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Pentru o agitație vizuală 
mobilizatoare

Agitația vizuală constituie un important mijloc de îndrumare 
și mobilizare a maselor în lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și guvernului nostru. Prin agitația vizuală, organiza
țiile de partid, sindicale și de U.T.M. se adresează direct ma
selor largi chemîndu-le la lupta pentru realizarea sarcinilor eco
nomice sau de altă natură ce le stau în față, își întăresc legă
turile cu ele, le informează asupra evenimentelor importante in
terne și internaționale. Totodată, prin agitația vizuală, elè au 
putința să popularizeze fruntașii întrecerii socialiste, să facă 
cunoscut oamenilor muncii roadele aplicării experienței înain
tate, în scopul răspîndirii acestor experiențe, să critice atitudi
nea înapoiată față de muncă și alte lipsuri care frînează iniția
tiva creatoare a maselor.

Numeroase organizații de partid din Valea Jiului se preo
cupă îndeaproape de îmbunătățirea aspectului de prezentare și 
îndeosebi de îmbunătățirea conținutului agitației vizuale.

Cu sprijinul secției de propagandă și agitație a comitetu
lui raional de partid și al comisiilor de agitație raională și a 
orașului Petroșani, majoritatea organizațiilor de bază din Petro
șani au luat măsuri menite să ducă la îmbunătățirea agitației 
vizuale. In acest scop au fost strînse toate panourile necores
punzătoare, lozincile învechite sau șterse de vreme, și s-a în
ceput confecționarea de panouri cu lozinci mobilizatoare actuale. 
Această acțiune se desfășoară însă într-un ritm nesatisfăcător 
din cauză că unele organizații de partid și sindicale din Petro
șani dau dovadă d.e lipsă de operativitate. Așa se explică faptul 
că în decurs de aproape o lună de zile de cînd a început acțiunea 
de reînnoire a agitației vizuale, în orașul Petroșani, n-au fost 
expuse lozinci care să cheme pe oamenii muncii să întîmpine cea 
de a lQ-a aniversare a eliberării patriei ir>r;tre — ziua de 23 
August — cu noi și însemnate succese în •muică

O mai mare preocupare pentru îmbunătățirea agitației vi
zuale în vederea zilei de 23 August au dovedit organizațiile de 
bază de la întreprinderea 701 construcții, (secretar tov. Teodor 
Pop), de la atelierul de zonă C.F.R. (secretar tov. Nicolșe Si
mien) din Petroșani și altele.

Reușind să înlăture în bună măsură aspectul puțin atractiv 
în care persista agitația vizuală ia mina Petrila, comitetul de 
partid al minei folosește în prezent diferite- forme mobilizatoare 
ale agitației vizuale. In incinta minei, sînt expuse numeroase 
lozinci mobilizatoare actuale, scrise îngrijit, grafice cu realiză
rile brigăzilor de mineri fruntașe în întrecerea socialistă, un pa
nou de onoare cu portretele minerilor fruntași în întrecerea so
cialistă. Astfel de panouri de popularizare și stimulare a frunta
șilor întrecerii socialiste, inovatorilor și raționalizatorilor prin 
agitația vizuală, sînt expuse în aproape toate întreprinderile din 
Valea Jiului. Ele s-au dovedit a fi un îndemn adresat colectivelor 
de muncitori spre a urma exemplul și experiența fruntașilor.

Comitetele de partid de la minele Lupeni și Petrila și unele 
organizații de bază printre care cele de la U.R.U.M.P., atelierul 
mecanic al minei Petrila și altele folosesc caricatura — iormă 
eficace a agitației vizuale — pentru combaterea lipsurilor.

Deși s-au obținut o seamă de succese importante, agitația 
vizuală din cadrul multor întreprinderi din Valea Jiului nu oglin
dește concret și convingător sarcinile principale ce stau în fața 
oamenilor muncii pentru realizarea planului de stat la toți in
dicii. La mina Aninoasa, de exemplu, deși se face exces de lo
zinci, citate, etc., din cauza conținutului scăzut și a aspectului 
necorespunzător (unele lozinci și panouri stau în incinta minei 
de foarte mult timp), agitația vizuală nu este interesantă și nu 
mobilizează pe mjneri spre a îmbrățișa metodele înaintate și 
inițiativele rjoi apărute în întrecerea socialistă. Mai sînt unele 
organizații de bază ca cele din sectoarele I și II ale minei Lenea 
care subapreciază rolul mobilizator și educativ al agitației vi
zuale In aceste sectoare, agitația vizuală este aproape inexis
tent- ’ ? '

n ait neajuns care slăbește eficacitatea agitat’ei vizuale 
esteJaptul că din lipsa de inițiativă și operativitate de care dau 
dovadă unele organizații de partid și de masă, în unele cartiere, 
magazine de stat, instituții, etc., se mai văd și acum lozinci în
vechite, despre 1 Mai, 7 Noiembrie, etc. Nemobilizatoare sînt 
și acele lozinci pe care oamenii muncii le văd în diferite locuri 
de ani de zile. Aceste neajunsuri trebuie înlăturate fără întîrziere.

In perioada actuală, agitația vizuală trebuie să mobilizeze 
oamenii muncii la lupta pentru realizarea angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 August. Ea trebuie să stimuleze inițiativa 
și eforturile oamenilor muncii pe linia îndeplinirii planului de 
stat la toți indicii, să oglindească necesitatea și importanța spo
ririi producției și productivității muncii.

Prin agitația vizuală organizațiile de partid și de masă tse- 
buie să popularizeze mărețele realizări înfăptuite de regimul nos
tru democrat popular pentru bunăstarea oamenilor muncii și să 
facă cunoscut maselor viața grea pe care o duc oamenii muncii 
în țările în care mai domină capitalul.

In atenția organizațiilor de partid și a comisiilor de agitație 
trebuie să stea grija pentru conținutul de idei ai agitației vi
zuale. preocuparea pentru ridicarea rolului ei mobilizator la nive
lul sarcinilor construirii socialismului în patria noastră.

Crește avîntul întrecerii socialiste
în cinstea zilei de 23 August

La rnina Lupeni, fiecare zi 
care a trecut din această 
lună s-a caracterizat printr-o 
intensificare a întrecerii so
cialiste în întîmpinarea zilei, 
de 23 August. Brigăzile de 
mineri de la această mină se 
străduiesc să întîmpine cea 
de a 10-a aniversare a elibe
rării patriei noastre cu reali
zări cit mai frumoase în lupta 
pentru mai mult cărbune.

Pînă în prezent în fruntea 
întrecerii pe mină s-a situat 
brigada condusă de minerul 
Ștefan Novac din sectorul 
IV al minei, care în prima 
jumătate a lunii iulie a rea-

Avîntul cu care minerii de 
la Petrila desfășoară întrece
rea socialistă în întîmpinarea 
zilei de 23 August face să 
sporească necontenit realiză
rile în producție. La începu
tul lunii iulie, brigada de mi
neri condusă de tov. Ion Zi- 
lai își întrecea norma cu 7%. 
In prezent, această brigadă

Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri al în
treprinderii 703 construcții 
Petrila a reușit să realizeze 
planul pe primul semestru 
din acest an, la lucrările de 
construcții în proporție de 
101,44 la sută.

In afară de aceasta, colec
tivul întreprinderii 703 con
strucții Petrila a construit 
și dat în folosință muncito
rilor întreprinderii un bloc 
cu 4 apartamente. Realizarea 
acestor succese a fost posi
bilă datorită folosirii pe sca-

In regiunea Cluj, peste 
14.000 de tineri, sînt antre
nați în întrecerea socialistă, 
în cinstea Conferinței pe țară 
a Uniunii Tineretului Munci
tor și a zilei de 23 August. 
Dintre aceștia, 4500 aplică 
metode de lucru sovietice. 
Prin aplicarea metodei Kot- 
lear, 20 de tineri de la mina 
Șorecani s-au calificat la lo-

Construcții cultural-sociale prin autoimpunere
Noi construcții cultural-so- 

ciaie s-au ridicat în ultimii 
ani în regiunea Hunedoara 
pe baza sumelor provenite 
din autoimpunere.

Pînă în prezent au fost con
struite 13 școli,- 12 cămine 
culturale, 53 poduri și pode
țe, 3 drumuri și șosele, un in
ternat pentru elevi, 3 săli de 
clasă, 7 grajduri comunale, 
30 de fîntîni, etc. De aseme
nea, s-a construit un local 
pentru d uzină electrică, s-au 
efectrificat 15 sate. Au mai 
fost terminate alte lucrări a 
căror valoare depășește suma 
de 30.000 lei. Numai în anul

In primele rîndurî 
lizat o depășire medie a sar
cinilor de plan de 221 la sută.

In sectorul 1 B al minei lu
crează și minerii din briga
da tovarășului Ioan Popa. 
La locul lor de muncă între
cerea socialistă în cinstea zi
lei eliberării a cunoscut un 
avînt nemaiîntîinit. Rezultatul 
muncii lor entuziaste este 
oglindit de faptul că în pri
ma jumătate a lunii iulie sar
cinile de plan au fost depă
șite cu 193 la sută.

In această perioadă în frun
tea întrecerii socialiste s-au 
situat și tinerii din brigada

Realizări sporite 
realizează o depășire de 45°/0-. 
Cu sarcinile de plan depășite 
cu 18-45.% au încheiat prima 
decadă și brigăzile conduse 
de minerii Cornel Cenușa, 
Ioan Marian și luliu Borca, 
care la începutul lunii obți
nuseră realizări mult mai 
mici.

Construcții peste plan
ră largă a metodelor sovieti
ce cit și creerii unor mai bune 
condiții de lucru muncitori
lor constructori de către con
ducerea întreprinderii.

Contribuții de seamă la 
obținerea acestor succese au 
adus brigăzile complexe care 
s-au situat ’în fruntea între
cerii socialiste. Brigăzile com
plexe conduse de tov. Gheor
ghe Roteanu, Eduard Egri și 
losif Lorincz și-au depășit 
cu regularitate sarcinile de 
plan cu 50-60 la sută

De remarcat sînt și rezul-

DIN PATRIA NOASTRA
Iritrecerea tinerilor 

cui de muncă, iar prin apli
carea inițiativei Lidiei Save
lieva, tinerii de la secția „lux“ 
a Uzinei „Ianoș Herbak" au 
reușit să ridice procentul pro
duselor de calitatea I-â de la 
81 lâ sută, la 92 la sută. In 
fabricele și uzinele din re
giunea Cluj activează peste 
45Q brigăzi de producție, din
tre care 80 au primit titlul

1954 au fost electrificate sa
tele Rîu de Mori, din raionul 
Hațeg, Plopi și Ruda din ra

ionul Hunedoara, s-au con
struit cămine culturale în sa
tele Sebeșel, raionul Sebeș, 
Petreni, raionul Hunedoara și 
Roșcani, raionul Ilia, etc.,

Tot în acest an a fost ter
minată executarea reparațiilor 
la o uzină electrică, precum 
și la 16 cămine culturale, 61 
școli, 2 internate, 4 dispen
sare, 29 poduri și podețe, 10 
drumuri și șosele, etc. a că
ror valoare depășește suma 
de 600.000 lei.

Sînt Îb curs de efectuare, 

utemistă condusă de minerul 
Gheorghe Vraja. Ei și-au de
pășit la rîndul lor cu 170 la 
sută sarcinile de plan.

Cu depășiri de plan de 80- 
160 la sută întîmpină cea de 
a 10-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre de către 
glorioasa Armată Sovietică 
și minerii din brigăzile ai 
căror responsabili sînt tov. 
Adam Maxim, Gheorghe Ijak, 
Constantin ' Sirop, Andrei 
Lucaci, loan Cotroază, Ale
xandru Dăriuț, Gheorghe Co- 
drea, Mihai Volodl și Petru 
Cocota.

Printre brigăzile fruntașe 
pe mină sînt și brigăzile de 
tineret din sectorul V condu
se de minerii Ioan Rodilă, 
Martin Botschner, Gavrilă 
Felhazi, Ioan Mircea și Ioan 
Maier, care au încheiat pri
ma jumătate a lunii iulie cu 
sarcinile de plan depășite CÜ 
19-67 la sută.

tatele obținute de muncitorii 
constructori din brigăzile 
conduse de tov. Gheorghe 
Rosvanu, Gheorghe Zăpirtan, 
Petru Dupța, Ioan Teodores- 
cu, Ștefan Lengher și alții 
care și-au întrecut zi de zi 
productivitatea planificată Cu 
peste 40 la sută.

In prezent muncitorii de la 
întreprinderea 703 construcții 
Petrila desfășoară larg stea
gul întrecerii socialiste pen
tru realizarea de noi succese 
în cinstea zilei de 23 August.

IOSIF PETROV1C1 
corespondent >

de brigăzi fruntașe. In ulti
mul timo s-au înființat 4 sec
ții de tineret care valorifici 
deșeurile, obținînd însemnate 
ralizări. Una din secțiile de 
tineret de la „Industria Sîr- 
mii“ din Cîmpia Turzii a rea
lizat bunuri metalice de larg 
consum în valoare de peste 
1.200.000 Iei. . — 

construcțiile și reparațiile, 3 
66 cămine culturale, 46 școli, 
un dispensar, un punct sani
tar,. 3 sfaturi populare, a noi 
drumuri și șosele, grădinițe 
de copii, etc., precum și elec
trificarea a 7 sate. Astfel, în 
satul Cîrnești din raionul Ha
țeg se lucrează la' terminarea 
școlii, iar în comuna Vinerea 
din raionul Oraștie a început 
săpatul fundației pentru că
minul cultural’.

In prezent, la sate au loc 
noi consfătuiri și adunări 
populare, în care țăranii’ mun
citori hotărăsc ce lilcrări să 
se execute. (Agerprésj.



STEAGUL ROȘU

Condițiile de înscriere la examenele 
de admitere în instituțiile de învătămînt

Ce ți-i și cu căldura asia !...

Ministerul Invățămîntului comu
nică i

Condițiile de înscriere la examenul 
dș admitere în instituțiile de învăță- 
mînt, în anul școlar 1954-1955 sînt 
următoarele 5

1. Pentru școlile medii, școlile pe
dagogice și școlile medii tehnice
1) Admiterea se face pe baza unui 

examen la care se pot înscrie absol
venții școlilor de 7 ani din anul șco
lar 1953-1954, precum și din seriile 
mai vechi.

Pentru înscrierea în școlile medii 
și pedagogice, absolvenții clasei a 
Vil-a din seriile mai vechi nu pot 
depăși vîrsta de 16 ani, iar la șco
lile medii tehnice vîrsta de 25 ani 
împliniți la 31 decembrie a. c. Pen
tru clasa VI 11-a elevii se vor înscrie 
la șeoaJa medie cea mai apropiată de 
domiciliul lor.

2) Cererile de înscriere la exame
nul de admitere se depun la școli 
între 15 iulie — 4 august a. c., în
soțite de următoarele acte:

a. — certificatul de naștere;
b. — certificatul de absolvire a 

clasei a VIl-a.
Absolvenții clasei a VI l-a care se 

înscriu lâ examenul de admitere la 
aceeași școală nu vor prezenta cer
tificate;

c. — declarația tip pentru stabili
rea taxei școlare și acordarea bursei, 
completată de părinți sau de susți
nătorii legali;

d. — acte doveditoare a situației 
materiale: adeverințe recente de la 
întreprinderi și instituții în care să 
se specifice salariul și funcția părin
ților (susținătorilor legali), precum 
și acte eliberate de comitetul execu
tiv al sfatului popular, de veniturile 
realizate de părinți și impozitul pe 
aceste venituri și numărul copiilor 
minori.

Pentru școlile medii tehnice, în ce
rerea de înscriere se va arăta specia
litatea pe care candidatul dorește să 
o urmeze.

3) Candidații vor fi supuși unui 
examen medical eliminatoriu, care va 

începe cu 4 zile înaintea examenului 
de admitere. In aceeași perioadă se 
vor ține și probele profesionale, care 
de asemenea sînt eliminatorii.

11. Pentru școlile profesionale
1) Admiterea se face pe baza unui 

examen la care se pot înscrie absol
venții școlilor de 7 ani.

Vîrsta minimă a candidaților tre
buie să fie de 14 ani împliniți la 31 
decembrie a. c.t, iar cea maximă de 
16 ani la aceeași dată. Pentru sec
toarele: siderurgie, chimie și petrol, 
vîrsta minimă este de 15 ani împli
niți la 31 decembrie a. c. și cea ma
ximă de 17 ani la aceeași dată. Pen
tru vîrsta maximă se admite o depă
șire de 2 luni.

2) Cererile de înscriere la exame
nul de admitere se depun la școli în
tre 15 iulie — 20 august a. c., înso
țite de următoarele acte:

a. — certificat de naștere;
b. — certificat de absolvire a cla

sei a VH-a;
c. — acte doveditoare a situației 

materiale: adeverințe recente de la 
instituții sau întreprinderi, în care să 
se specifice salariul și funcția părin
ților (susținătorilor legali), precum 
și acte eliberate de comitetul execu
tiv al sfatului popular în care să se 
specifice veniturile realizate de pă
rinți (susținători legali), impozitul 
ce-1 plătesc și numărul copiilor mi
nori;

d. — certificat de sănătate, elibe
rat de policlinica sau de spitale uni
ficate de adulți. Acest certificat tre
buie să cuprindă obligatoriu urmă
toarele examene medicale: microradio
grafie sau radioscopie pulmonară, a- 
naliza sîngelui, un examen clinic 
(boli interne, O. R. L., oftalmologie, 
chirurgical și neurologie).

Examenul medical este eliminatoriu.
3) Nu se admit înscrieri dintr-o re

giune în alta sau dintr-o localitate 
în care există școală profesională în 
aita, cu excepția celor care vor să se 
înscrie la o școală din sectorul con
strucții. ,

— Măi, ce căldură! Să te topești 
ca un boț de ceară și alta nu. Ia să 
dau o fugă pină la un local, să iau 
o bere, să mă răcoresc.

Intru la primul local. Lume multă.
— Este bere ?
— Este, nu vezi și dumneata 2 — 

îmi răspunde pe un ton înțepat un 
vecin de proporții respectabile, așe
zat la o masă din fața mea.

— Ba am văzut, nu vă supărați, 
dar am întrebat și eu așa... Știți, ca 
să nu ziceți...

— Ce să nu zic ? Ha ?! Ce să nu 
zic ?

N-am apucat să-i răspund, că toc
mai atunci apare ca o furtună prin
tre consumatori, ospătarul, cu o du
zină de halbe innecate in spumă, pe 
care le pune în fața respectabilului. 
Și cu fața numai zîmbet, ospătarul 
se înclină de nenumărate ori, zicin- 
du-i cu o voce de miere, in timp ce-și 
freca mîinile:

— Și altceva mai dorește, dom’ 
șef? O gustărică ceva... așa... Nu? 
Bine, bine... Dacă nu... Cum dorește 
dom’ șef, cum dorește...

Eu prind momentul cînd ospătarul 
privește la mine.

— Două, te rog, două! Și-i arăt 
două degete ca să fiu mai înțeles.

Văd că mă măsoară din cap pină 
în picioare, cu o mutră dulce-acri- 
șoară.

— Imediat, tovărășele, imediat... 
Și dispăru spre bufet.

— Acuma, că nu mai pot... fierb...
— Ei, fierbi... vorbi binevoitor fe

ricitul posesor al celor douăsprezece 
halbe innecate in spumă. N-o fi chiar 
așa! Mai așteaptă...

Și luînd o halbă din care spuma 
scăzuse.cam la jumătate, o turnă în 
alta cam tot atît de plină. La fel făcu 
cu celelalte cinci, și-n curind din du
zină nu rămase decit jumătate. Abia 
atunci incepu să bea. Eu făceam zîm- 
bre, simțind noduri în grumaz...

— Tovarășe ospătar! Două...
— Imediat, tovărășele...
— Imediat, imediat, dar cînd vine 

și imediatul ăsta că, uite, a trecut 
o oră de cînd aștept.

Intre timp respectabilul cu du
zina redusă la jumătate plecase, și 
la masa unde stătuse el venise un 
lungan tăcut, cu o servietă sub braț. 
Dind ochii cu ospătarul, pocni intr-un 
anumit fel degetele și acesta ca din 
pămint scoase șase halbe. Prin același 
procedeu, cele 6 halbe fură reduse la 
trei, și golite cit ai zice pește.

După el se așeză la masă un bă- 
ețandru, care strigă ospătarului cu 
o voce subțire :

— Mi-a spus tata să-mi dai patru 1
— Gata, tovule, s-a făcut /
Și cele patru halbe deveniră două, 

'și g‘d-gîl 1 pe gitul băețandrului, ca 
și cum n-ar fi fost, in timp ce eu tot 
așteptam.

Simțeam că explodez. Sării în pi
cioare.

— Caietul de reclamații, tovarășe 
ospătar!

Omul mă privește ca pe un venit 
de pe altă lume.

— Dece, tovărășele, uite-acum 
vine berea. . ,

Și-ntr-o clipită mi se și înfățișă cu 
două halbe, punindu-mi-le in față.

— Vedeți, că s-a făcut! De ce vă 
supărați ? Uite că s-a făcut, dragă 
tovărășele!... Parcă fără reclamații 
nu se poate...

In fața halbelor de bere am cedat.
— Fie! și văzîndu-l că mă pri

vește fix l-am întrebat:
— Ei, ce-i ?
— Plata!
— Imediat, numai să văd pe ce ! 

i-am zis, așteptînd să văd cită bere 
îmi rărnîne în cele două halbe.

Ceea ce mi-a rămas în amindouă 
halbele mi-a încăput foarte bine in
tr-uri țap, pe care îl găsisem pe o 
masă alăturată.

Cu satisfacția unei așteptări cu 
peripeții, de-o oră și mai bine, mi-am 
băut cele două halbe reduse la un 
țap. Iar ospătarului, fără să-i ascult 
protestele, i-am plătit un leu — atît 
cit costă un țap de bere.

IRIM1E STRAUT

Greutăți în muncă
La Uzină de reparat utilaj minier 

din Petroșani există mai multe strun
guri cu ajutorul cărora muncitorii 
execută diferite piese pentru mașini.

Se întîmplă însă în repetate rîn- 
duri ca strungarii să întîmpine greu
tăți în procesul de producție, dato
rită faptului că la unele strunguri 
nu funcționează pompele de apă. La 
strungurile nr. 17 18-21-32 din secția 

mecanică pompele sînt defecte de 
vreo cîteva luni de zile, iar în secția 
ajustaj cele 4 strunguri nu au deloc 
pompe.

Această stare de lucruri este bine 
cunoscută și de șefii acestor secții, 
dar nu iau măsuri de îndreptare.

I. SĂTEAN 
corespondent

Sitnposionul filmului
Astăzi la orele 9, are loc la cine

matograful „Alexandru Sahia“ din 
Petroșani simposionul filmului „Ma
eștrii baletului rus“.

Filmul artistic în culori „Maeștrii 
baletului rus“ alcătuit din fragmente 
din baletele „Lacul lebedelor“, „Fîn- 
tîna din Bahcisarai“ și „Flăcările Pa- 

Maeștrii baletului rus“ 
risului“ este destinat să arate mari* 
lor mase de spectatori minunata artă 
a celor mai buni maeștri ai baletului 
sovietic.

Cu prilejul acestui simposion. se 
va face prezentarea subiectului fil- 
muiui și vizionarea lui, după care 
vor urma discuții.

In Uniunea Sovietică este în toi 
sezonul balnear de vară. Sute de mii 
de oameni ai muncii își petrec con
cediile în casele de odihnă și sana
toriile sindicatelor sau ale organelor 
ocrotirii sănătății publice, beneficiind 
de întreținere gratuită sau la prețuri 
avantajoase.

Sanatoriile și casele de odihnă din 
U.R.S.S. sînt accesibile tuturor cetă
țenilor sovietici. Sindicatele acordă 
o deosebită atenție organizării odih
nei oamenilor muncii, care sînt ocu
pați în diferite ramuri ale economiei 
naționale. Astfel, pentru organizarea 
odihnei petroliștilor din R.A.S.S. Tă
tară au fost alocate anul acesta apro
ximativ 3.0C0.000 ruble. Numeroși 
muncitori de la exploatările petroli
fere din R.A.S.S. Tatară și-au petre
cut concediile în sanatoriile și casele 
de odihnă din Crimeea și Caucazul 
de nord.

In sanatoriile și casele de odihnă 
de la’ Soci — unul din cele mai mări 
centre balneo-climaterice ale U.R.S.S. 
— s-au și odihnit anul acesta peste 
50.000 vîlegiaturiști. Adesea, oame
nii muncii vin aici împreună cu fa;- 
miliilef lor făcînd drumul în automo
bile proprii, direct de la Moscova, Le
ningrad, Kiev, Minsk și din alte o- 
rașe ale U.R.S.S.

Dintr-un orășel lăsat în părăsire, 
cum era înainte de Revoluția din Oc
tombrie, Soci s-a transformat în pre
zent într-o stațiune balneo-climater 
rică de prim rang, pusă la dispoziția 
poporului muncitor. Aici funcționea
ză 58 sanatorii, construite aproape

Odihna oamenilor muncii din U.R.S.S.
toate în anii Puterii Sovietice, prin
tre care monumentalele palate — sa
natorii „Ordjonikidze“, „Voroșilov“, 
„Noua Rivieră“.

Orașul balneo-climateric Soci se 
dezvoltă necontenit. Pentru diverse 
lucrări de construcție aici se chel
tuiesc anual peste 100 milioane ru
ble. In prezent, se află în curs de' 
construcție o serie de noi sanatorii, 
se lărgesc plajele curative. In parcul 
de pe litoralul mări au fost plantați 
toamna trecută și primăvara aceasta 
mii de palmieri și magnolii, precum 
și diferite alte specii de arbori și tu
fișuri, care-și păstrează frunzele și 
în timpul iernii.

Crește numărul sanatoriilor și ca- 
selor de odihnă din republicile frans- 
caucaziei.

La Kislovodsk, una din cele mai 
renumite stațiuni balneo-climaterice 
din U.R.S.S., s-a deschis un nou sa
natoriu pentru tratarea maladiilor de 
cord. Sanatoriul a fost construit și u- 
tilat în conformitate; cu cerințele ce
lor mai moderne așezăminte medi
cale, asigurîndu-se* vilegiaturiștilor 
maximum de confort.

Stațiunea Kislovodsk continuă să 
se lărgească. In actualul sezon aici 
se vor odihni 135.000 persoane — cu 
7.000 mai mult decît anul trecut.

In Armenia Sovietică se desfășoa
ră mari lucrări de construcție în sta
țiunea balneo-climaterică Djermuk, 
ale cărei ape minerale exercită o mi

nunată influență asupra bolilor de 
stomac. Pentru construirea noilor sa
natorii de la Djermuk a fost alocată 
o sumă de peste 10 milioane de ruble.

O mare animație domnește în sta
țiunile balneo-climaterice din Abha- 
zia, situate pe litoralul Mării Negre. 
Mii de oameni ai muncii sosesc aici 
cu trenul, cu vaporul sau cu aviontfl 
pentru a-și petrece concediul. Mulți 
fac excursii frumoase la Suhumi, 
Gagra și Ahali-Afoni, pe lacul Rița, 
precum și ascensiuni în mu^ți, care 
durează cîteva zile. La Suhumi a fost 
înființată anul acesta o bază turis
tică pentru copii, care va deservi în 
timpul vacanței de vară aproximativ 
3.000 de tineri turiști din Moscova, 
Leningrad, Minsk, Kiev, Tbilisi, Bar
nául, Vologda și din alte orașe ale 
Uniunii Sovietice.

Pe litoralul sudic al Crimeei con
tinuă lucrările de construcție. Sana
toriul „lasnaia Poliana“ a fost reno
vat complet. Primele grupe ale celor 
veniți aici la odihnă au fost repar
tizate la sanatoriul nr. 2 din Alusțâ 
al Consiliului Central al Sindicate
lor din Uniunea Sovietică. Și acest 
sanatoriu a fost transformat radical. 
Clădirea unde funcționează secțiile 
medicale ale sanatoriului a fost con
siderabil lărgită; au fost deschise 
noi cabinete și laboratoare.

Una din cele mai mari construcții 
de pe litoralul sudic al Crimeei este 
sanatoriul pentru lucrătorii din in

dustria forestieră; acest sanatoriu 
este în curs de construcție în raio
nul Mishora. Clădirea în patru etaje 
a sanatoriului a și fost înălțată, iar 
în prezent se execută lucrările de fi
nisaj. Se construiește un bazin unde 
se vor putea face băi de mare în tot 
cursul anului.

Sezonul balnear este în toi nu nu
mai în regiunile din sudul țării, ci și 
pe litoralul Mării Baltice, la Riga. 
Sanatoriile din R.S.S. Estonă sînt 
pline de oameni ai muncii veniți lă 
odihnă din toate colțurile Țării So-' 
vietice.

Se bucură de o mare popularitate 
sanatoriile din Ucraina Subcarpati
că. La o altitudine de 750 metri dea
supra nivelului mării, în creierul 
munților, se află casa de odihnă a 
învățătorilor „Ust-Cernoie“ unde s-au 
odihnit anul trecut 3.000 persoane. 
In acest colț pitoresc se vor odihni 
anul acesta un număr și mai mare 
de profesori de la școlile medii. Aici 
au fost construite un bazin, un tea
tru de vară, un mare club cu o bi
bliotecă, iar anul acesta se constru
iește un lac artificial. In lunca rîului 
Latorița, care-și poartă a’pele tumul
toase printre culmile sudice ale mun
ților Carpați, este situată casa de o- 
dihnă sindicală „Berekdvar“. Una 
din cele mai bune din Ucraina Sub
carpatică, această casă de odihnă â 
fost complet reamenajată.

Anul acesta, în sanatoriile din U- 
niunea Sovietică se vor odihni în to
tal. aproximativ 5.000.000 de oameni 
ai muncii. (Agerpres)



STEAûUL ROȘU 3

Din viața org anizațiilor de bază din raionul nostru Ni se semnalează că.. .

Printre organizațiile de bază din 
orașul Lupeni car-e se preocupă de 
primirea de noi candidați de partid, 
se numără și aceea de cartier nr. 2, al 
cărei secretar este tov. Elvira Vasilc- 
zurn.

In cadrul adunării generale extraor
dinare a organizației de bază din 12 
iulie, a fost discutată cererea de pri
mire în rîndurile candidațîlor de par
tid prezentată de tov. Paula Guia. 
Discuțiile purtate de membrii de par
tid prezenți la adunare au scos la 
iveală atît părțile pozitive cît și lipsu
rile tovarășei Guia, fapt care dove
dește maturitatea politică a membri-

Pentru sporirea producției și productivității muncii
Spoiirea producției de cărbune a 

constituit și constituie o preocupare 
de zi cu zi a organizației de bază din 
sectorul III al minei Lonea. In acest 
scop organizația de bază a îndrumat 
și sprijinit comitetul de secție sindi
cală în organizarea consfătuirilor de 
producție lunare ce au loc pe sector, 
consfătuiri menite, să scoată la iveală 
lipsurile care frînează creșterea pro
ducției de cărbune. Tot în vederea li
chidării lipsurilor șî greutăților în 
muncă, organizația de bază a îndru
mat secția sindicală ca în colaborare 
cu conducerea administrativă a secto
rului să organizeze scurte consfă-

Recent a avut loc adunarea generală 
a organizației de bază de la I.S.E.C. 
avînd la ordinea de zi prezentarea dă
rii de seamă pe trimestrul II și discu
tarea planului de muncă pe trimestrul 
Iii. Ca urmare a faptului că aduna- 
lea generală a fost oregătită din timp 
și în mod temeinic, prezentarea dării 
de seamă a constituit pentru membrii 
de partid un prilej de scoatere le ivea
lă a lipsurilor, de îmbunătățire a mun
cii politice. Membri de partid care au 
luat cuvîntul, au arătat lipsurile avute

In sesiunea din februarie â sfatului 
popular al comunei Bănița, s-a luat 
o hotărîre care prevede repararea și 
punerea în folosință a băii populare 
din comună. Conducerea gării Bă
nița și conducerea întreprinderii mi
niere din Bănița au fost obligate ca

In ultimii ani, în localitățile Văii 
Jiului a fost înființată o largă rețea 
de unități de alimentație publică. 
Aceste unități aduc un aport de sea
mă la buna aprovizionare a oamenilor 
muncii din bazinul nostru carbonifer.

Una din condițiile de bază ale ac
tivității unităților de alimentație pu
blică este respectarea strictă a măsu
rilor de igiena atît in ceea ce privește 
pregătirea mîncărurilor, cît și în ceea 
ce privește păstrarea și servirea lor.

In această direcție, la T.A.P.L. Pe
troșani s-au luat unele măsuri. Astfel, 
majoritatea unităților au fost reno
vate, văruite și înzestrate cu mașini 
de tocat carne, curățat cartofi, fri
gidere, mașini de preparat înghețată, 
veselă și mobilier nou.

Cu toate acestea mai sînt unități 
unde condițiile de igienă lasă de do
rit. Una din lipsurile cele mai frec
vente este păstrarea necorespunză
toare a produselor alimentare, încît 
acestea se alterează. La unii gestionari 
și responsabili de unități T.A.P.L. 
există tendința condamnabilă de a 
pune în vînzare alimente alterate, 
ceea ce constituie un pericol pentru 
sănătatea consumatorilor.

Astfel, în ziua de 29 iunie, la depo
zitul central T.A.P.L. din Petroșani, 
s-a alterat cantitatea de 153 kg. carne

In rîndul candidațîlor
lor organizației de bază, spiritul lor 
de vigilență față de sarcina primirii 
în partid.

Luînd cuvîntul, tov. Elvira Vasilc- 
zum a arătat că tov. Paula Guia este 
o tovarășă bună cu dragoste de mun
că. Fiind deputată, ea a dat dovadă 
de inițiativă achitîndu-se de sarcinile 
încredințate. Totuși, a arătat vorbi

toarea, tov. Guia nu colaborează în 
suficientă măsură cu femeile din car
tier, nu le antrenează la diferite ac 
țiuni obștești. Tovarășele Ana Napău, 
Silvia Petrovici,. Elena Mareș, Ana 
Patilineț, Rozalia Predius și alte 

tuiri de producție săptămînale cu res
ponsabilii de brigăzi și tehnicieni cu 
scopul îmbunătățirii muncii. Munca 
organizației de bază în problema creș
terii producției și productivități: 'nunei! 
nu s-a oprit însă aci. Organizația de 
bază a trasat sarcini concrete mem 
brilor de partid să urmărească în
deaproape felul cum conducerea sec
torului rezolvă propunerile făcute de 
mineri și tehnicieni în cadrul consfă
tuirilor de producție.

Comunistul Nicolae Puiu are ca sar
cină să vegheze asupra felului cum 
conducerea sectorului rezolvă sezisă
rile minerilor privitor la aproviziona- 

In vederea îmbunătățirii muncii politice
de organizația de bază în sprijinirea 
și îndrumarea organizațiilor de masă, 
în munca cu activul fără de partid și 
altele, venind cu propuneri piețioase 
menite să ducă la îmbunătățirea acti
vității.

Pe baza propunerilor făcute, adu
narea generală a adoptat o hotărîre 
menită să ducă la întărirea muncii de 
partid în întreprindere. Hotărîrea cu
prinde sarcini pentru îmbunătățirea 
muncii sindicale, organizarea și desfă
șurarea întrecerii socialiste, problemă

O baie lăsată în părăsire
în termen de 2 luni să pună baia în 
funcțiune.

Au trecut însă de două ori cîte două 
luni și această baie tot nu funcțio
nează. Datorită acestui fapt, munci
torii mineri și ceferiști din Bănița, 
după terminarea lucrului, n-au unde 
să facă baie în condițiuni bune.

Toată atenția măsurilor de igienă 
la unitățile T.A.P.L.

de vită. De asemenea, în ziua de 5 iu
nie, la restaurantul din Lonea, din ne
glijența responsabilului Anton Do
bândi, s-au alterat diferite alimente. 
In magazia restaurantului s-au mai 
găsit multe zarzavaturi stricate, prin
tre care și 102 kg. gulii. In cursul 
lunii iunie s-au mai găsit alimente al
terate la bufetul Jiul, bufetul nr. ’ 32 
din Petroșani, bufetul nr. 14 din Lu
peni, ai căror responsabili sînt Nicolae 
Ursu, Ilia Mo'roșan și Elena Kafman.

Cu toate că au știut de alterarea 
alimentelor respective, gestionarii a- 
cestor unități erau totuși de părere că 
alimentele pot fi puse în vînzare, 
ceea ce nu poate fi îngăduit. A fost 
necesară intervenția Sanepidului, pen
tru a scoate din vînzare alimentele 
alterate și a le distruge. La fel, în 
multe localuri vesela și tacîmurile nu 
sînt spălate bine.

O altă lipsă în această privință este 
starea proastă de curățenie în care 
sînt ținute localurile. Astfel, restau
rantul „Parîngul” din Petroșani are 
pereții afumați, localul bucătăriei este 
murdar. La bufetul nr. 24 Lonea tre- 

membre de partid care luînd cuvîntul 
au arătat' lipsurile tov. Guia și i-au 
recomandat ca în perioada de candi
datură să se preocupe în permanență 
de ridicarea nive’ului său. pohtic și 
ideologic, să se achite cu și mai mult 
simț de răspundere de sarcinile încre
dințate.

Primită în rîndurile candidați’or de 
partid, tov. Paula Guia și-a luat an
gajamentul să lupte împotriva lipsu
rilor, să se achite cu cinste de sarcinii? 
încredințate, dovedind astfel că este 
demnă de marea cinste ce i-a fost a- 
cordată.

rea brigăzilor cu material lemnos și 
vagonete goale.

Imbinînd munca politică cu sarci
nile economice, organizația de bază; 
din sectorul III al minei Lonea a adus 
contribuții prețioase Ia succesele do- 
bîndite de colectivul sectorului în în
trecerea socialistă în întîmpmarea 
zilei de 23 August. Dacă în perioada 
1—.12 iunie sarcinile de plan erau 
îndeplinite în proporție de 103.2 la 
sută, în acelaș interval de timp dm lu
na iulie sarcinile de plan ale senioru
lui au fost îndeplinite în proporție de 
UI ’a sută, iar productivitatea mun
cii în abataje a crescut simțitor.

de care răspunde în mod direct tov. 
Edmund Regul, reactivizarea activului 
fără de partid, sarcină de care ras-, 
punde tov. Iulru Rajtar, efc. De aseme
nea, în vederea îmbunătățirii muncii 
politice de masă, hotărîrea prevede 
instalarea unei gazeTe de perete și for
marea unui colectiv de agitatori pe 
șantierul de la Uricani.

Prin aplicarea prevederilor hotărî- 
rii, organizația de bază de la LS.E.C. 
își va îndeplini cu cinste rolul de con
ducător politic în întreprindere.

Comitetul executiv al sfatului popu
lar al comunei Bănița în frunte cu 
tovarășul președinte loan Bubeleai 
trebuie să urmărească și să contro
leze traducerea în viață a hotărîrilor 
luate în sesiuni.

B. GAVRIL 
corespondent

buie schimbată dușumeaua. La bufe
tul nr. 4 din Lupeni localul este mur
dar, iar pereții sînt deteriorați.

Cea mai mare parte de vină pentru 
asemenea lipsuri o poartă gestionarii 
și responsabilii unităților respective 
ceare manifestă nepăsare față de sar
cina respectării condițiilor de igienă.

In multe unități T.A.P.L., gestio
narii dau dovadă de lipsă de spirit 
gospodăresc, îngăduie ca localurile 
respective să fie murdare, cu aspect 
urît. E necesar ca fiecare gestionar, 
responsabil de unitate, fiecare ospătar 
să țină că unitățile în care lucrează 
să fie igienice și frumos aranjate. 
Cine *! împiedică pe acești responsabili 
și gestionari să mențină în stare de 
curățenie localul respectiv, ca mesele 
și scaunele să fie șterse de praf, po
deaua măturată, geamurile spălate, 
pereții curați de funingine și păien
jeniș ? Nimeni nu pune piedici în 
calea unor asemenea acțiuni, ba chiar 
sînt îndemnați la așa ceva.

Cauza pentru care asemenea lipsuri 
există, este slabul control executat 
asupra activității gestionarilor și res-

...De mai bine de 2 ani de zile 
întreprinderea „6 August" din Pe
troșani a fabricat în comuna Bă
nița circa 600 mii cărămizi cu sco
pul de a fi vînd'ute întreprinderilor 
de construcții.

Lucru curios: cărămizile stau și 
astăzi pe locul unde s-au fabricat. 
Deosebirea este că o mare parte din 
cărămidă s-a deteriorat.

Se pune întrebarea: de ce atita 
nepăsare față de bunurile poporu
lui o De ce nu s-a furnizat cără
mida întreprinderilor de construc
ții din Valea Jiului, care, știut este 
că aduc cărămizi dir. altă pa-te 9

Este necesar că organele in drept 
să ia măsuri în această direcție, 
iar cei vinovați să fie trași la răs
pundere.

M. GÎRLEA 
corespondent , ■ 

-fc
...La gospodăria de locuințe mun

citorești din Petroșani, normatorul 
Opiț are atitudini nedemne față de 
muncitori. Astfel, pe lingă făptui că 
bruschează uneori muncitorii, ei 
neglifează întocmirea foilor de a- 
cord și în repetate rînduri face mo- 1. 
dificări in carnetele de salarizare 
ale muncitorilor. In carnetul de sa
larizare pe luna mai a tov. Carol 
Szilagy, de pildă, a șters acordul 
ce i se cuvenea, muncitorul primind 
astfel un salariu mai mic.

Cine tolerează asemenea prac
tici ?

V. BALEANU 
corespondent

★
...Conducerea secției funicuiar de 

la mina Lupeni manifestă dezinte
res față de sezisările oamenilor 
muncii.

De mai bine de 5 luni a fost se- 
zisat șeful secției funicular, tov. 
Nicolae Devian, să ia măsuri pen
tru repararea celor două buncăre 
sparte care îngreunează procesul 
de producție. Insă, pînă în prezent 
nu s-a făcut nimic.

Cînd va lichidă tov. Devdan cu 
nepăsarea față de sezisările oame
nilor muncii ?

CONSTANTIN DINU, 
corespondent

_ ________________________ li 

ponsabililor de unități de alimentație 
publică de către tovarășii din condu
cerea Trustului Alimentației Publice 
Locale din Petroșani. Tovarășii din 
conducerea T.A.P.L., cînd ies pe teren, 
nu se preocupă de problemele de igie
nă a localurilor respective ci numai 
de aprovizionarea lor. De asemenea, 
conducerea' T.A.P.L. nu se îngrijește 
în suficientă măsură de înzestrarea 
tuturor unităților sale cu ventilatoare, 
frigorifere necesare păstrării în con
dițiuni bune a produselor alimentare.

Toate aceste lipsuri trebuiesc lichi
date neîntîrziat. Conducătorii unităților 
T.A.P.L., restaurante, 5uîete, cofetă
rii, au datoria să asigure păstrarea în 
cît mai bune condiții de igienă atît 
a produselor alimentare cît și a loca
lurilor respective. Conducerea T.A.P.L’. 
trebuie să tragă Ia răspundere cu toa
tă tăria, iar organele Sanepidului să. 
sancționeze pe toți aceia care caută 
să pună în vînzare alimente alterate 
și care nu luptă pentru prevenirea al
terării alimentelor. Muncitorilor ospă
tari le revine sarcina de a respecta în
tocmai toate măsurile de igienă.

Să dăm toată atenția îmbunătăți
rii condițiilor de igienă în unitățile 
T.A.P.L.

' MIHAI ȘTEFAN
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In legătură cu conferința 
de la G e nev a

Ziarele franceze despre călătoria lui Dulles 
la Paris

GENEVA (Agerpres). — La Ge
neva, potrivit știrilor transmise de agen 
(iile de presă, au avut loc, în cursul 
zilei de vineri, următoarele întreve
deri:

Două întrevederi — una dimineața 
și alta după amiază — a ministrului 
de Afaceri Externe al U.R.S.S., V. M. 
Molotov, cu ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Chineze, Ciu En-lai, și 

; cu vicepreședintele Consiliului de Mi- 
I niștri al R.D. Vietnam, Fam Van 
I (Dong.
i întrevederea lui V.M. Molotov cu 
ministrul de Externe al Marii Britanii, 
Anthony Eden și cu primul miniștrii 
și ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, Pierre Mer.des-France, la re
ședința lui Eden.

0 declarație a ministrului comerțului din Ceylon
NEW DELHI (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite:
Din Colombo se anunță că la 11 

iulie Shirley Corea, noul ministru al 
comerțului din Ceylon, a declarat că 
numai datorită acordului comercial

PE S
— Ziarul grec „Elefteria", referin- 

du-se la datele Confederației Gene
rale a Muncii din Grecia, scrie că 20 
la sută din muncitorii industriali 
greci nu au de lucru de cîțiva ani, 
iar muncitorii din agricultură lu
crează numai 80-100 zile pe an.

— Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. l-a numit pe Andropov Iuri 
Vladimirovici în funcția de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Populară Un
gară, eliberînd din această funcție

V.M. Molotov a primit pe Krișhna 
Menon, reprezentant al vieții obștești 
din India.

Fam Van Dong, șeful delegației R. 
D' Vietnam, a făcut o vizită lui Men- 
des- France.

Mendes-France l-a vizitat pe Krishna 
Menon.

Reuniunea reprezentanților delega
țiilor franceză, britanică, americană, 
bao-daistă. cambodgiană și laoțiană

★
WASHINGTON (Agerpres). - 

După cum transmite agenția France 
Presse. subsecretarul de stat Walter 
Bedell Smith a plecat vineri după 
amiază din Washington cu destinația 
Geneva, unde va prelua conducerea 
delegației S.U.A.

încheiat în decembrie 1952 cu Chi
na, Ceylonul a fost salvat la timp 
de la ruină și înfometare.

Aceasta este prima sa declarație 
politică după numirea sa ca ministru 
al comerțului.

CURT
pe Kiselev Evghenii Dmitrievici, în 
legătură cu trecerea sa într-o altă 
muncă.

—După cum relatează ziarul „L’Hu
manité“, un grup de fasciști au ata
cat sediul Partidului Comunist din 
orașul Neuilly sur Marne (departa
mentul Seine et Oise). Huliganii au 
încercat să incendieze clădirea, dar 
primind riposta cuvenită din partea 
populației locale, au fost nevoiți să 
fugă.

PARIS (Agerpres). — TASS 
transmite:

Tratativele duse la Paris între 
Mendes-France, Eden și Dulles se 
află în centrul atenției comentatori
lor ziarelor franceze.

Din relatările presei reiese că vi
zita lui Dulles la Paris a avut drept 
scop exercitarea unor noi presiuni 
asupra Franței și Angliei.

Ziarul „Figaro“ scrie că Dulles a 
sosit la Paris nu pentru a obține in
formații din partea lui Eden și Men
des-France. El nu a intenționat să 
se limiteze la aceasta. „Ne putem 
lesne imagina .— subliniază ziarul 
— că el a sosit la Paris hotărît nu 
numai să obțină informații, ci și să 
pună în mod categoric condițiile pe 
care Washingtonul le consideră ne
cesare pentru participarea la regle
mentarea conflictului indochinez.

„Tragedia poporului grec“
ATENA (Agerpres)'.
Ziarul „Elefteria“ publică un ar

ticol de fond intitulat „Tragedia po
porului grec“. In articol se spune 
printre altele:

Poporul grec este disperat. Cu un 
sentiment de amărăciune el așteaptă 
ajutorul străin care vine în picături 
și care, parcă în bătaie de joc, s-al 
transformat într-un ajutor simbolic. 
Jumătate din bugetul de stat este a- 
locat pentru cheltuielile militare și 
nimeni nu știe cînd și cum se vor 
reface casele și gospodăriile celor 
130.000 de oameni care au avut de 
suferit de pe firma cutremurului.

Ziarul subliniază, că povara impo
zitelor devine tot mai grea. Impozi1 
tele directe și indirecte nu au fost 
niciodată așa de mari ca în prezent. 
In țară bîntuie șomajul în masă.

Prîvilegiatîi americani în Turcia

Genevi’ève Tabouis publică în zia
rul „Information“ un articol în care 
scrie cu nemulțumire fățișă : „Se 
poate constata că unii diplomați și 
experți americani nu înțeleg evolu
ția situației militare în Indochina în- 
tr-un moment cînd numai noi sîntem 
în stare să apreciem care sînt con
dițiile acceptabile pentru noi în sco
pul realizării unei păci onorabile“.

Ziarul ' „Parisien Libère" califică 
tratativele dintre cei trei miniștri 
drept o „încercare de a împrăștia 
neînțelegerile dintre Franța și Ame
rica“. Ziarul adaugă că fațada prie
teniei franco-americane are nevoie 
de o reparație.

Ziarul „L’Humanité“ consideră că 
Dulles a venit la Paris pentru a ză
dărnici tratativele de la Geneva și 
pentru a obține continuarea războiu
lui în Indochina.

Peste 2.500.000 de oameni sînt înre
gistrați oficial în Grecia ca săraci, 
adică cu un venit zilnic care nu le 
permite să-și cumpere mai mult decît 
un pachet de țigări.

Referindu-se la cauzele tragediei 
poporului grec, ziarul „Elefteria'* 
scrie :

Politica noastră financiară depin
de în cea mai mare parte de dorință 
și directivele misiunii americane în 
Grecia care se amestecă în mod hotă
rît și în multe alte sectoare.

Politica noastră comercială este 
dirijată de străini.

Organizarea forțelor noastre ar
mate și mărirea cheltuielilor pentru 
apărare depind de dispozițiile date 
de S.IJ.A. și de punctul de vedere 
at N.A.T.O. pe care nu-i interesează 
deloc situația poporului nostru.

Amenințări ale S.U.A. asupra Indoneziei
ȘANHAI (AgerpresL — China 

Nouă transmite:
Din surse demne de încredere s-a 

aflat la Tokio că S.U.A. exercită pu
ternice presiuni asupra Indoneziei pen
tru a împiedica vînzarea de cauciuc 
indonezian Republicii Populare Chi
neze. După cum reiese din știrile pri
mite din aceleași surse, americanii a- 
menință, între altele. Indonezia cu 
încetarea „ajutorului” acordat ei, da
că va livra cauciuc Chinei.

DJAKARTA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Cercurile de afaceri și opinia pu
blică din Indonezia sînt indignate* de 
presiunea crescîndă exercitată de SUA 
asupra guvernului indonezian, în le
gătură cu tratativele duse la Djakarta 

• de delegația comercială a Republicii 
Populare Chineze. Protestînd împotri
va presiunilor exercitate de S.U.A., 
ziarul „Berita Indonezia” scrie în
tr-un articol de fond : „Indonezienii au 
fost extrem de bucurpși cînd Republi
ca Populară Chineză, ținînd seama de 
dificultățile noastre, a venit în întîm- 
pinarea noastră declarînd că vrea să 
cumpere cauciuc de la noi. Dar trata
tivele nici nu au fost încă încununate 
prin încheierea unui acord și S.U.A. 
au și proferat amenințări la adresa 
Indoneziei. Americanii consideră că 
indonezienii nu au dreptul să dispună 
de propriul lor cauciuc. In fața noas
tră sînt două căi, scrie în continuare 
ziarul : fie vînzarea cauciucului, fie 
supunere față de americani. întregul 
popor se pronunță neutru prima cale, 
căci dacă nu vom vinde cauciuc Chi
nei vom aduce în pragul pieirii peste 
19.006 000 de oameni care lucrează în 
industria cauciucului...”

DJAKARTA (Agerpres). — TASS 
transmite f

Presa indoneziană continuă să pro

testeze împotriva presiunii grosolane 
exercitate de S.U.A. asupra Indoneziei 
în legătură cu tratativele comerciale 
care au loc în prezent între Indone
zia și Republica Populară Chineză.

Ziarul influent „Pikiran Rakjat”, 
care apare la Bandung, subliniază ur
mătoarele într-un articol redacțional : 
„Presiunea exercitată de America 
asupra țării noastre este un șantaj po
litic tipic. Exploatînd dificultățile 
noastre economice, S.U.A. caută să ne 
sperie. In acest scop ele folosesc me
todele cele mai grosolane de presiune”. 
In continuare, ziarul scrie : „In cazul 
Indoneziei S.U.A. au arătat încă odată 
că in politica lor .ele pornesc de la un 
egoism profund, călcînd în picioare in
teresele altor popoare. Ele au nevoie 
de zarvă despre comunism pentru a 
stoarce profituri uriașe”.

Ziarul „Ilarian Rakjat” scrie urmă
toarele într-un articol de fond : „După 
ce S.U.A. au călcat în mod brutal în 
picioare drepturile poporului guate
malez, acum ele amenință Indonezia în 
legătură cu hotărîrea ei de a vinde 
cauciuc Republicii Populare Chineze. 
Cu acest prilej, americanii invocă 
caracterul legal al rezoluției O.N.U. 
privitor la embargo. Dar Indonezia nu 
a votat niciodată pentru această re
zoluție și în afară de aceasta despre 
ce caracter legal este vorba ? S.U.A. 
încalcă doar toate legile, dreoturile, 
rezoluțiile O.N.U,, fapt clar demon
strat prm desfășurarea evenimentelor 
în Guatemala. In continuare, ziarul, 
exprimîndu-și satisfacția față de fap
tul că guvernul Indoneziei, nelăsîn- 
du-se intimidat de amenințări, duce 
tratative cu delegația R.P. Chineze, 
scrie :. „Nu Statele Unite, ci noi sîn
tem stăpînii cauciucului nostru și îl 
vom v»nde așa cum vom găsi de cu
viință”.

ANKARA (Agerpres).
Ziarul turc „Istanbul" scrie că po

trivit tratatului semnat la 23 iunie 
a. c. de către ministrul turc al afa
cerilor externe, Koprulii și de amba
sadorul S.U.A. la Ankara, Warren, 
membrii forțelor armate ale S.U.A. 
în Turcia, familiile lor precum și 
persoanele civile care lucrează pentru 
forțele armate ale S.U.A.'se bucură 
de un statut special. Conform aces

Poporul german se pronunță hotărît 
pentru soluționarea problemei germane

DORTMUND (Agerpres).
In Germania occidentală continuă 

organizarea anchetei în rîndurile 
populației în privința rezolvării pro
blemei germane. In diferite comune 
din landul Renania-Palatinat s-au e- 
fectuat în ultimele zile referendumuri 
în rîndul a 11.626 de persoane. Din
tre aceștia, 11.201 s-au declarat pen
tru un tratat de pace, retragerea tru
pelor de ocupație și împotriva poli
ticii agresive a comunității defensi
ve europene.

.Muncitorii și funcționarii celei 
mai mari uzini de oțel din Dortmund, 
„Westfalenhiiite“, au înființat un co
mitet pentru independență și pace, 
format din 17 muncitori și funcțio
nari făcînd parte din diferite partide 
politice, care și-a pus drept scop or
ganizarea unui referendum popular 
printre cei 12.000 salariați. Proce- 
dîndu-se în prima zi lă chestionarea 
schimbului de zi, din 351 persoane

Crește șomajul în Canada
OTTAWA (Agerpres).
Potrivit datelor Biroului canadian 

de statistică, în Canada continuă să 
crească șomajul. In aprilie 1954, nu
mărul șomerilor totali era de 303.000 
față de 165.000 cu un an în urmă. 

tui tratat ei pot aduce în Turcia, fără 
a plăti taxe vamale, lucrurile și mo
bila lor. Aceste persoane sînt scutite 
de taxiele pentru electricitate, gaz, 
telefon, transport, etc. La mărfurile 
cumpărate pentru nevoile forțelor ar
mate ale S.U./X. aflate în Turcia nu 
se vor percepe taxe și impozite. De 
asemenea antreprenorii care lucrea
ză pentru forțele armate ale S.U.A. 
nu vor plăti nici un fel de impozit.

interogate, 318 s-au pronunțat pen
tru tratatul de pace.

La oficiul de plasare din Meppen, 
din 320 șomeri chestionați 300 s-au 
declarat pentru un tratat de pace.

Alți 215 locuitori din acest oraș 
s-hu pronunțat în unanimitate pentru 
tratatul de pace.

140 tineri muncitori, sportivi și e- 
levi. interogați de un - reprezentant 
al presei, s-au pronunțat împotriva 
armatei europene declarînd că nu 
doresc să-și facă serviciul militar în 
armata europeană și au cerut retra
gerea tuturor trupelor de ocupație.

De asemenea, minerii de la mina 
„Konig" (regiunea Saar), aparținînd 
unor partide politice diferite, au a- 
dresat un apel către tovarășii lor de 
muncă chemîndu-i să se pronunțe 
printr-un referendum organizat în 
cadrul minei pentru un tratat de 
pace, retragerea tuturor trupelor de 
ocupație și împotriva „comunității 
defensive europene“.

Numărul șomerilor parțiali a ajuns 
la 1.959.000 față de 346.000 în mar
tie a. c. și 296.000 în aprilie 1953. 
Aceasta reprezintă 33,3 la sută din 
brațele de muncă folosite în ramurile 
civile ale industriei țării.
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