente in 
școală, despre cinstea de a fi ute- 
mist.

In cursul acestui an școlar, Ku
taș Irina a tăcut numeroase de
plasări la domiciliul elevilor pen
tru a-i îndruma pe elevi să res
pecte regimul zilnic de învățătu
ră, Iar pe părinți să supraveghe

oaoasooaoocooooo oooo oooo oo oooooooo

ze studiul individual al elevilor, g 
Pionierii și școlarii clasei a V-a g 

В au multe lucruri irumoase de g 
Învățat de la profesoara lor.. Cu g 
ajutorul ei și al profesorilor Со- g 
cor Maria, Bretoiu Victoria. Moi- g 
dovan Ileana, Filipint Rozalia și g 
alții, pionierii și școlarii clasei g 
respective obțin succese tot mai g 
bune la Învățătură. Școlarii Ka- g 
pel Carol, Eпасhe Rodica, Moldo- 8 
van fosil, Trandaiirescu Ileana, 8 
Barbu Constantin sini numai clți- 8 
r j. fruntași din cei 41 elevi din 8 
clasă. Sprijiniți îndeaproape de di- 8 
riginta Kutaș, și școlarii lonescu 8 
Gabriela, Helj Marla,: Cod ar ce a 8 
I^an și alții au reușit să Jlchi- 8 
deze în trimestrul ii cu notele 8 
mai slabe pornind pe un drum 8 
bun.

Elevilor clasei а V-a В le este 8 
dragă profesoara Kutaș Itina, di- ® 
riginta lor de clasă. Pentru pasiu- g 
nea cu care predă lecțiile, pentru g 
frumoasele expuneri din trecutul g 
de muncă și luptă al clasei тип- § 
■ ' re din țara noastră, e'evij o 8 
apreciază și o ascultă cu drag. 8 

8 
Z. ȘUȘTAC 8 o 

mitru.
— Nu-mi pasă ? Așa ai spus ? 

— sări fata. Se vede că n-ai pic 
de inimă dacă-mi spui asemenea 
vorbe.

Si Elena a dovedit, de bună-sea- 
mă, că Dumitru nu are dreptate. 
Astfel s-au cunoscut cei doi ti
neri, așa au început să se pre- 
tuiască, să se iubească...

...Pînă la ora 20 cînd începea 
filmul mai rămăseseră doar cîteva 
minute. Aruncîndu-și din cînd în 
cînd privirea la ceasul de pe mi
nă, o tinără se plimba prin fata 
școlii medii serale, așteptînd ne
răbdătoare terminarea cursurilor. 
In sfîrșit, SDre marea ei bucurie, 
pe poarta școlii începură să apa
ră grupuri, grupuri de tineri cu 
servietele sub braț. Găsind-o cu 
privirea, după се-și salută cu un 
gest scurt colegii, unul din ei se 
îndreptă zîmbind spre fată. O luă 
de braț și porniră veseli spre sala 
cinematografului. I-am urmărit in- 
trînd plini de veselie în sală. Știți 
cine erau ? Soții Elena și Dumi
tru Barau.



STEĂ’GUt RO'Srr

t .
у

♦
♦
у
♦
у
у
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
f
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
»
♦
9
9
9
9
9
9
9
9
І

.Л-у
F
у

у
♦
у
•
у 
у 
у 
у 
f 
! у 
у 
9 
у 
» 
і 
у 
9 
І

____ ______

» In Editura tehnică а apărat

4
4
4
4 
4 
4 
4 
4 
4 
I 
і 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

• 
4 
і 

4 
І
4 
С4 
t 
4
4 
4 
«
4 

f
4 
4 
4 
f 
* 
4
4 
4 
f 
I 

4
4 
4 
4 
4 
< 
♦
4 
4

Gospodar harnic, om priceput in f 
treburile obștești — iată calită
țile tovarășului Bogățeanu, datori
ta cărora cetățenii din circum
scripția nr. 51 Vulcan bau acordat 
din nou încrederea.

Din clădirea uriașă a spălătoriei 
de ia preparafia Coroiești ieși un 
grup de oameni care discuta a- 
prins despre montarea unor uti
laje in secfia spălătorie.

— Eu zic că solufia cea mai 
bună pentru montarea cuvei este.,. 
$1 cel ce vorbea, un om de sta
tura mijlocie, Îmbrăcat cu o scur
tă de doc cauciucat fie culocue 
albastră, schijă cu un bețișor pe 
pămintui moaie un desen prin 
care căuta să-și facă infelese spu
sele.

— Sint de acord cu dumneata, 
tovarășe Bogăfeanu. insă aș vrea 
să adăug că...

...Cu tovarășul Bogățeanu nu 
s-a putut sta prea mult de vorbă. 
Problemele multiple ce le avea de 
rezolyat în acea zi nu-i dădeau 
răgaz. Problemelor de producție Ii 
se adaugă și cele ale muncit

&0SP0DAR Ш||[ ««*«**•«*«»•*•««*******« 
sindicale, intrucit muncitorii de 
pe șantier i-au acordat tovarășului 
Bogățeanu și în acest an Încre
dere, realegindu-i în luncfia de 
președinte al comitetului sindica
tului.

Tovarășul Bogățeanu s-a dovedit 
a li un bun gospodar, situindu-se 
in repetate rinduri în fruntea ac
țiunilor de folos obștesc între
prinse de cetățenii circumscrip 

iilfei nr- din orașul Vulcan.
gAstiel, ca deputat al acestei cir-

• cumscripții tovarășul Bogățeanu 
a organizat In anul trecut cu lo
cuitorii circumscripției numeroase

. acțiuni de curățire și înfrumuse
țare a cartierului, s-a . străduit 
să ducă la Îndeplinire propunerile 
făcute de cetățeni. Bunăoară, Ia 
propunerea locuitorilor, în circum
scripție a fost. Înființat un maga
zin pentru pline și lapte, s-a asi
gurat o bună aprovizionare cu 
produse alimentare a magazinului 
din cartier, probleme la rezolvarea 
cărora tovarășul Bogățeanu și-a 
adus contribuția.

Producție sporita, dar ți calitate
(Urmare din pag. l-a'

rurgiști să producă otel de cali
tate superioară.

Cea mai mare parte a convor
birii, agitatorul a consacrat-o po
sibilităților concrete în privința 
îmbunătățirii continue a calității 
producției. In frontul de cărbune 
a apărut de un timp o intercala
te de piatră groasă de 20 cm., 
intercalate care periclitează con
tinuu calitatea producției. Ce tre
buie făcut pentru a reduce la mi
nimum acest pericol: pușcarea se
parată a sterilului, aruncarea lui 
în surpare, alegerea atentă a șis
tului din cărbune, bandajarea co
rectă a tavanului.

In discuție intervine și mine
rul Rășițaru Uie, șeful de schimb

— In schimbul nostru am dis
cutat cu fiecare muncitor in parte 
asupra atenției pe care trebuie s-o 
acordăm alegerii șistului. Am îm
părțit vagonetarii de-a . lungul 
transportorului pentru ca la în
cărcarea cărbunelui să aleagă cu 
grijă șistul din cărbune. Cei mai 
mulți privesc cu răspundere sar
cina de a îmbunătăți mereu cali
tatea producției. Dar, mai sînt și 
unii care nu au încă o preocupa

re suficientă fată de calitatea căr
bunelui. Așa au fost și minerii Si- 
mionică Dumitru, Iosub Petru, iar 
mai recent Kisș loan. Ne angajăm 
ca pe mai departe să veghem cu 
și mai multă atenție asupra ca
lității producției.

Au vorbit și alți mineri pre- 
zenti la convorbire. Ș-au angajat 
să muncească astfel ca din aba
tajul lor să iasă nu numai pro
ducție multă dar și de calitate bu
nă. Unii au făcut și propuneri. S-a 
propus, de pildă, ca acei mineri 
care neglijează alegerea șistului 
să fie obligati să lucreze Cite un 
șut la culbutorul preparației pen
tru a alege șistul. S-a mai făcut 
propunerea ca la gura de vărsare 
în rostogol a craterului să fie pus 
cite un vagonetar care să aleagă 
șistul „scăpat" în abataj și să o- 
prească craterul dacă piatra vine 
in cantități mai mari.

In încheierea convorbirii agita
torul și-a exprimat convingerea 
că brigada din abatajul I est își 
va intensifica și mai mult efortu
rile pentru îmbunătățirea calității 
producției. Cu această hotărîre au 
și pleeat, de fapt, minerii spre 
adîncuri, unde-i aștepta o nouă zi 
de muneă rodnică.

---------------------©---------------------

Pe urmele materialelor publicate 

Cine răspunde: constructorii 
sau I. L. L. ?

O fetiță mereu tristă
a adormit îtt bancă •••

(Urmare din pag. l-a)
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îndrumătorul montatorului 
de panouri mari prefabricate 
R. Martac — C. Tsicura — P. Go- 

mescu, 148 pagini 3,70 lei
In cuprinsul lucrării se prezintă 

modul de alcătuire a unei lucrări 
de locuințe din panouri mari, lu
crările de organizare a șantierului, 
transportul și depozitarea panouri
lor mari, dispozitive și utilaje fo
losite la montarea panourilor mari, 
operațiile de montaj, măsuriiэ de 
tehnica securității muncii.

Lucrarea se adresează muncito
rilor calificați și celor care do
resc să se califice in meseria de 
montatori de prefabricate din 
panouri mari.

Cu aproape două luni în urmă, 
în ziarul „Steagul roșu" a apărut 
o notă eritică cu titlul de mai sus: 
Cine răspunde de remedierea de
fecțiunii instalației de calorifer 
din apartamentul ocupat de mine
rul Acs Mihai, din strada Con
structorul, blocul I scara II?

Nu s-a făcut nimic nici după 
publiearea In ziar a notei critice. 
Condueerea I.L.L. a motivat că e 
de competenta constructorilor să 
remedieze deficienta semnalată, 
deoarece nu a trecut un an de 
la predarea blocului.

Executantul, în cazul de față 
Șantierul de construcții Petroșani 
încă din primele zile ale lunii ia
nuarie tot tărăgănează efectuarea 
reparațiilor. Doar va treee anul 
de garanție, stabilit de comun a- 
cord cu beneficiarul și „scapă" de 
urmările pricinuite de propriile 
sale neglijențe in muncă...

Că s-a lucrat fărț spirit de răs-

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

pundere este cert, dar de ce să 
sufere locatarul și de ce să nu se 
intereseze I.L.L. de soarta locata
rilor săi, chiar dacă aceștia lo
cuiesc în noile apartamente date 
în folosință doar cu cîteva luni 
in urmă. De ce să se arunce răs
punderea de pe un umăr pe altul 
clnd I.L.L. ar putea (și așa ar tre
bui să procedeze) să ceară celor 
care sînt obligați să răspundă de 
calitatea - lucrărilor executate, re
medierea deficiențelor semnalate.

In concluzie: de remedierea de
ficienței semnalate de către loca
tarul Acs Mihai, trebuie să răs
pundă in egală măsură atît I.L.J-.J; 
Petroșani, care are în patrimoniul 
său fondul de locuințe, cit și șan
tierul de 'construcții Petroșani, e- 
xecutantul blocului și deci a In
stalației caloriferice în cauză.

Se impune de urgență să se tri
mită instalatori caloriferișți în blo
cul respectiv pentru remedierea 
defecțiunii I

Și, ca și clnd nu i-ar îi destul, 
mama ei, dacă mai poate ii con
siderată mamă, o trimite să iaca 
treburi și pe ia vecini: să bată 
covoare ia familia Posteucă, să a- 
lerge după cumpărături ^pentru fa
milia Uruit. Timp pentru lecții ? 
Nici vorbă. Pentru joaca atît de 
necesară copiilor — nici atît. „Ma- 
rio fă astal", „Mario — fugi din- 
colo Г .- far drept răsplată, un pat 
neîngrijit în bucătărie, în condiții 
neigienice...

Clnd soții Măzărol au Infiat-o pe 
Maria, el și-au asumat o Înaltă 
răspundere. Răspunderea de a-i a- 
sigâra o copilărie lipsită de griji, 
de a o crește așa cum cresc astăzi 
copiii pe Întinsul patriei noastre 
înfierea. In condițiile statului 
nostru socialist, în care exploa
tarea omului de către om a fost 
desiiințată pentru totdeauna, are 
cu totul alt caracter declt în tre
cut. Nu puține erau cazurile, pe 
vremea stăplniril burghezo-moșie- 
rești, clnd elemente hapsine, ne
sățioase, „Infiau" copii nevoiași 
pentru a-i avea drept slugi. As
tăzi, cel care iniiază are ace
leași obligații iață de copilul adop
tat ca și iață de un copil firesc. 
Legile statului nostru socialist fe
resc copiii care din diferite ca
zuri au fost iniiați de soarta pe 
care ar fl putui-o avea în trecut. 
Articolul 191 din Codul familiei 
prevede: Părinții sînt datori să 
îngrijească de persoana copilului. 
Ei sint obiigați să crească copilul, 
îngrijind de sănătatea și dezvol
tarea lui ii zică, de educarea, în
vățătura șj pregătirea profesio
nală a acestuia potrivit cu insa- 
șirile lui în conformitate cu țelu
rile statului democrat popular.

Își Îndeplinește familia Măzărol 
aceste obligații prevăzute de le
ge? Dimpotrivă! Unde este la ei 
sentimentul de părinte, de oui, a- 
tunci clnd răpesc micuței fete 
dreptul la copilărie, dreptul de a 
se bucura de condiții de Învățătu
ră, dreptul de a se juca ? Ce inimă 
au atunci clnd își trimit fetița Ia

gura o dezvoltare sănătoasă, un 
viitor fericit, asemenea situații nu 
pot fi tolerate. Iar dacă aseme
nea purtări față de copii se întîl- 
nesc totuși pe alocuri, aceasta se 
datorește faptului că Sfatul popu
lar al orașului Petrila nu a con
trolat felul în care cetățenii care 
au înfiat copii își Îndeplinesc o- 
bligațiile ce le revin in calitate de 
părinți. Pentru că tot în Codul fami
liei, se prevede: dacă sănătatea 
sau dezvoltarea fizică este peri
clitată prin felul de exercitare a 
drepturilor părintești, prin purtarea 
abuzivă sau prin neglijență gravă 
în Îndeplinirea îndatoririlor de 
părinte, ori dacă educarea, învă
țătura sau pregătirea profesională 
a copilului nu se îace în condi
țiile cerute, instanța judecătoreas
că va pronunța decăderea părinți
lor din drepturile părintești. Iar 
decăderea din drepturile părintești, 
așa cum se subliniază într-un alt 
articol din codul familiei, nu scu
tește pe părinte de ’ Îndatorirea 

de a da întreținere copilului.

•fc

...Maria, fetiță, în plasa a doua 
elementară, a venit in clasă obo
sită, cu ochii plînși, cu lecțiile 
nepregătite. A adormit în bancă. 
Colegii- ei o trezesc, Învățătoarea 
o Întreabă de ce-i tristă, mereu 
tristă. Fetița tace. Și tăcerea el 
ascunde o poveste tot tristă că
reia trebuie să i se pună capăt..

■ —■=©«=—

școală pe ger, iără paltonaș, a- 
tunci clnd silesc o fetiță, pe care
s-au obligat 
ducă greul 
să învețe ?

să o crească, să 
gospodăriei. Clnd 

Cum va putea
ea deveni un om ai zilelor noastre

Activitate podnică
cu un larg orizont cultural, Clnd 
nu i se asigură timp să deschidă o 
carie, să-și pregătească lecțiile 
pentru școală ?

Pe șantierul de la Coroiești 
funcționează, printre alte forme 
ale învățăm‘ntului de partid, și 
cursul seral anul II. Sareina de a 
conduce activitatea acestui cure a 
fost încredințată tovarășului Ba- 
jura loan, propagandist cu o bo
gată experiență. Fiind in perma
nență ajutat de organizația de ba
ză, tovarășul Bajura se străduiește 
să ridice activitatea cursului la 
nivelul sarcinilor.

Zilele trecute, In cadrul «ursului

a fost ținută cea de a șasea șe
dință de învățămînt. Cu această 
ocazie, la seminarizarea făcută a- 
supra temei precedente, au discu
tat cu multă însuflețire cursanții 
Brindușe Aurică, Popa Uie, Mandia 
Iancu și Donose Nicolae. Г

Dacă cineva încearcă să se in
tereseze de ietiță. Elena Măzărol 
sare în sus:

— Maria ? Nici nu merită să ne 
batem capul cu eal

In zilele noastre, clnd pentru | 
copii se face totul spre a le asi- |

Electricianul principal Motoi flie 
de la laboratorul electric al ter
mocentralei Paroșeni, efectuează 
lucrări care necesită o înaltă ca
lificare. Iată-1,. în timpul lucrului, 
reglînd un aparat de măsurare a 
capacităților electrice.

Șomajul în lumea capitalului

VIZlTaTi МЛСѴХ2!М£Ъ£
OCL PPOOUbt- fiypur S?P ІЛЧ.Е

Recent a apărut în editura „New 
Century Publishers" din New' York 
cartea „Este posibilă folosirea de
plină a forței de muncă" de Hy
man Lumer, care tratează una din 
cele mai grave probleme interne 
a Statelor Unite — șomajul.

Concluzia la care ajunge auto
rul cărții, aceea că „era folosirii 
depline a brațelor de muncă în 
S.U.A., proclamată de o serie de 
economiști ai liberei inițiative, a 
devenit un mit", este valabilă în 
egală măsură pentru toate țările 
capitaliste a căror incapacitate de 
a utiliza forțele lor productive 
s-a accentuat în ultima vreme. Șo
majul — boala cronică a orîndui- 
rii capitaliste fără putință de tă- ' 
măduire — al cărui spectru îngro
zitor urmărește la fiecare pas pe 
omul muncii, transformîndu-1 în 
„om de prisos" a devenit, după 
cum scria ziarul american „New 
York Times", „Principala proble
mă economică a lumii occidenta
le".

Ceea ce îngrijorează pe econo
miștii occidentali este faptul că 
Statele Unite, pe care le consi
deră drept etalon al „progresului 
$i bunăstării" lumii capitaliste, su
feră in anii din urmă de flagelul 
dureros al unui șomaj în continuă . 
creștere. însuși președintele Ken

nedy a admis, cu prilejul mesa
jelor sale adresate Congresului, că 
actualul procent al șomajului din 
S.U.A., care se cifrează la 5,6 la 
sută din totalul forței de muncă, 
este extrem de ridicat, fiind la 
același nivel cu cel din perioada 
crizei economice din 1954, iar, po
trivit prevederilor oficiale, acest 
procent sa va ridica în viitorul a 
propiat la 6 la sută. Walter Reut
her, vicepreședintele Uniunii sindica
telor americane A.F.L.—C.I.O., a 
arătat însă, într-o conferință de 
presă ținută recent, că șomajul ia 
S.U-A. se cifrează de pe acum la 
7,7 la sută din totalul forței de 
muncă.

„Șomajul, scria în această ches
tiune revista cercurilor de afaceri 
americane „U. S. News and World 
Report", a devenit o problemă na
țională".

Mii de oameni ai muncii sînt 
concediați dintr-o ăerle întreagă 
de ramuri de producție devenite, 
după cum scria recent revista a- 
mericană „Tiine", „nerentabile". 
Regiuni întinse de pe harta S.U.A. 
е-au transformat în prezent in 
„regiuni negre", bîntuite de un 
șomaj cronic. „Cînd locuitorii de 
pe colinele sărăcăcioase din jurul 
orașului Hazard se plîng de greu
tatea acestor timpuri, scria revis

ta „Time" referindu-se la situația 
somărilor din statul Kentucky, de
venită una din aceste „regiuni ne
gre", ei știu despre ce vorbesc. 
Din cei 36 000 de locuitori din dis
trictul Perry, 14 000 trăiesc din a- 
jutor de șomaj. Pentru multi copii 
din regiune, singurul prilej de a 
lua o masă adevărată este prînzul 
cald, oferit de școala publică, bi
neînțeles, dacă au încălțămintea 
necesară pentru a merge la școală. 
Cei mai fericiți dintre adulți lu
crează pentru o treime din ve
chile lor salarii în așa-numitele 
„bîrloguri de cîini" — mine peri
culoase, săpate de oricine poate 
aduna destui bani pentru a finan 
ta săparea unui astfel de put ru
dimentar.

Deosebit de nnilt au de suferit 
de pe urma șomajului negrii din 
S.U.A. pe care barierele rasiale 
îi împiedică să ocupe slujbe cali
ficate și mai bine retribuite. Po
trivit unei statistici publicate de 
ziarul' „New York Times", „Șoma
jul în rîndurile negrilor din S.U.A. 
este de peste două Ori mai mare 
decît în rîndul populației albe". 
Ceea ce agravează și mai mult 
situația șomerilor negri este fap
tul că aceștia sînt lipsiți de lucru

(Continuate In pag. 4-â)
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Lucrările Comitetului celor 18 state 
peatru dezarmare

GENEVA 6, — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga transmite f

Ședința plenară ordinară din 6 
martie a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare a început sub 
președinția reprezentantului Brazi
liei, De Mello-Franco.

I a începutul ședinței reprezen
tanții! Uniunii Sovietice, Țarapkin, 
a protestat împotriva încălcării de 
către delegații occidentali a înțe
legerii de a nu pune la 
presei materiale privind

dispoziția 
ședința

închisă a Comitetului celor 18 din 
4 martie a.c.

După aceea în cadrul ședinței 
a luat cuvîntul delegații Birmaniei, 
Romîniei, Poloniei, S.U.A., Bulga
riei.

După cuvîntul reprezentantului 
R.P. Romîne, G. Macovescu, a vor
bit reprezentantul american Chr. 
Stelle, care a insistat din nou a- 
supra amănuntelor tehnice legate 
do efectuarea inspecțiilor la fața 
locului.

©

Poporul
cu

francez este solidar 
minerii greviști

PARIS 6 (Agerpres).
„Minerii francezi nu au dat as

cultare ordinului de rechiziție. In 
toate bazinele carbonifere, greva 
a fost totală în ziua de marți și 
a fost însoțită de o foarte largă 
mișcare de solidaritate sindicală, 
de greve de scurtă durată, ale sa- 
lariaților din alte ramuri indus
triale, în semn de protest împotri
va ordinului de rechiziție consi
derat abuziv1 — relatează agenția 
France .Presss despre amploarea 
mișcării revendicative din indus
tria minieră franceză și dîrzenia 
minerilor. După cum transmit co
respondenții de presă, în ciuda 
încercărilor autorităților de a spar
ge greva prin forță, în departa
mentele Nord și Pas-de-Calais, un
de lucrează aproape jumătate din 
efectivul minerilor francezi, nu a 
coborît în mine decît personalul 
de securitate a muncii.

Greva națională de scurtă dura
tă declarată marți în semn de so
lidaritate cu minerii a blocat cir-

culația feroviară și transporturile 
urbane, emisiunile posturilor de ra
dio, a oprit cursurile școlare și 
universitare. In fața Universității 
Sorbona, relatează agenția U.P.I., 
a avut loc în seara zilei de 5 mar
tie o ciocnire între poliție și stu
denții care manifestau în spriji
nul revendicărilor minerilor.

Mișcarea de solidaritate cu gre
viștii se manifestă și prin mesa
je. telegrame și scrisori adresate 
sindicatelor greviștilor. Biroul Con
siliului general al departamentu
lui Seine a dat publicității o de
clarație în care anunță că va tri
mite o sumă importantă de bani 
familiilor minerilor greviști. Secre
tarul
rilor din Franța, Blondeau, a fă
cut
agenția Union Francaise
mations, în care subliniază impor
tanța mișcării de solidaritate a pă- 
ti.rilor largi ale populației fran
ceze cu minerii greviști.

Federației naționale a mine-

o declarație, retransmisă de 
d'Infor-

ГЛ.

Un nou scandal de bursă la Seul
SEUL 6 (Agerpres).
Agenția United Press Internatio

nal a anunțat la 5 martie că 
Sail a izbucnit un nou scandal, 
sfîrșitul săptăminii trecute, în 
gătură cu mașinațiunile ilegale
la bursă, au fost arestați doi cola
boratori sus-puși ai spionajului 
sdd-coreean, agenți de bursă și li
nul din membrii activi ai partidu 
lui republican-democrat, recent

la 
La 
Ie
de

creat. Se așteaptă noi atestări. 
Sînt implicate aproximativ 50 de 
persoane, între care primul adjunct 
și consilier al colonelului Kim Cion 
Pil, fostul șef al spionajului sud- 
coreean, precum și funcționari al 
Ministerului 
Kim Cion 
consecințele 
cat într-un
tr-o delegație în străinătate.

Finanțelor. Colonelul 
Pil, căutînd să evite 
acestui scandal, a ple 
„exil voluntar" — în-

Organizației Națiunilor U- 
a popoarelor din întreaga 
declarat U Thant, secreta» 
al O.N.U.
cuvîntul la un prînz 

hotelul „Waldorf 
de Clubul Economic,

Consiliul de Securitate 
va examina împrejurările 

în care a fost ucis 
P. Lumumba

ofe-
As-

el

РгяЫегоа dezarmării tile ш mai imporlailă ріоІНелз 
tare slă io fala 0.0. — declara II Thaol

NEW YORK 6 (Agerpres).
Problema dezarmării este cea 

mai importantă problemă care stă 
în fața 
nite și 
lume, a 
general

Liiînd 
rit Ia 
toria"
a subliniat că problema dezarmării 
depășește cu mult ca importanță 
toate celelalte probleme. Cheltuie
lile pentru înarmare, a continuat 
U Thant, au ajuns Дп prezent la 
aproximativ 120 miliarde dolari a- 
nual, ceea ce este echivalent cu

-------------©

efectuează în în- 
Thant 
unui 
cursa

a subliniat 
nou război, 
îna rmărilor, 
o catastro-

8 sau 9 la sută din producția anua
lă de mărfuri și din volumul ser
viciilor care se 
treaga lume. U 
că posibilitatea 
care însoțește
amenință omenirea cu 
fă nemaiîntâlnită.

In prezent, a declarat U Thant, 
„problema cea mai imperioasă care 
stă în fața noastră a tuturor este 
problema acțiunilor care pot fi în
treprinse pentru a preîntîmpina un 
conflict militar, al cărui rezultat 
ar fi inevitabil nefast pentru toate 
părțile".

Comitetul special al O.N.U. 
începe examinarea situației 

din coloniile portugheze
NEW YORK 6 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a hotărît ca dezbaterile 
în această problemă să înceapă 
cu examinarea situației din colo
niile portugheze din Africa (An
gola, Mozambic și Guineea portu
gheză)). Apoi se va trece la dis
cutarea situației din colonia brita 
nică Rhodesia de sud și din Afri
ca de sud-vest, teritoriu adminis
trat de Republica Sud-Africană.

S-a hotărît, de asemenea, crea 
rea unui grup de lucru care să 
continuie discuțiile asupra ordinei 
în care urmează a fi analizată si
tuația din alte teritorii coloniale.

In ciuda opoziției reprezentanta- ' 
lui Marii Britanii, E. King, subco
mitetul pentru. petiții • al Comitetu
lui special al O.N.U. pentru exa
minarea problemei 
ciarației cu privire
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a hotărît să recomande 
audierea în cadrul acestei sesiuni 
a petiționarilor din teritoriile si
tuate în nordul insulei Kaliman
tan (Borneo).

S-a recomandat de asemenea, să 
fie ascultat reprezentantul Ligii 
Arabe de sud din Aden, organiza-

tie ce se pronunță împotriva Fed? 
rației Arabiei de sud. Această 
hotărîre a fost luată în urma li
nei scrisori primite din partea se
cretariatului organizației mai 
amintite în care se arată că 
luarea Federației Arabiei de 
„este în totală contradicție
principiul respectării suveranității 
teritoriilor ce o compun". In seri 
soare se arată că populația Ade- 
nului, precum și din celelalte te
ritorii ale Federației Arabiei de 
sud condamnă folosirea de către 
Anglia a 
agresive 
arabe.

sus- 
for- 
sud 
cu

teritoriilor lor în scopuri 
împotriva altor popoare

I

Sackey, reprezentantul 
al Republicii Ghana lă 
lingă președintele Con- 
Securitate, Geraldo de

NEW YORK 6 (Agerpres).
Agen(ia France Presse anunță că 

în urma demersului făcut de Alex 
Quaison 
permanent 
O.N.U., pe 
sillului de
Carvallo Silos, s-a hotărît convo
carea în săptămîna viitoare a Con
siliului de Securitate, pentru re
examinarea împrejurărilor în care 
a fost asasinat fostul prim-țninis- 
tru al Republicii Congo, Patrice 
Lumumba.
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ХоЬ/енг: Procesul 
criminalilor hitleriștî

KOBLENZ 6 (Agerpres).
I.a Koblenz continuă procesul 

intentat fostului obersturmfurer SS 
Heuser și altor criminali hitieristi 
care în timpul războiului au săvîr- 
șit crime monstruoase pe teritoriul 
vremelnic ocupat al Bielorusiei so
vietice. Pentru a participa la pro
ces, la Koblenz a sosit juristul so 
vietic prof. N. S. Alexeev. El Д'* 
prezentat tribunalului documente 
autentice care îi demască fără pu
tință de tăgadă, pe acuzați ca vi- 
novați de asasinate în, masă a unor 
cetățeni sovietici pașnici.

Tribunalul a trecut la examina
rea amănunțită a 'documentelor 
prezentate de partea sovietică. Pe 
baza documentelor 
interogatoriul 
boi aflați pe 
au fost citați 
tori noi.

a fost reluat 
criminalilor de răz- 
banca acuzaților și 
un număr de mar-

aplicării Da
la acordarea

VIENA. — La Viena a fost sem
nal un acord potrivit căruia între
prinderea metalurgică austriacă 
„Voest" va livra Uniunii Sovietice 
utilaj pentru convertizoare cu oxi
gen.

Vicecancelarul B. Pittermann, 
care a luat cuvîntul după semna
rea acordului, și-a exprimat, între 
altele, speranța că acest acord va 
contribui la lărgirea continuă a 
relațiilor comerciale dintre Austria 
și U.R.S.S.

Șomajul
(Urmare din pag. 3-a)

în lumea capitalului

BONN. — In seara de 5 martia 
a sosit la Bonn L. Merchant, îtn- 
puternicitul special al președinte» 
lui Kennedy . Scopul acestei. vizite, . 
după cum s-a anunțat aici, ÎI 
constituie „tratativele informatice 
cu privire la forțele armate nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O.".

CAPETOWN. — La 5 martie Tri
bunalul Suprem din Republica Sud- 
Africană a condamnat la moarte pe 
africanul James Mtutu Apleni în 
baza legii cu privire Ia așa-numi
tele „acțiuni subversive". Apleni 
a fost acuzat de „plănuirea uniii

pe perioade îndelungate de timp. 
„Ei alcătuiesc circa 11 la sută din 
populație, scrie același ziar, dar 
reprezintă 24 la sută din totalul 
celor care nu au de lucru de 1; 
sau mai multe săptămîni și 26 la 
sută din totalul celor fără de lu
cru de peste o jumătate de an". 
„Ultimii la angajare și primii la 
concediere", iată regimul la care 
sînt supuși muncitorii de culoare.

In ce privește șomajul, în rîn- 
dul tineretului american, însuși mi
nistrul muncii al S.U.A., Willard 
Wirtz, a recunoscut că această pro
blemă „a devenit deosebit de gra
vă". Statisticile pe luna ianuarie 
relevă că la fiecare o sută de ti
neri, II sînt șomeri. „A devenit din 
ce în ce mai dificil, scrie în le
gătură cu această problemă revis
ta americană „U. S. News and 
World Report", pentru tinerii sub 
25 de ani să găsească de lucru a- 
tunci cînd părăsesc școala spre a 
ințra în cîmpul muncii".

Economiștii americani nu între
văd nici o soluție la grava pro
blemă a șomajului. Folosirea in
completă a capacităților de pro
ducție, efectele tragice pe care au
tomatizarea le aduce după sine 
pentru oamenii muncii din țările 
capitaliste, consecințele directe pe 
care ie au toate acestea asupra 
condițiilor de trai ale clasei mun

citoare l-au adus pe Walter Lip
pman la părerea că în economia 
S.U.A.. „există ceva greșit pentru 
care nu dispunem de un remediu 
universal .

In prezent în S.UA șomajul a 
luat astfel de proporții îneît a 
devenit, după cum scrie agenția 
Associated Press, „un blestem în 
viata noastră politică".

In țările Euiopeî occidentale, 
situația nu este nici ea mai tran
dafirie, Anglia înregistrează în 
prezent cea mai îngrijorătoare 
creștere a șomajului. Potrivit ulti
melor statistici, șomajul din aceas
tă țară a atins cifra record de 
950 000 de persoane, cea mai ridi
cată cifră înregistrată în ultimii 
16. ani. Politica antimuncitorească 
a guvernului conservator de „în
ghețare a salariilor", a cărui ur
mare a fost reducerea puterii de 
cumpărare a maselor, a dus la 
sporirea șomajului prin restrînge- 
rea activității industriale într-o se
rie de ramuri ale industriei en 
gleze. Acest fapt a dus la conce
dieri masive, șomajul devenind și 
în Anglia o gravă problemă na
țională. In unele industrii, criza 
este atît de puternică îneît rea
mintește perioada anilor 1930. Po
trivit mărturisirii unui corespon
dent al agenției Reuter, una din 
industriile de bază ale Angliei, 
„industria navală, este amenințată 
în prezent de O criză, care, prin

gravitatea ei, nu poate fi compa
rată decît cu aceea de la înce
putul deceniului al 4-lea". Ca și în 
S.U.A., Anglia cunoaște și ea „re
giunile negre" bîntuite de șomaj 
cronic. In Irlanda de nord. Scoția, 
Țara Galilor, o serie întreagă de 
industrii au fost lichidate pe mo
tivul „nerentabilității", aruneînd pe 
drumuri, fără posibilități materiale 
de existență, mii de muncitori.

In Italia se numără astăzi pes
te 1 milion de șomeri. Mai ales 
în regiunile din sudul țării, șo
majul bîntuie ca un cumplit flagel 
care obligă zilnic mii de oameni 
lipsiți de posibilitatea de a-și asi
gura cele necesare traiului, să emi
greze în alte țări. Spectrul foa
mei face, după cum scria recent 
ziarul „Unita", ca „în fiecare zi. 
trenurile care se îndreaptă spre 
nordul Italiei să fie pline de emi
grant. Aproximativ 130 000 de lo
cuitori din sud își părăsesc anual 
satele fără a se mai întoarce". 
Piața muncii din Franța și Ger
mania occidentală îi absoarbe, de
oarece ea constituie o rezervă ief
tină a forței de muncă,< După cum 
recunoaște însă presa din aceste 
țări, se provoacă astfel o creș
tere a șomajului în rîndul mun
citorilor autohtoni, înlocuiți de cei 
italieni, care își vînd forța de 
muncă mult mai ieftin. In Germa
nia occidentală imigrarea a atras 
concedieri masive, șomajul atin-

gînd în prezent cifra de o jumă
tate de milion de persoane. In
tenția monopolurilor din R.F.G. de 
a reduce producția de cărbune, 
anunțată recent, va agrava pro
blema șomajului, mai ales în ac
tuala conjunctură economică, cînd 
„fuga de la ferme" a țăranilor vest- 
germani va spori oferta de mină de 
lucru.

Un șomaj acut se înregistrează 
și în alte țări capitaliste. In Japo
nia, spre exemplu, ultimele statis
tici indică existența a peste 
10 000 000 de șomeri. In Venezuela 
sînt 1 800 000 de șomeri, în Coreea 
de sud 4 000 000, în Spania 1 600 000.

La prima vedere, cifrele par 
seci, dar în spatele lor se contu
rează soarta tragică a milioane de 
oameni pentru care șomajul repre
zintă după cum scria ziarul ame
rican „Cristian Science Monitor", 
„datorii, foame, cozi lungi în fata 
birourilor de plasare, grija pențru 
copii cărora nu le poți cumpăra 
de mîncare etc.".

împotriva acestor stări de lucruri, 
pentru a-și apăra dreptul la mun
că, se ridică la luptă tot mai ho- 
tărîtă muncitorii din țările capita
liste. Intensificarea grevelor, fer
mitatea cu care muncitorii rezistă 
ofensivei capitalului împotriva 
drepturilor lor Ia viață, este o 
mărturie concludentă a hotărîrii 
cu care este dusă această luptă.

1 SZAKACS

atentat" împotriva lui Matanzima, 
interpusul lui Verwoerd în regiu
nea Transkei. In baza aceleiași legi 
fasciste un număr de alți 29 
de africani au fost condamnați la 
închisoare pe 15 ani, iar unul la 
închisoare pe 20 de ani.

DRESDA. — După cum transmi
te agenția A.D.N., în R.D. Germa
nă a fost construit primul tren 
accelerat acționat de motoare Dieș- 
sel. Garnitura, formată din patru 
părți, are o lungime de 100 metri 
și o capacitate da 123 de locuri. 
Cu cele două motoare Diessel de 
cite 900 cai putere noul tren poa
te atinge o viteză de 160 km.

TOKIO. — Ministerul de finanțe 
din Japonia a luat hotărîrea ca 
începînd cu luna noiembrie a.c. să 
pună în circulație noi bancnote de 
1 000 yeni. Această măsură a fost 
luată din cauză că încercările po
liției japoneze de a descoperi pe 
falsificatorii de bani au rămas fă
ră rezultat. Numai la 4 martie, la 
băncile japoneze s-au înregistrat 
318 bancnote false de 1 000 yeni. 
Primele bancnote false au fost 
descoperite încă în decembrie 1961.

LONDRA. — La 5 martie în Ca
mera Comunelor au luat sfîrșit 
dezbaterile în problemele apărării. 
Luînd cuvîntul în numele opoziției 
laburiste, George Brown a criticat 
aspru politica apărării dusă de 
conservatori, acuzînd guvernul că 
în fond nu duce nici o politică în 
acest domeniu. Brown a cerut ca 
Anglia să renunțe la arma nuclea
ră extrem de costisitoare și să-și 
întărească forțele armate clasice.
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