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Toată atenția sezisărilor 
și reclamațiilor oamenilor muncii

Organele de partid, de stat și economice primesc din pariea 
oamenilor muncii prețioase propuneri și sezisări. Prin scrisorile 
adresate cu încredere acestor organe oamenii muncii scot la' ivea
lă lipsurile din diferite ramuri? de activitate, critică cu curaj 
anumite nereguli care mai există în viața noastră obștească, 
demască elementele care încearcă să fure din avutul obștesc. 
Paralel cu aceasta oamenii muncii prin scrisorile lor adresate 
organelor de partid, de stat și economice, fac propuneri pre
țioase pentru lichidarea lipsurilor. Iată ce ajutor însemnat pri
mesc organele noastre de conducere din partea maselor.

Scrisorile, reclamațiile și sezisările pe care le primesc orga
nele de partid, de stat și economice din partea oamenilor muncii 
dovedesc legătura trainică ce există între popor, partid și guvern.

Rezolvarea atentă și la timp a scrisorilor oamenilor muncii 
constituie o sarcină importantă a organelor de partid, de stat și 
economice. Prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri cu privire la 
organizarea primirii și rezolvării reclamațiilor și sezisărilor oa
menilor muncii conducătorii instituțiilor de stat și econo
mice, președinții comitetelor executive ale sfaturilor populare, 
sînt obligați să ia măsuri pentru rezolvarea în mod just și la 
timp a scrisorilor, sezisărilor și reclamațiilor cetățenilor.

Unele sfaturi populare și conduceri de întreprinderi econo
mice se preocupă de rezolvarea scrisorilor, sezisărilor și recla- 
rnațiilor oamenilor muncii ca de o sarcină de mare însemnătate. 
Un exemplu demn de urmat în această direcție îl constituie biroul 
pentru rezolvarea reclamațiilor și sezisărilor de la sfatul popular 
raional Petroșani. De la începutul acestui an și pînă în prezent, 
acest birou a primit un număr de peste 280 reclamații și sezisări 
din partea oamenilor muncii care au fost rezolvate la timp. De 
asemenea, --daturile populare ale orașelor Petroșani și Lupeni, 
precum și O.C.L. Comerț Mixt Petroșani și-au îmbunătățit sim- 

, țitor în ultimul timp munca pentru rezolvarea scrisorilor și sezi
sărilor venite din partea oamenilor muncii.

In raionul nostru mai există însă unele organe de stat care 
dau dovadă de o condamnabilă nepăsare și superficialitate în 
ceea ce privește rezolvarea reclamațiilor și sezisărilor primite de 
la oamenii muncii.

La minele Lupeni și Aninoasa, de exemplu, birourile de re
clamați! și sezisări tărăgănează cu lunile rezolvarea reclamațiilor 
și sezisărilor venite din partea minerilor sau, in cazul cel mai 
bun, le rezolvă în mod superficial. De atitudine de netolerat 
față de scrisorile oamenilor muncii dă dovadă și sfatul popular 
al orașului Vulcan. Aici, biroul de rezolvare a sesizărilor și re
clamațiilor, pe lîngă faptul că nu are o evidență clară a scriso
rilor primite de la oamenii muncii, multe din sezisările primite, 
fără să le analizeze temeinic, le trece la dosar pe motiv că ,,nu 
spun nimic”.

Comitetul executiv al sfatului popular Vulcan n-a controlat 
acest birou asupra felului în care se preocupă de rezolvarea cere
rilor oamenilor muncii, dînd totodată el însuși dovadă de nepă
sare față de această sarcină. Cazuri asemănătoare se găsesc și 
la sindicatul minei Lonea, T.A.P.L. Petroșani, etc.

Aceste atitudini de nepăsare față de scrisorile oamenilor 
muncii nu trebuiesc îngăduite sub nici un motiv. Conducătorii 
instituțiilor de stat și economice trebuie să înțeleagă că în dosul 
unei reclamații sau sezisări se găsește un om al muncii față de 
care trebuie să aibă — așa cum ne învață partidul — o purtare 
atentă, plină de grijă.

Oamenii muncii ale căror scrisori nu sînt analizate cu simț 
'de răspundere și nu sînt rezolvate la timp pierd încrederea în 
organele cărora li s-au adresat. De aceea, nici o reclamație sau 
sezisare nu trebuie să rămînă nerezolvată pînă la capăt. Orice 
om al muncii care face o reclamație sau o sezisare trebuie să 
primească in termen de cel mult 10 zile, răspunsul cuvenit la 
scrisoarea sa. De asemenea, trebuie să i se arate în mod precis 
măsurile ce au fost luate în urma scrisorii sau reclamației făcute.

Este de datoria organizațiilor de partid, sfaturilor populare, 
conducerilor de întreprinderi să vegheze ca activitatea birourilor 
de rezolvare a sezisărilor și reclamațiilor să nu se rezume la 
simpla înregistrare a acestora, ci să organizeze și să urmărească 
pînă la capăt fiecare sezisare și reclamație în parte.

Este necesar, de asemenea, ca conducerile din aparatul de 
stat și economic să controleze îndeaproape activitatea acestor bi
rouri și să sancționeze cu severitate pe acei care se fac vinovați în 
tărăgănarea și cercetarea problemelor cuprinse în scrisori, pe 
acei care provoacă greutăți celor ce adresează sezisări și re
clamații .

Trebuie cultivat, în rîndurile lucrătorilor din instituții, syn- 
țul grijii față de fiecare semnalare venită din masă, să cerce
teze și să rezolve cu atenție fiecare scrisoare a oamenilor muncii.

Comitetele de partid și organizațiile de bază trebuie să aibă 
în centrul preocupării lor problema îmbunătățirii muncii cu scri
sorile venite din partea maselor, să controleze în mod sistematic 
conducerile de întreprinderi asupra felului cum se preocupă de re
zolvarea cererilor oamenilor muncii.

Nici o sezisare, nici o reclamație venită din partea oamenilor 
muncii nu trebuie să rămînă nerezolvată 1

Crește avîntul întrecerii socialiste 
în cinstea silei de 23 August

Colectivul minei Lonea tră
iește zile de puternic avînt 
în muncă. Minerii și tehni
cienii muncesc cu însuflețire 
spre a cinsti măreața sărbă
toare a eliberării patriei, ziua 
de 23 August, cu angajámen
tele îndeplinite. Mai ales în
tre tinerii mineri se desfă
șoară o vie întrecere pentru 
dobîndirea titlului de cea mai 
bună brigadă utemistă din 
industria carboniferă.

Una dintre cele mai harni
ce brigăzi de utemiști de la 
mina Lonea este acea condu
să de tovarășul Marian A- 
drian. In întîmpinarea zilei 
de 23 August, tinerii mineri

întrecerea tinerilor mineri
din această brigadă s-au an-

Sectorul II al minei Uri- 
cani. Intr-unui din abatajele 
frontale lungi ale acestui sec
tor tinerii mineri din briga
da condusă de tov. Vasile Bi- 
riș muncesc, cu rîvnă pentru 
sporirea continuă*  a produc
ției de cărbune. Și eforturile 
lor nu rămîn fără rezultat. 
Zilnic, planul de producție al 
abatajului e d ¿pătat cu peste 
60 la sută.

Obținerea acestui succes e 
rezultatul muncii nline de a- 
vînt a tinerilor mineri în în-

gajat șă depășească sarcinile 
de plan cu 35 la sută. Mun
cind cu rîvnă, brigada lui 
Aîarian Adrian a reușit să 
lase cu mult. în urmă anga
jamentul luat și să depășeas
că zilnic sarcinile de plan cu 
74 la sută, situîndu-se astfel 
în fruntea întrecerii- dintre 
brigăzile utemiste de la mina 
Lonea'.

Multe alte brigăzi de tineri 
mineri de la această mină ob
țin realizări importante în 
întrecerea pentru obținerea 
titlului de cea mai bună bri
gadă utemistă. Brigada con
dusă de minerul utemist Mir-

Intr-un abataj frontal
trecerea socialistă în întîm
pinarea zilei de 23 August. 
Cînd au pornit la întrecere, 
ei s-au angajat să-și depă
șească sarcinile.de plan cu 
50 la sută. In acest scop, cele 
trei schimburi ale brigăzii au 
pornit’da: întrecere între’ ele. 
Tinerii mineri aii început Șă 
se schimbe cu regularitate la 
fața locului de muncă, să în
grijească mai bine mașinile 
și utilajele. Astfel, s-a reușit 
ca în fiecare schimb să se 
extragă cîte 20-30 tone de

cea Costinaș efectuează lu
crări de săpare și betonări 
de galerii. Deși astfel de o- 
perații cer o mare experien
ță în minerit, tinerii mineri 
din brigada lui Costinaș reu
șesc să realizeze lucrări de 
bună calitate și totodată să 
depășească productivitatea 
planificată cu 31 la sută. De 
asemenea, brigăzile conduse 
de tovarășii Gheorghe Crețu, 
Toma Nyulaș, Viorel Cristea 
și altele realizează depășiri 
ritmice de plan de peste 30 
la sută.

M. BOARIU 
( corespondent

cărbune peste prevederile pla
nului.

De curînd, tinerii mineri 
din brigada lui Vasile Biriș 
au analizat munca lor pen
tru îndeplinirea angajamentu
lui de întrecere, luînd noi 
măsuri pentru sporirea pro
ductivității muncii. Atunci, ei 
și-au fixat Un nou angaja
ment: să extragă din abata
jul lor frontal cu 100 la sută 
mai mult cărbune de cît pre
vede planul.

Un nou cartier muncitoresc
La marginea orașului Lu

peni, în apropierea apelor în
volburate ale Jiului, se clă
dește un nou cartier de locu
ințe muncitorești pentru mi
neri și textiliști.

Pînă nu de mult, aici era 
o cîmpie unde toată vegeta
ția consta în cîteva fire de 
porumb și straturi de legu
me ale cîtorva țărani munci
tori. Pe acest teren a început

construirea unui nou cartier 
muncitoresc. Pînă acum, aici 
au fost construite 7 blocuri 
de locuințe pentru mineri cu 
peste 300 apartamente, un 
cămin muncitoresc cu 170 lo
curi și mai sînt în construc
ție încă 2 blocuri cu 84 apar
tamente pentru mineri.

Tot pe acest teren, în ul
timii ani au mai fost constru- 
ite pentru muncitorii textiliști 
de la Filatura Lupeni un nu
măr de 5 blocuri de locuințe 
cu aproape 100 apartamente.

Noul cartier de locuințe din 
Luneni se dezvoltă continuu. 
Astfel, după ce se vor termi
na actualele lucrări, se vor 
începe tot aici lucrările de 
construcție a încă 4 noi blo
curi de locuințe muncitorești 
pentru mineri.

IN CLI,ȘEU: Aspect âl 
noului cartier de locuințe pen
tru minerii din Lupeni.

DIN REGIUNEA NOASTRĂ
O nouă întovărășire agricolă

~ In raionul Ilia a luat fiin
ță o nouă întovărășire agri
colă. Convinși de avantajele 
și superioritatea muncii în 
colectiv, 18 familii de țărani 
muncitori cu gospodării mici 
și mijlocii din comuna Sîrbi 
și-au unit terenurile pentru a

Zilele acestea, un grup de 
70 de copii ai siderurgiștilor 
și constructorilor hunedoreni 
au plecat spre tabăra de vară

le lucra în comun, în întovă
rășirea agricolă, cu mijloacele 
S.M.T.-ului. La sărbătorirea 
constituirii întovărășirii agri
cole, au participat numeroși 
țărani muncitori din comună 
si din'satele Bacea, Săcămas, 
Soimuș și altele, Mulți dintre

In taberele de vară
de la Vulcan din regiunea 
Stalin. Acesta este al treilea 
grup de copii din Hunedoara

ei și-au exprimat hotărîrea de 
a se uni în întovărășiri agri
cole pentru a lucra pămîntul 
cu mașinile și tractoarele 
statului și a obține astfel re
colte mai mari decît, cele pe 
care le culeg acum în gospo
dăria individuală. (Agerpres)

care pleacă anul acesta să-și 
petreacă vacanța .în taberele 
de la munte sau mare.

'AfigrpresV

sarcinile.de


2 STEAGUL ROȘU

Difuzorii voluntari — sprijin prefios 
în raspîndirea presei în mase

In munca de colectare a abonamen
telor la diferite ziare și reviste, ca- 

și pentru răspîndirea lor în mase în 
condiții cît mai bune, comitetul de 
partid de la mina Petrila folosește 
sprijinul activ al difuzorilor volun
tari. In toate sectoarele minei există 
cîte un difuzor care se ocupă în mod 
voluntar de colectarea abonamentelor 
și de difuzarea ziarelor și revistelor 
la cititori.

Difuzorii voluntari de la mina Pe
trila și-au luat în cinstea zilei de 23 
August angajamente mobilizatoare 
menite să îmbunătățească difuzarea 
presei la mina Petrila, Ei traduc în 
viață aceste angajamente. Tovarășul 
Mircea Crișa'n, difuzor voluntar în 
sectorul III al minei, a colectat pentru 
luna iulie 88 abonamente, iar tov. 
Zoîa Catană, Irina Kiss, Nicolae Bă- 
lănucă și Ana Bogdan cîte 41—-58 
abonamente.

Colectivul de difuzori voluntari de 
la mina Petrila a chemat la întrecere 
în cinstea zilei de 23 August difuzorii 
voluntari de la mina Lupeni. Dar cum 
la mina' Lupeni, n-a existat pînă în 
ziua de 13 iulie o rețea organizată de 
difuzori voluntari, și aceasta'din cauză 
că comitetul de partid al minei na 
solicitat sprijinul prețios al acestora, 
difuzorii de la Petrila n-au primit răs
puns.

, Deasemenea, nici comitetul de par- 9 
tid de la mina' Lonea nu folosește 
sprijinul difuzorilor voluntari în mun
ca de răspîndire a presei în mase. In

Lucrări din opera lui Cehov traduse în romînește
Din scrierile marelui clasic al lite

raturii ruse, Anton Pavloviéi Cehov 
— de la a cărui moarte s-a împlinit de 
curînd 50 de ani — s-au tradus în 
țara noastră, începînd imediat după 
23 August 1944, numeroase lucrări al 
căror tiraj și a căror reeditare 
mărturisește succesul deosebit de 
care se bucură în rîndul cititorilor de 
la noi opera lui Cehov.

Astfel numai în Editura Cartea Ru
să au apărut următoarele volume: 
„Sala nr. 6”, „Castanca”, „Omul în 
cutie“, „Livada cu vișini”, „Majurul 
Prișibeev", și două volum^ de „Nu
vele”.

Tirajul total al volumelor apărute

Cărfi noi apărute în editura C. C. S.
Etarosu Ion — Pentru buna aprovi

zionare a oamenilor muncii. ¿0 
pag., 48 bani.

Pentru descoperirea’ și folosirea reE 
zervelor interne ale producției. 
128 pag., 1,60 lei. 

loc să se îngrijească ca pe lîngă fie
care organizație de bază sau sector 
să fie cîte 1—2 difuzori voluntari, tov. 
Alexandru Qoadă, responsabil cu pro
blemele de propagandă și agitație în 
comitetul de partid al minei, se ocupă 
el, în mod nesatisfăcător, de colectarea 
abonamentelor. Din această cauză, la 
mina Lonea difuzarea presei se face 
anevoios, cu lipsuri care dau naștere la 
nemulțumiri în rîndul abonaților.

Difuzarea presei în masele largi 
este o sarcină politică de mare însem
nătate în opera de construire a socia
lismului în patria noastră. De aceea, 
în îndeplinirea ‘acestei sarcini, orga
nizațiile de partid, sindicale și de 
U.T.M. trebuie să solicite sprijinul pre
țios al agitatorilor și difuzorilor vo
luntari. Un număr însemnat de orga
nizații de partid și de masă, printre 
care cele de la O.C.L. Comerț Mixt, 
U.R.U.M., Baza M.I.U. din Petro
șani, organizația de bază de la între
prinderea 703 construcții Petrila și 
altele, se îngrijesc de mărirea numă
rului de cititori și de buna difuzare 
a presei. Mai sînt însă multe între
prinderi și instituții în care organi
zațiile de partid și de masă nu se 
ocupă îndeaproape de problema difu
zării presei în mase. Este necesar ca 
această atitudine să fie lichidată. In 
munca de răspîndire a presei, orga
nizațiile de partid au datoria să folo
sească sprijinul activ al difuzorilor 
voluntari.

Ț. D. TUFARU

— inclusiv reeditările — depășește 150 
de mii exemplare. ’

In limbile minorităților naționale 
s-a tradus „Profesorul de literatură” 
(în limba maghiară) și „Nuvele” (în 
limba germană).

In curînd se vor găsi în librării lu
crările : „Gorki — Cehov — Articole, 
Scrisori .— Extrase” și un nou volum 
de „Nuvele” care cuprinde titlurile : 
„Salonul nr. 6”, „Omul în găoace”, 
„Ionici“, „Un caz din practică”, „In 
rîpă” și „Logodnica”.

Trebuie să anunțăm deasemeni că 
la Editura Cartea Rusă se află în curs 
de editare primul volum din ciclul de 
„Opere” ale lui A. P. Cehov și o cu
legere de „Piese” într-un act,

'Culegere de materiale pentru instrui
rea organizatorilor de grupă sindi
cală. 148 pag-, 1,80 lei.

Din munca de masă în producție a 
unor organizații sindicale. 84 pag., 
1 leu.

Gazeta de perete „Ghimpele“ de la U.R.U.M.P. 
și-a îmbunătățit activitatea

Gazeta de perete „Ghimpele” de la Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani și-a, îmbunătățit în ultima vreme activitatea. Prin caricaturi și 
versuri satirice, gazeta critică cu ascuțime atitudinile înapoiate manifes
tate de unii muncitori și alte lipsuri din întreprindere. Astfel, în nr. 24 al 
gazetei, au fost criticați’ strungarii Carol Beke, Robert Nagy, Ilie Gemu- 
șic, Pavel Romulus, Iorgus Wahus și rectificatorul Rusalin Bota pentru 
lipsa de grijă față de mașinile cu care lucrează și pentru dezordinea pe 
care o lasă la locurile de muncă la sfîrșitul schimbului. In același arti
col a fost criticat și maistrul Pavel Sedan care nu controlează locurile 
de muncă ale strungarilor amintiți mai sus, pentru a contribui la înlătu
rarea neglijenței de care aceștia dau dovadă.

Printr-o caricatură a fost criticat de asemenea muncitorul Ioan Miler 
care d^'repetate ori părăsește locul de muncă cu 10 minute înainte de 
sfîrșitul programului de lucru,

Intrucît aceste caricaturi pot fi luate drept un exemplu bun de criti
care a lipsurilor, prin gazeta de perete le reproducem mai jos.

MAȘINILE î

— Uită-te-n ce hal ne lasă 
Spune, soro, asta ce e ?!...
— Ce să fie, neglijență, 
Grijă de unelte nu e...

Pregătiri în vederea concursului de aeromodele
In curînd va avea loc la Deva, con

cursul regional de aeromodele. La 
concurs tinerii constructori vor pre
zenta aeromodele de șes și de pantă.

In acest scop, pionierii din Petro
șani se pregătesc intens. Pionieri ca 
Ladislau Berindea, Mihai Gherlau și 
alții, ajutați de către instructori, lu

Informații
Plata Ajutorului Familial se va face 

în cursul lunii iulie după cum ur
mează :

Aninoasa, în ziua de 17 iulie, la' 
sediul sfatului popular Aninoasa;

Petrila, în ziua' de 19 iulie, la se
diul sfatului popular din orașul Pe
trila ;

Lupeni și Uricani, în zilele de 20 și

il

PORTARUL :
— încotro o ștergi, măi Miler ?
— Auzi vorbă — doar toți știu. 
Iacă, azi plec mai devreme,
Să vin tnîine mai tîrziu.

crează cu multă pricepere la construi
rea de aeromodele. Cu prilejul con
cursului regional vor fi selecționați 
cei mai buni constructori pentru con
cursul republican de aeromodele care 
va' avea loc în cursul acestui an.

IONEL ZAMORA 
corespondent

24 iulie, la sucursala CEC Lupeni ț 
Petroșani, în zilele de 21 și 23 iulie, 

la sucursala raională CEC Petroșani;
Vulcan, Paroșeni și Coroești, în 

ziua de 22 iulie, la sediul sfatului 
popular al orașului Vulcan.

★
întreprinderea Filatura din Lupeni 

angajează muncitoare necalificate.

In anii puterii populare, în Valea 
Jiului au fost luate o serie de măsuri 
menite să ducă la ridicarea nivelului 
sanitar al celor ce muncesc. In loca
litățile cu populație numeroasă și în 
centrele miniere au fost înființate 
policlinici de adulți și policlinici de 
copii. Asemenea unități sanitare func
ționează la Petroșani, Lupeni și Vul
can. La fel, la Petrila, Lonea și Ani
noasa s-au înființat policlinici dotate 
cu utilajul necesar, aparate Röntgen, 
electrocardiograf, etc. In cadrul între
prinderilor din raionul nostru func
ționează dispensare, posturi subtera
ne de prim ajutor, puncte sanitare de 
tratament cu raze ultra-violete, etc, 
care alături de unitățile sanitare din 
rețeaua de ocrotire a mamei și copi
lului, aduo un aport de seamă la creș
terea nivelului sanitar al populației.

Alături de unitățile fruntașe cum 
sínt policlinicile din Lupeni și Petro
șani, mai sínt unele unități sanitare 
unde munca merge prost, medicii și 
personalul sanitar neavînd o atitudi
ne plină de grijă, atentă față de oa
menii muncit

La ordinea zilei

Să fie îmbunătățită activitatea 
unităților sanitare !

La secția de stomatologie a poli
clinicii din Aninoasa, sínt în trata
ment mai mulți muncitori, printre 
care tov. Barbu Caragea, Maria Schirl 
și alții. Cu toate că au trecut cîte 
5—6 luni de zile de cînd urmează 
tratamentul, aceștia' n-au putut să-și 
termine lucrările, pentru că labora
torul dentar din Petroșani nu lucrea
ză protezele la timp. De mai multe 
ori acești tovarăși s-au prezentat la 
laborator, dar tot da atîtea ori li s-a 
răspuns să aducă alte măsuri, deoare
ce protezele s-au „pierdut”.

Nici la dispensarul din Uricani tre
burile nu merg bine. Aici, personalul 
medical și sanitar ațe o atitudine ne
sănătoasă față de oamenii muncii. 
Astfel, sora Wanda Haber răspunde 
răstit la întrebările bolnavilor, se la
să rugată de 4—5 ori pînă să răs

pundă, privește „de sus” pe munci
torii mineri. Tot la acest dispensar, 
surorile de ocrotire Wanda Haber, 
Cornelia Pop și femeia de serviciu Sil
via Stan au o comportare necores
punzătoare.

Lipsuri sînt și în activitatea Sane
pidului din Petroșani. Astfel, de peste 
două săptămîni, tov. dr. Telniceanu 
de la Sanepid a fost solicitat, de per
sonalul laboratoarelor de analiză de 
la U.R.U.M.P. să facă examinarea 
atmosferei toxice din aceste labora
toare și să indice măsurile necesare. 
Acest lucru nu s-a făcut nici pînă 
acum. La fel, tovarășii de la Sanepid 
tolerează ca pe strada Vasile Conta 
din Petroșani să stea lăzi de gunoaie 
care răspîndesc un miros urît; tole
rează ca în Lupeni, pe strada Ilie 
Pintilie, să zacă luni de zile grămezile 

de gunoi fără a fi ridicate; ca tot în 
Lupeni canalul de scurgere din colonia 
oficianților să stea înfundat, iar apa 
strînsă din ploi să se reverse în ca
sele minerilor. Tovarășii de la. Sane
pid tolerează ca la grupul de baraca- 
mente al întreprinderii de construcții 
708 din Livezeni să existe, la locuințe 
și cantină, murdărie, ca în diferite 
localități gunoaiele să nu fie ridicate 
cu săptămînile și lunile din curțile lo
cuitorilor.

Este necesar ca activitatea unită
ților sanitare și a personalului medi- 

> cal și sanitar să fie îmbunătățită. Sec
ția sănătate a sfatului popular raional 
împreună cu sindicatul muncitorilor 
sanitari trebuie să lupte cu mai multă 
hotărîre pentru lichidarea lipsurilor 
care mai persistă în ceea ce privește 
grija față de sănătatea oamenilor 
muncii.

Să fie îmbunătățită continuu acti
vitatea unităților sanitare din Valea 
Jiului 1
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BRIGADIER UL
In dimineața aceea Gheorghe Tîr

ziu, șef de schimb în brigada lui Pă- 
duraru Petre, în ciuda numelui său, 
se sculă mult mai devreme decît ar 
fi fost nevoie. Zorile ciocăneau în fe
reastră cu degete albicioase, resfirîn- 
du-și peste culmile depărtate ale Pa- 
rîngului pletele lungi de flă-m tînăr 
și nerăbdător. Bătaia lor moaie și is
coditoare părea că-i cere sfat omului, 
cum să facă să prindă din urmă pe 
oateheșa .zînă a nopții, după care a- 
leargă de cînd e lumea, fără a-i pu
tea zări vreodată fața. Se vede treaba 
că alte gînduri îl minau în acea clipită 
pe Tîrziu. Grăbea să-și îmbrace hai
nele, iar zorile nu-i primiră răspun
sul și de ciudă năvăliră în casă, por
nind a-și tremura pe pereți petele" 
mărunte de soare.

— Măi Tîrziu, întîrziași, bombăni 
omul cu-o urmă de zîmbet, zărindu-le 
jocul. In grabă își îndesă cascheta 
de miner pe cap și trînti ușa în urma 
Iui. Undeva la mină, o sirenă se 
înnecă înainte de a porni să sune.

Cărbune I
...In această vreme, jos, la stratul 

15 a sectorului I B, ortacii din schim
bul de noapte băteau ultimele găuri. 
Cei doi de la perforatoare abia se 
zăreau prin praful gros, cu greu sor
bit de gura largă a aspiratorului.

Atunci cînd perforatoarele tăcură, 
se lăsă o tăcere atît de adîncă încît 
puteai auzi pînă și bîzîitul monoton 
al micului dinam. Departe, în întu
nericul galeriei, sîsîia o șuviță de aer 
comprimat, scăpată cine știe cum din 
conductă.

— Apoi de-amu, eu oi zîce că-i 
musai să dăm în cărbune — iscă vor
bă molcomă cel înalt, un flăcău cu 
spatele de urs, maramurășean de fe
lul lui,

—• Ei bădie, cred c-ar trebui să 
chemăm fierarul de revir, să mai facă 
puțină rînduială pe la țevile aistea 
— spuse în loc de răspuns cel între
bat, care nu era altul deciț Păduraru.

Era supărat că șutul din noaptea 
aceasta n-a mers tocmai cum ar fi 
vrut. Mai întîi că n-a avut goale la 
timp, iar lemnul n-a fost cel mai po
trivit. Apoi năcaz cu aerul, tocmai 
pe cînd porniseră la bătut găurile. 
Piatra era tare și vîrfurilor de oțel 
le-ar ii trebuit putere mai rnultă s-o 
muște. Și-apoi nu i s-a adus lut de 
burat, de-a trebuit să și-l găsească 
singur printre linii... Și-acum, uite, 
ca-ntotdeauna, artificierii se fac aștep
tați și gaura ultimă acum -i gata I

Deodată tresări. Simți că burghiul 
intră mai ușor. Ochii îi străluciră. 
Se întoarse spre ortacul lui. — „Ai 
'avut dreptate, Pașca, am dat de căr
bune ! Nici nu trebuie să continui 
gaura. Cărbune, Pașca ! De-acum si
gur am ajuns Ia cărbune! Ură!.,.“ 

Ortacul lui, pe cît de îndemînatec 
se arătase la treabă, pe atît de stîn- 
gaei știu să-i primească îmbrățișarea.

— No, las-o pe altădată, pe cînd

Să fii trimis la o casă de odihnă 
sau în vreo stațiune balneară a de
venit un lucru atît de obișnuit, încît 
trece de multe ori neobservat. Cu 
toate astea, nu-i puțin să-ți petreci 
concediul de odihnă într-o’ stațiune 
balneo-climaterică. Pe timpul capita
liștilor muncitorii erau socotiți robi, 
iar în locul lor se „odihneau'' cei care 
trăiau din nemiloasa exploatare a 
muncitorimii — capitaliștii și moșie
rii. In regimul nostru democrat-popu
lar, dreptul la odihnă este asigurat 
prin lege fiecărui om al muncii, iar 
casele de odihnă au devenit bun al 
întregului popor.

Trenurile duc zilnic mii de munci
tori spre Călimănești, Herculane, So-

Pentru aprovizionarea muncitorilor 
din Cimpa, s-a înființat aici un bu
fet. Insă muncitorii nu-și pot procu
ra cele necesare de aici fiindcă vîn- 
zătoarea Nuța. Moraru, de cele mai 

om trimite sus primele tone de căr
bune peste plan...

— Le-om trimite... că dacă la pia
tră ăm dat peste 63 la sută...

Din întuneric, dinspre galeria prin
cipală, se iviră licărind două luminițe 
gălbui; artificierii.

Ortacii

... — Una, două, trei... Pădurarul 
nu mai avea astîmpăr. 11 prinse de 
gulerul hainei pe ortacul său cel mă
tăhălos, care stătea liniștit pe niște 
tuburi de aeraj, rezemat de-o armă
tură, ca și cînd nimic deosebit nu 
s-ar fi întîmplat. Pușcăturile răsunau 
ca de la mare depărtare, înăbușit, 
rar. •

— ... Cincisprezece, șaisprezece, 
șaptesprezece...

— Ei, cum e, tovarășe Păduraru? 
Brigadierul se-ntoarse. In fața lui 

stătea Tîrziu, cu lampa de benzină a- 
gățată de brîu.

— Cum să fie? Fain... Da’ ce-i cu 
dumneata așa devreme în mină?...

Noul venit mai că se supără.
— Cum așa? Doar n-o să stau pînă 

ieșiți voi din schimb, ca apoi să vă 
umble gura că așa și pe dincoleă. Vru- 
sei să fiu și eu mulțumit că nu-s cel 
din urmă ce văzu cărbunele nostru; 
că-i al nostru odată ce împreună a- 
junserăm la el. Nu-i așa, Gheorghe?

Din umbră se desprinse încă un 
om. Era ortacul din schimbul lui 
Tîrziu.

Păduraru își opri rînd pe rînd o- 
chii asupra fiecăruia. Privi peste u- 
măr la Pașca, apoi. la Tîrziu, la 
Gheorghe și iar lâ Pașca.

— Păi și eu zic tot așa!
Patru rîsete bucuroase, în patru 

feluri, se rostogoliră prin galerii, fu
gărind șobolanii ascunși pe după ban
daje.

Printre linii se auzeau troncănind 
pași. Erau artificierii, care se-ntor- 
ceau grav, solemn, acum după ce-și 
terminaseră rosturile.

In drum spre casă

După ce ieșise din mină, Păduraru 
Petre se spălase la bae, schimbîn- 
du-și hainele de șut cu altele curate, 
apoi se despărți die ortac și porni cu 
pași repezi în sus spre Braia, către 
casă. Deși șutul fusese greu, se sim
țea ca întinerit. Bucuria îi alerga 
prin vine. Soarele abia ridicat pe cer, 
boarea răcoroasă a dimineții, care 
învăluia munții și dealurile într-o 
ceață albăstrie, fluerăturile de mierlă 
din păduricea apropiată de pini, scîr- 
țîielilie corfelor funicularului, bufni
turile și țiuiturile scurte din curtea 
minei, toate îl făceau parcă să simtă 
mai din plin plăcerea de a trăi.

O clipă își lăsă gîndul să-i alu
nece spre ortacii abia părăsiți și parcă 
o undă de părere de rău îi bătu tîm- 
plele. „Ei lucrează de-acum în căr
bune I La prînz, cînd vor ieși la ziuă, 

M-am înapoiat cu forte sporite din
vata, Constanța, Buziaș, Sinaia, O- 
lănești, Vatra Dornei și alte stațiuni 
balneo-climaterice ale patriei noas
tre. Cu cîteva săptămîni în urmă și 
eu mă număram printre cei ce mer
geau să-și refacă sănătatea. Împreu
nă cu alți mineri din Lupeni, printre 
care tov. Irimie Gașpar, am fost tri
mis prin sindicat la băile Herculane, 
unde am stat 21 de zile. Timpul pe
trecut acolo mi-a fost de foarte mare 
folos. Din prima pînă în ultima zi, 
noi cei ce ne aflam la băi am avut 
o bună îngrijire medicală, hrană în
destulătoare, camere frumos mobilate, 
în care domnea curățenia.

In perioada cît am Stat la băi am 
văzut numeroase filme și spectacole

Lipsă de interes
multe ori pune lacătul pe ușă și 
pleacă. De asemenea, responsabilul bu
fetului, tov. Iancu, se dezinteresează 
de activitatea bufetului de care răs
punde.

n-or mai fi albi ca niște morari cum 
fusese el și Pașca, ci negri, homari 
nu alta ! Aducîndu-și aminte de Paș
ca, zîinbi: — Bun băiat!“...

¡Și-n vreme ce-și purta tot mai gră
bit picioarele spre casă, unde știa 
că-1 așteaptă masa încărcată cu bu
nătăți, noi și noi gînduri îi trecură 
în fugă prin minte.

Se vedea copilandru, într-o casă 
grea de ceferist din vatra Pașcani
lor. Părinții lui, numai ei știau cum 
o scoteau la capăt, mai ales în niște 
vremuri ca acelea din timpul războ
iului. Fața chinuită a mamei și-o a- 
duce mai bine aminte, fiindu-i mai 
apropiată; a tatălui mai puțin... Parcă 
acum s-a întîmplat. Prin * *43,  într-o 
noapte, un vecin le-a bătut în geam, 
spunîndu-le:

...Intrlnd in magazinul alimentar 
nr. 4 din Petroșani zărești un afiș 
pe care scrie: „Aici lucrează bri
gada de bună deservire“. Citind a- 
ceasta te aștepți să fii bine și la 
timp servit. Și totuși... Tov. Aurelia 
Felea de la raionul de băuturi din 
acest magazin, are atitudini ne
demne față de cumpărători, ii brus
chează și le răspunde necuviincios.

Este necesar ca tov. Aurelia Fe
lea, care face parte dințr-o brigadă 
de bună deservire, să-și schimbe 
atitudinea față de cumpărători.

IOSIF DRĂ GHICI 
corespondent

★
...In cadrul șantierului Blocuri 

ce aparține de întreprinderea 702 
construcții Vulcan se află așezată 
la loc vizibil o gazetă de perete. 
Insă, această gazetă se deosebește 
de alte gazete de perete din cadrul 
întreprinderilor din Valea Jiului: ea 
n-are nici un articol și tuci colectiv 
de redacție.

Organizația de bază și comitetul 
de întreprindere va trebui să iă 
măsuri in această direcție.

GHEORGHE MOROI AMU, 
corespondent

— Nu vă speriați, trebuie să vă 
dau o veste grea. Tatăl vostru a fost 
arestat... la ateliere... jos... L-ă de
nunțat un legionar... Petreanu... Fri-, 
că mi-i să nu ajungă la curtea mar
țială... că cică-i bolșevic, comunist...

Tatăl lui n-a murit atunci, dar l-au 
distrus închisorile. A fost eliberat de 
Armatele Sovietice. O săptămînă a 
mai putut să lucreze și-apoi s-a 
stins...

De aici, fără tată, alte necazuri! 
Refugiindu-se în Oltenia, băiatul ă 
trebuit să vină în ajutor mamei slă
bite. A intrat să lucreze la terasamen- 
tele căilor ferate. S-au întors iar la 
Pașcani. De aici, în timpul secetei, 
a plecat în Ardeal, Ia Turda, la fa
brica de ciment. A fost greu ca lă 15 
ani să lucreze într-o astfel de fabri
că și-atunci a intrat slugă. N-â stat; 
mult nici slugă. Norocul a fost că a! 
întîlnit organizația U.T.M. Aceasta 
l-a îndemnat să intre în rîqdul bri- 
gadierilor de pe șantierul Bumbești- 
Livezeni. Astfel a cunoscut pentru 
întîia dată frumusețea vieții în co
lectiv. Văzînd că fără aceasta nu 
poate trăi, după terminarea liniei fe
rate a intrat în rîndurile primilor bri
gadieri veniți să lucreze la LupenL 
Mult a trecut de atunci. N-a putut 
să mâi plece de-aici, A îndrăgit me
seria d_e miner. Aici s-a și căsătorit. 
Acum are de gînd să-și construiască 
o casă.

Hai noroc, Pădurene 1 Ce tot în
drugi acolo ?... Brigadierul tresări. 
Cel care-1 smulse din visare era un 
prieten. Ii scutură sdravăn mîna.

— Noroc bun! Iacă m-au furat 
gîndurile...

— Eee... și-atunci trebuie să nu-ți 
mai vezi prietenii ?!...

— Hm! Iartă-mă, dar âșa-s eu 
cîteodată... Uite, și acum... Mă gîn- 
desc lă ortacii ce i-ăm lăsat în mină. 
Cred că s-au apucat de armat...

— Ei lăs-o acuma; uite că ai ajuns 
acasă. Noroc 1

— Noroc bun I
Abia atunci observă că, înțr-âde- 

văr, se află în fața casei sale. Din 
prag, soția îi făcea semn cu mîna...

• - IRIMIE STRAUȚ

concediu
prezentate de diferite ansambluri ar
tistice.

Pentru condițiile minunate care 
mi-au fost create pe timpul staționă
rii mele la băi, mulțumesc din suflet 
partidului și guvernului nostru care 
poartă o grijă deosebită apărării să
nătății celor ce muncesc, punîndu-ne 
la dispoziție case de odihnă, sanato
rii de noapte, etc.

Revenind la mină, sînt hotărît să 
lupt cu puteri sporite pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan în cinstea celei de a 10-a ani
versări a eliberării patriei noastre.

ȘTEFAN HAMPL1 
miner — Lupeni

Conducerea O.C.L. Petroșani tre
buie să facă rînduială în această pro
blemă.

I. BARAN 
corespondent

In abatajele minei Lonea
Apropierea zilei de 23 August a în

suflețit tot mai mult munca brigăzilor 
de mineri de la Lonea. In toate locu
rile de muncă de la această mină în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în cinstea lui 
23 August, se desfășoară cu succes.

In fruntea luptei pentru îndeplini
rea angajamentelor luate se află bri-; 
gada de mineri condusă de tov. Adrian 
Marian care lucrînd într-un abataj ca
meră din sectorul III a reușit să ex
tragă în primele 12 zile din luna iulie 
cu 60 la sută mai mult cărbune peste 
plan. Cu aceeași însuflețire muncesc 
și minerii din brigăzile conduse de1 
tov. Dragomir Matei, Viorel Dohotaru 
și Ludovic Opriș. Membrii acestor; 
brigăzi au extras pe intervalul 1—13 
iulie din abatajele cameră în care lu
crează cu 52—57 la sută mai mult 
cărbune peste sarcinile de plan.

Cu 25—40 la sută și-au întrecut; 
productivitatea planificată pe primele' 
12 zde din luna iulie și brigăzile de 
mineri conduse de tov. Toma Marinca,; 
Gheorghe Crețu, Nicolae puiu, Gheor
ghe Pahonțu, Nicolae Fâbian și al-> 
tele.

GH. ANDRAȘ și N. ACHIM 
corespondenți

Brigăzi de tineret fruntașe
La Uzină de reparat utilaj minier, 

din Petroșani lucrează numeroasă' 
brigăzi utemiste. îndrumate înde -' 
proape de organizația U.T.M. din ca- ’ 
drul uzinei, aceste brigăzi au reușit■ 
ca; prin munca lor âvîntată să se si- 
tueze în primele rînduri în întrece
rea socialistă în cinstea zilei de 23 
August.

Un exemplu în această direcție îl; 
constituie brigadă utemistă condusă ■ 
de tov. Petru Goia die la secția tur
nătorie care a realizat o depășire â 
sarcinilor de plan de 138 lâ sută. Tot 
în secția turnătorie lucrează și tine
rii utemiști din brigada’ condusă de 
tov. Alexandru Bratu. Folosind me
todă sovietică Voroșin tinerii din ă- 
ceastă brigadă și-au întrecut zilnic 
productivitatea planificată cu peste 
80 lă sută.

Rezultate frumoase în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust au înregistrat printre altele și 
brigăzile utemiste conduse de tov. A- 
lexandru Demeter și Frăncisc Pașca 
de la secțiile mecanică și electrică 
care și-au depășit sarcinile de plan 
cu 50 la sută.

VIOREL VASb 
corespondent

Ni se semnalează că...
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laminarea Premiului Internațional Stalin 
„Pentru întărirea păcii intre popoare“ 
generalului-maior Sahib Sing Sokhei

MOSCOVA (Agerpres). — La 14 
iulie, în sala Sverdlovsk din Kremlin, 
a avut loc solemnitatea înmînării Pre
miului Internațional Stalin „Pentru 
întărirea păcii între popoare” eminen
tului activist pe tărîm social din In
dia — generalul-maior Sahib Sing 
Sokhei.

La solemnitate au fost de față am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii India în U.R.S.S., 
d-1 K. P. Sivasankara Menon,. precum 
și delegația oamenilor de știință in

dieni care vizitează Uniunea Sovie
tică.

Au vorbit despre meritele laurea
tului în lupta pentru pace acid. Sko- 
belțîn, președintele Comitetului pentru 
decernarea Premiilor Internaționale 
Stalin, academicienii Vladimir En- 
ghelhardt și Evgheni PavlovskT, Ni- 
kolai Tihonov, președintele Comitetu
lui sovietic pentru apărarea păcii etc.

Asistența a ascultat apoi cu deose
bita atenție, cuvîntarea rostită de 
Sahib Sing Sokhei.

G. M. Malenkov l-a primit pe dr. Kitchlew
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 13 iulie, G. M. Malenkov^ pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit pe dr. Saifuddin 
Kitchlew, președintele Consiliului Pă

cii din întreaga Indie, aflat la Mosco- 
ya în urma invitației Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii și 
V.O.KS.

5 milioane ha. pamînfuri au fost desțelenite 
în R. S. S. Kazahă

ALMA ATA (Agerpres). — La 13 
iulie, în colhozurile, sovhozurile și la 
crescătoriile de ca.i din R.S.S. Kazahă 
a fost terminată desțelenirea a cinci

milioane de hectare pămînturi virgine 
și înțelenite.

Un număr de 32 de sovhozuri din 
R.S.S. Kazahă, au îndeplinit planul de 
valorificare a pămînturilor înțelenite.

Grevă în Italia
ROMA (Agerpres) — După cum 

anunță postul de radio „Oggi in Ita
lia”, în dimineața zilei de 14 iulie a 
avut loc o grevă generală de o oră

a oamenilor muncii din Roma în semn 
de protest împotriva urcării continue 
a costului vieții. '. !>■■?•*  E r
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Se extinde greva muncitorilor de Ia uzinele atomice 
americane

NEW YORK (Agerpres). --
Agenția Reuter anunță că greva 

muncitorilor de la uzinele atomice a- 
mericane din*Oak  Ridge (Tenneessee), 
declarată săptămîna trecută, s-a ex
tins cuprinzînd 8.000 de muncitori de 
ia două din cele mai importante șan

tiere de construcție ale uzinelor. Mun
citorii de la aceste șantiere au refuzat 
să treacă de pichetele de grevă în- 
cetînd lucrul în semn de solidaritate 
cu greviștii. După cum s-a anunțat, 
muncitorii cer îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și ’salarizare.

Situația din Tunisia
TUNIS (Agerpres)1.- —
In Tunisia situația continuă să ră- 

mînă încordată. După cum anunță 
agenția „France Presse”, în regiunea 
Bemela a avut loc o ciocnire între o

patrulă de jandarmi și un grup de 
patrioți tunisieni. Autovehicolul în 
care circulau jandarmii a fost incen
diat.

Pătrunderea capitalului străin
ANKARA (Agerpres).
După cum transmite agenția’ Fran

ce Presse, ca o consecință a votării 
legii pentru încurajarea investițiilor 
de capital străin, votată la 18 ianua
rie 1954, 30 de firme străine au fost 
autorizate Ia 30 iunie să se instaleze

în economia Turciei 
în Turcia. Alte 20 de cereri sînț în 
studiu. Dintre firmele care au primit 
autorizația să se instaleze în Turcia 
9 sînt americane, 5 engleze, 4 olan
deze. 4 vest-germane, 2 franceze, iar 
restul sínt israeliene, libaneze și gre
cești.

Rezoluția Consiliului Economic si Social al 0. N. U. 
privitoare la cererea de iiiuare a R. P. R. 

în U. N. E. S. C. 0.
GENEVA (Agerpres).
In ședința din 12 iulie a Consiliu

lui Economic și Social al Organiza
ției Națiunilor Unite a fost luată în 
discuție cererea R.P.R. de a fi pri
mită ca membră a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură (UNESCO).

După cum se știe, guvernul R.P.R. 
a adresat această cerere la 18 mai 
a.c. directorului general al UNESCO- 
ului. In cererea sa Guvernul R.P.R. 
a exprimat dorința Romîniei de a fi 
admisă ca membră a acestei Organi
zații în interesul dezvoltării relații
lor culturale cu celelalte state.

In conformitate cu prevederile a- 
cordului existent între O.N.U. și 
UNESCO cererea R.P.R. a fost îna
intată Consiliului Economic și So
cial al O.N.U.-ului, acesta urmînd 
să-și dea avizul.

In cadrul celei de a 18-a sesiuni 
care se ține actualmente la Geneva 
în ședința din 12 iulie Consiliul Eco
nomic și Social a luat în discuție ce
rerea R.P.R.

Delegatul Republicii Cehoslovace â 
prezentat un proiect de rezoluție care 
recomandă Consiliului să aducă la 
cunoștință UNESCO-ului că nu are 
obiecții îmDotriva admiterii R.P.R. 
ca membră în această organizație. 
Prezentînd acest proiect de rezoluție 
delegatul cehoslovac Nosek, a subli
niat marile succese si realizări ale 
R.P.R. 1

Delegatul S.U.A. luînd cuvîntul a 
încercat, să determine respingerea re
comandării de admitere. El a reluat 
în acest scop toate afirmațiile calom
nioase pe care reprezentanții S.U.A. 
’’-au ridicat în mai multe rînduri la 
O.N.U. împotriva regimului democra
tic din R.P.R. El a fost sprijinit de 
delegatul englez.

In favoarea proiectului de rezolu
ție cehoslovac au luat cuvîntul dele
gații U.R.S.S.. Belgiei, Egiptului, 
Argentinei, Indiei și Iugoslaviei.

Delegatul U.R.S.S., Kumîkin. ă 
dezvăiuit netemeinicia afirmațiilor 
delegatului S.U.A., a arătat marile 
drepturi democratice de care se bu
cură cetățenii R.P.R.. drepturi și li
bertăți garantate de Constituția’ 
R.P.R. și înfăptuite prin n^Hurarea 
condițiilor materiale necesare.

Cu toată opoziția delegatului a- 
merican, Consiliul Economic și So
cial al O.N.U. a aprobat proiectul 
de rezoluție prezentat de delegatul 
Republicii Cehoslovace cu 10 voturi 
pentru, 7 contra și o abținere.

In favoarea rezoluției au votat de
legații U.R.S.S. R. Cehoslovace, Ar
gentinei, Australiei, Belgiei, Egiptu
lui, Indiei. Iugoslaviei, Norvegiei și 
Pakistanului.

Delegații S.U.A., Angliei, Franței, 
Cubei, Turciei, Ecuadorului și Go- 
mindanului an votat împotrivă Re
prezentantul Venezuelei s-a abținut.

Pregătiri militare în Tailanda
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
Potțivit unor știri din Washington, 

extinderea forțelor armate ale Tailan
dei constituie unul din scopurile ime
diate ale Departamentului de stat și 
al Departamentului apărării al S.U.Â.

United Press relatează din Was
hington că la 9 iulie secretarul de 
stat al S.U.A.. John Foster Dulles, 
a declarat ambasadorului Tailandei 
în S.U.A., Sarasin, că „aprobă pe 
deplin luarea de măsuri imediate în 
vederea întăririi și extinderii forțe
lor armate tailandeze". Ei au discu
tat de asemenea, în secret, problemă 
înjghebării unui bloc militar al Asiei 
de sud-est.

In același timp se anunță că De
partamentul apărării al S.U.A. a ho- 
tărît să acorde . „ajutor" Tailandei 
pentru „extinderea considerabilă a

forțelor armate tailandeze" și pentru 
„modernizarea aviației din Tailan- 
da“. In acest scop, vor fi trimise în 
curînd avioane americane în Tailan
da, iar S.U.A. va ajuta Tailandei să-și 
reconstruiască și să-și îmbunătățeas
că aerodromurile.

Grupul de consilieri militari ame
ricani care conduc lucrările pentru 
extinderea armatei tailandeze, a cres
cut la aproape 400 de membri. S.U.A. 
va trimite ofițeri americani în Tai- 
ianda și va instrui ofițerii și subofi
țerii a 4 divizii permanente. „în 
cursul a 6-8 luni de instrucții in
tense".

Prima sarcină a delegației militare 
tailandeze, după întoarcerea în pa
trie, va fi să asigure recrutarea unui 
număr de tineri tailandezi pentru a 
primi instrucțiuni militare.

Intrigi americane în Bolivia

Cârfi
ATENA (Agerpres)’. — TASS 

transmite :
După cum s-a mai anunțat, Asfalia 

(poliția greacă) a confiscat lucrarea 
lui I. V. Stalin „Problemele economice 
ale socialismului în U.R.S.S.”. Ace
eași soartă a avut-o și culegerea de 
versuri a lui T. Livaditîs „Vînt ia 
răscrucile lumii”, în care poetul scria 
printre altele : „Femeile își înalță co
pii spre soare și spun : Vrem să se
mănăm, vrem să țesem, să construim 
orașe, vrem pace, numai pace”. Acum 
cîteva zile au fost confiscate opereie 
„Căderea Parisului” a lui L Eliren- 
burg și „Studenții“ a lui I. Trif&nnv.

„primejdioase“
Autoritățile grecești au declarat «ceste 
cărți primejdioase din punct de vedere 
social.

Pentru că au tradus din limba fran
ceză și editat cărțile lui Mao Țze-dun 
au fost dați în judecată A. Vurnas, om 
de litere, editorul T. Sarres și studen- 
tul-traducător K. Stamatis.

Presa relatează4că Asfalia operează 
arestări în rîndul editorilor și ziar.ș- 
tilor progresiști și al librarilor care 
vînd literatură democrată. Lâr 8 iulie, 
ziarul „Avghi” a scris că autoritățile 
confiscă cărțile progresiste, arestează 
pe scriitori și editori, merg pe calea 
sugrumării libertății gîndirii..."

WASHINGTON (Agerpres).
Ofensiva cercurilor imperialiste a- 

mericane împotriva cuceririlor demo
cratice ale popoarelor din America 
Latină, continuă.

Corespondentul ziarului italian ,.11 
Paese“ relatează despre intrigile a- 
mericane în Bolivia. După cum se 
știe, mișcarea organizată a muncito
rilor și țăranilor din această țară a 
silit guvernul Iui Paz Estensoro să 
naționalizeze minele, proprietate nord- 
americană, și să inițieze o reformă 
agrară destul de modestă. Un anumit 
timp, relațiile dintre Washington și 
guvernul bolivian au fost chiar des
tul de încordate, Statele Unite acu- 
zîndu-1 pe Paz Estensoro, așa cum 
l-au acuzat și pe președintele Arbenz, 
că este „comunist". Apoi însă —

scrie ziarul — Paz Estensoro s-a lă
sat cumpărat de americani, trădînd 
interesele poporului bolivian. Supu- 
nîndu-se cererilor americane eL a în
ceput o campanie de persecuții îm
potriva sindicatelor muncitorești cu 
sprijinul cărora a ajuns la cârma 
țării. Bande ale așa numitei „Miș
cări naționale revoluționare“, o or
ganizație reacționară condusă de 
Estensoro, au atacat reuniuni ale 
partidului comunist la Cochabamba.

După cum scrie ziarul, este evi
dent că Estensoro a hotărît să în
ceapă lichidarea cuceririlor democra
tice ale poporului bolivian, în sco
pul de a preda din nou minele de 
cupru boliviene — principala bogă
ție a țării — în mîinile trusturilor 
nord-americane.

împotriva interzicerii Uniunii Tineretului .Lioer G erman
BERLIN (Agerpres). — După cum relatează ziarul „.lunge
Pregătirile autorităților de la Bonn 

în vederea deschiderii la 15 iulie la 
Karlsruhe a unei acțiuni- judiciare îm
potriva Uniunii Tineretului Liber Ger
man pentru a „legaliza” interzicerea 
de către autoritățile vest-germane a 
acestei organizații democratice de ti
neret, a indignat profund opinia pu
blică progresistă germană și mon
dială.

Welt”, la redacția acestui ziar se ori- 
mese din orașele și satele R.D. Ger
mane numeroase scrisori și telegrame 
de protest împotriva procesului pro
iectat.

In numele a 85.000,000 de membri 
ai săi, Federația Mondială a Tinere
tului Democrat a protestat cu hotărâre 
împotriva acestei samavolnicii. *

Tiparul : 1. P. Petroșani.
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