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Spre noi succese în mișcarea 
de cultură fizică și sport

In anii puterii populare, mișcarea sportivă a luat un mare 
avînt în tara noastră. Mase tot mai largi de oameni ai muncii, 
care în trecut erau lipsite de posibilitatea de a face sport, prac
tică acum diferite ramuri ale sportului. In acest scop oamenii 
au la dispoziție numeroase baze sportive, colective și cercuri 
sportive care dispun de materiale'și echipament sportiv. Tot 
în acest scop se organizează numeroase competiții la care par
ticipă de fiecare dată un număr tot mai mare de sportivi.

In această perioadă, în Valea Jiului sînt în curs de desfă
șurare o serie de competiții sportive. Printre acestea se află Spar- 
tachiada Sindicatelor. Insă nu toate colectivele sportive din Va
lea Jiului au înțeles să participe la faza raională a acestei com
petiții. Astfel, la proba de tir, în afara de colectivele Minerul Pe
troșani și Constructorul Petroșani, celelalte colective sportive 
din Valea Jiului nu și-au manifestat dorința de a participa la 
această probă. Alte colective sportive printre care Flamura rdșie, 
Progresul și Avîntul din Petroșani, Minerul Lonea, Aninoasa, 
Vulcan și Uricani, n-au participat la proba de atletism. Singurele 
colective sportive care au participat la această probă au fost Mi
nerul Petroșani, Constructorul Petroșani și Minerul Lupeni. 
Acum au început concursurile și la proba de natație din cadrul 
spartachiadei. Insă pînă acum nici un colectiv sportiv nu și-a 
anunțat participarea la această probă. O situație asemănătoare 
este și în ceea ce privește proba de ciclism.

O problemă de mare importanță care trebuie să stea în cen
trul atenției conducerilor colectivelor sportive din Valea Jiului 
este și proba trecerii normelor G.M.A. Colectivele sportive au 
fixate, în ceea ce privește trecerea normelor G.M.A., cifre de plan. 
Insă niciunul.din colectivele sportive din Valea Jiului nu și-a 
realizat cifrele prevăzute în planul pe semestrul I din acest an. 
C oarecare preocupare față de această problemă a existat doar la 
cîteva colective sportive printre care Constructorul și Minerul 
Petroșani și Minerul Petrila. Alte colective sportive au depus o 
activitate necoFespunzătoare în această direcție, iar colectivele 
Minerul Aninoasa, Vulcanii Uricani n-au depus nici o activitate 
pentru realizarea cifrelor de plan.

Unele conduceri de colective în loc să se preocupe de rea
lizarea cifrelor de plan, să urmărească trecerea normelor G.M.A., 
se străduiesc să motiveze în diferite chipuri lipsa lor de acti
vitate. Tov. Gh. Codrea, președintele colectivului sportiv Minerul 
din Aninoasa, de pildă, a cerut să fie schimbat din această 
muncă pe motivul că n-are... fonduri. Or, pentru trecerea norme
lor G.M.A. nu sînt necesare fonduri. Pentru aceasta sînt necesare 
doar materiale și echipament sportiv de care colectivul sportiv 
Minerul din Aninoasa dispune.

Lipsuri există și în ceea ce privește îngrijirea și păstrarea 
bazelor sportive de care dispun colectivele. A fost cît se poate de 
lăudabilă inițiativa luată de conducerea colectivului sportiv Mine
rul din Lupeni de a reface stadionul. Insă aici lucrările dureâză 
de cîteva luni. Lipsită de teren propriu, echipa Minerul din Lu
peni, care activează în categoria B a campionatului republican 
de fotbal, a fost nevoită să-și susțină întîlnirile programate fie 
la Petroșani, fie la Vulcan, obținînd rezultate inconstante. Nici 
stadionul Minerul din Petroșani nu se bucură de o îngrijire mai 
atentă din partea conducerii colectivului sportiv Minerul. Din 
această cauză stadionul, la care au muncit voluntar mii de oa
meni ai muncii din Petroșani, este lăsat să se degradeze.

Este știut că activitatea sportivă trebuie să se desfășoare în 
cadrul colectivelor și cercurilor, pe ramuri de sport. îndrumarea 
acestei activități îi revine însă Comitetului raional C.F.S. In 
cadrul Comitetului raional C.F.S. trebuie să funcționeze comisii 
raionale pe ramuri de sport. Insă activitatea acestor comisii este 
uneori stînjenită de către conducerile colectivelor sportive care 
nu-și trimit reprezentanți în aceste comisii sau nu-și trimit spor
tivii să participe la concursurile și competițiile programate. Da
toria comitetului raional C.F.S. este de a asigura comisiilor pe 
ramuri de sport o activitate susținută.

Dacă în activitatea unor colective sportive din raionul nostru 
există încă lipsuri serioase aceasta se datorește faptului că nici 
organizațiile de partid și sindicale nu-și îndeplinesc în măsură 
corespunzătoare rolul de îndrumători ai acestei activități. Comi
tetele de partid și organizațiile de bază sînt datoare să analizeze 
periodic colectivele sportive, să tragă la răspundere pe membri 
de partid aflați în conducerile colectivelor și cercurilor sportive 
care nu se achită cu cinste de sarcinile încredințate. La rîndul lor 
organizațiilor de tineret le revine sarcina de a antrena tineretul 
în activitatea sportivă.

O atenție deosebită trebuie acordată antrenării femeilor la 
competițiile sportive ce se organizează. Cît se poate de negații 

este faptul că în prezent în Valea Jiului sînt numai 38 de femei 
purtătoare a insignei G.M.A. gradul I și II.

Spartachiada sindicală trebuie să constituie pentru toate 
colectivele un prilej de intensificare a activității sportive. Orga
nizațiile sindicale sînt chemate să asigure c participare masivă 
la toate probele dirt cadrul spartachiadei, și să urmărească 
ca în cadrul acestei competiții să se dobîndească rezultate cît 
mai bune .

Să luptăm pentru continua dezvoltare a mișcării noastre 
sportive 1 . - » i -

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 23 August

Colective de muncitori harnici
Muncitorii și tehnicienii 

din secția turnătorie a Uzi
nei de reparat utilaj minier 
din Petroșani, luptă cu abne
gație pentru a produce tot 
mai multe piese, atît pentru 
utilajele minière, cît și pen
tru produsele metalice de larg 
consum.

încă la începutul lunii, în 
fruntea întrecerii socialiste 
ce se desfășoară în cadrul 
secției turnătorie, s-a situat 
brigada condusă de turnăto
rii Nicolae Băian și Ștefan 
Marin. Această brigadă a 
turnat zilnic cu 90 la sută 
peste plan plite pentru so
bele „Vesta". Realizări re
marcabile a obținut în in
tervalul 1-7 iulie și echipa

Minerul comunist Martin 
Vereș este cunoscut de toți 
tinerii de la mina Uricani. 
Abatajul său frontal din 
sectorul II al minei este 
socotit pe drept cuvînt școa
lă de educare a tineretului.
De aceea, tinerii îl iubesc și 
îi ascultă cu interes sfaturile. 
Cînd un tînăr nou venit la 
mira Uricani este repartizat 
în brigada sa, minerul Mar
tin Vereș îi face un scurt in
structaj. li arată cum trebuie 
să se ferească de accidente, mult cărbune peste 
pum trebuie să folosească u- 
tilajul pentru a obține o pro
ducție sporită de cărbune.

îndrumați zi de zi de co
munistul Martin Vereș, zeci 
de tineri care înainte cu cî-
teva luni au părăsit coarnele 
plugului sînt acum mineri 
pricepuți care fac cinste bri
găzilor în care lucrează.

...Se apropie ziua de 23 
August. Înainte de a fi por
nit la întrecerea socialistă în 
cinstea măreței sărbători,

Abia își încetează sirena 
chemarea și străzile, orașului 
Lupeni sînt invadate de mun
citorii oe se. grăbesc spre lo
curile de producție. Din zori 
pină seara tîrziu, agitația nu 
mai contenește in orașul Lu
peni. După lăsarea lucrului 
muncitorii își dau timpul lor 
liber vizionării unui film sau 
unui spectacol, citirii vreu
nei cărți împrumutate Și așa. 
fiecare urmărindu-și ținta 
mărește forfota străzilor, în
treține animația lor. Ai cre
de că toți locuitorii au ieșit 
la plimbare dacă n-ai ști...

Pe tinerii amatori din e- 
chipele artistice ale sindica
tului minier din Lupeni ii 
poți intilni zilnic in sala clu
bului- Aci, echipa de teatru 
își ține repetițiile la scene
tele „Ziua de August“, ..Bu
levardul împăcării'' și „Re
ferentul principal", toate în 
pregătire. Pe tovarășii din 
echipa de recitări îi poți ve
dea parcurgind sala de ici 

compusă din tov. Ioan Ne- 
grescu și Nicolae Drumeu 
care lucrează la turnarea de 
chiulase pentru motoarele 
Diesel. Cei doi turnători ob
țin cu regularitate depășiri 
medii de plan de 70 la sută.

Muncitorii și tehnicienii 
din secția mecanică și-au in
tensificat și ei eforturile pen
tru »a dobîndi o cît mai înaltă 
productivitate a muncii. E- 
chipa de lăcătuși compusă 
din tov. Traian Lazăr și Gh. 
Mărcuș. care lucrează la 
mina Arjinoasa la repararea 
vagonetelor de mină obține 
zilnic o depășire medie a 
sarcinilor de plan de 90 la 
sută.

Numărul muncitorilor din 

Brigadierul Martin Vereș
minerul Martin Vereș le-a 
vorbit tinerilor despre ex
ploatarea cruntă la care erau 
supuși pe vremea capitaliști
lor, despre viața nouă de ca
re se bucură poporul munci
tor din patria noastră, ca ur
mare a eliberării țării de 
către glorioasa Armată So
vietică. Cuvintele tov. Mar
tin Vereș au mobilizat în
treaga brigadă la luptă pen
tru a întîmpina istorica ani
versare. extrăgînd cît mai 

sarcinile 
de plan.

Muncind cu elan tineresc, 
minerii din brigada sa au în
cheiat luna iunie trimițînd 
fabricilor și uzinelor patriei 
noastre cu 62 la sută mai 
mult cărbune decît preve
dea planul. La aceste suc-_ 
cese au contribuit din plin 
minerul vîrstnic Vasile Biriș 
precum și tinerii Haralambie 
Stan, Gheorghe Pîrcălabu și 
alții care au învățat mineri
tul la școala lui Vereș. In 

Din viața culturală a orașului Lupeni
colo, spunînd pe de rost 
crîmpeiuț de vers învățat cu 
o clipă înainte. Au haz... dar 
și tragere de inimă. Cînd 
vreunui dintre tovarăși își 
dă seama că ceva șchiopă
tează în interpretarea lui, 
fuga la un coleg cu care se 
consultă Așa au fost dezbă
tute rind pe rînd versurile 
lui E. Frunză (Actul de acu
zare și Cintecul cărbunelui), 
M. Beniuc (Poet și miner) 
și altele.

Coriștii urmăresc atent 
partiturile cîntecelor popu
lare, aie marșurilor și potpu- 
riilor pe care le au in pro
gram

In alte cuvinte... toată lu
mea pe platou! Dece atîla 
mișcare ? Ansamblul tineri
lor amatori din Lupeni pre
gătește un spectacol in cin
stea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noas
tre.

cu mult entuziasm tinerii 
de ia întreprinderile 702 con

această secție, care lucrează 
în deplasare la diferite în 
treprinderi din Valea Jiului 
crește mereu. Brigada com
pusă din tov. Ioan Keszner, 
Ioan Budoi, Năstase Oprea, 
Ludovic Burda, Francisc Se- 
kely și alții lucrează la pre- 
prrația Petrila la cuptoarele 
de semi-cocs și își depășește 
zilnic planul de reparații cu 
70 la sută.

Folosind din plin utilajul, 
muncitorii Radu Victor, Ioan 
Ludovic, Anton Bodro, Lu
dovic Perl. Dumitru Ioan, A- 
lexandru Szilagy și alți to
varăși din secția mecanică 
și-au întrecut productivitatea 
planificată cu 40-65 la sută 
în primele zile din această 
lună.

prezent, minerii din brigada 
comunistului» Martin Vereș 
se străduiesc să-și depășeas
că realizările anterioare.

Comunistul Martin Vereș 
nu se ocupă însă numai de 
creșterea profesională a ti’ 

Merilor din brigadă. Cu grijă 
părintească el se ocupă de 
ridicarea nivelului politic- 
ideologic al tinerilor. De
seori a stat de vorbă cu tî- 
nărul Gheorghe Pîrcălabu a- 
rătîndu-i marea cinste de a 
face parte din organizația 
U.T.M. din care partidul își 
recrutează cadre de nădejde.

De curînd, tînărul Gheor
ghe Pîrcălabu a fost primit 
în organizația U.T.M. a mi
nei.

O deosebită preocupare față 
de creșterea și educarea noii 
generații de mineri, au avut 
și au și minerii Ludovic 
Bartha, Ioan Recsak, Ale
xandru Eizler si alții. \

RADU EREMIA 
corespondent

strucții și 707 finisaj și-au 
luat angajamentul să forme
ze alte 2 echipe culturale în 
cinstea zilei de 23 August.

Printre cei care se eviden
țiază prin activitatea lor ar
tistică sînt tovarășii Vasile 
Coroiu (îndrumătorul echi
pelor de artiști-amatori), 
Florian Bădin, Nistor Mol- 
dovan, Ion Dănuțeanu, Ma- 
ria Dumitru, Ileana Jurj, 
Paraschiva Fulop și mulți 
alți tineri din formație. De 
asemenea, se evidențiază e- 
chipa artistică a Filaturii 
Lupeni prin programele pre
zentate la emisiunile locale, 
prin spectacolul festiv pregă
tit pentru 23 August, prin 
munca sa susținută, disci
plinată.

Avintul tineresc al vieții ț 
artistice din Lupeni poate fi 
luat ca exemnlu de către o- 
rașele care au aceleași posi
bilități, dar nu dovedesc su
ficientă preocupare pentru 
problemele culturale.

ȘT. DICHER
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DIN TARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI =
in parcul uzinei „Kalibr“ 

dui Moscova
Parcul uzinei „Kalibr” din Moscova 

se întinde pe o suprafață de peste 20 
hectare. Plantațiile verzi se află de 
jur-împrejurul întreprinderii, precum 
și in spațiile dintre ateliere.

Florile înfrumusețează nu humaî 
rondurile și aleile parcului, ci și ma
joritatea atelierelor. Unele sectoare 
ale parcului îți amintesc de o adevă
rată pădure.

De peste 20 de ani, lucrătorii secției 
* de plantații a uzinei îngrijesc și ame
najează cu multă dragoste acest mi
nunat parc, unde în,prezent se numără 
peste 15.000 copaci, 40.000 tufișuri și 
peste 200.000 flori.

In timpul verii, întreaga muncă cul
turală de masă se desfășoară în ver
deața umbroasă a parcului. Aici se or
ganizează conferințe și convorbiri, 
spectacole ale cercurilor artistice de 
amatori, reuniuni de dans.

Noi angajamente ale
Propunîndu-și să îndeplinească 

înainte de termen sarcinile planului 
cincinal, minerii dim bazinul Kuznețk 
și-au luat angajamentul să producă 
anul acesta 200.000 tone de combusti
bil peste prevederile planului, să ridi
ce productivitatea muncii cu 5 la sută 
față de nivelul anului trecut, să reali
zeze importante economii de mijloace 
prin reducerea prețului de cost al pro
ducției.

Minerii din Kuzbas luptă activ pen
tru îndeplinirea acestor angajamente. 
Ei popularizează pe scară largă noile 
metode înaintate de muncă. Astfel, co
lectivul minei „Giornaia Gora” a tre
cut 75 la sută din fronturile de aba
taj șl abatajele pregătitoare la munca 
după graficul ciclic, sporind extracția 
medie de combustibil cu peste 200 tone

Fabrici mobile de
In urma turmelor colhoznice, mi

nate la pășunatul de vară în munții 
Kirghiziei, au plecat și cîteva fabrici 
mobile de produse lactate. In corturile 
întinse pe malul apelor au fost insta
late centrifuge, aparate pentru fabrica
rea untului și alte utilaje necesare 
pentru producerea untului, brînzeturi- 
lor și smîntînei.

Industria laptelui din Kirghizia des
chide numeroase filiale mobile pe ima- 
șurile din munți. Vara vor funcționa 
aici aproximativ 100 de întreprinderi

Crește producția de mărfuri de larg consum
La combinatul de mătase din Kuta- 

isi (Gruziă) au fost instalate 20 răz
boaie automate rapide. In prezent se 
montează noi războaie care vor fi fo
losite Ia fabricarea mătăsii artificiale 
și țesăturilor de celofibră.

In filatură au fost montate mașini 
speciale pentru răsucirea firelor de 
efect, cu ajutorul cărora s-a pus la

Cinematograful în șalele sovietice
Anul acesta va fî considerabil îmbu

nătățită deservirea cinematografică a 
populației rurale din Uniunea Sovie
tică.

In prezent în satele din U.R.S.S. 
funcționează peste 36.000 instalații ci

minerilor din Kuzbas
pe zi. Cantitatea de cărbune extrasă 
peste plan în decurs de 5 luni este 
egală cu cantitatea prevăzută în plan 
pentru tot anul. Mina a îndeplinit cu 
15 zile înainte de termen planul pe 
primul semestru, realizînd economii 
în valoare de 400.000 ruble prin redu 
cerea prețului de cost al cărbunelui. 
In prezent, 14 mine din Kuzbas ex
trag cărbune în contul lunilor viitoare.

In minele bazinului este folosit pe 
scară tot mai largă utilajul automat, 
care ușurează munca minerilor. Sute 
de mecanisme, printre care combinele 
„Donbass”, au fost trecute la comanda 
de la distanță.

Noua tehnică îmbinată cu organi
zarea muncii după metodele cele mai 
înaintate contribuie la sporirea con
tinuă a extracției de cărbune.

unt și de brînzâ
mobile, lucru care va permite să se pre
lucreze pe loc zeci de mii de chintale 
de lapte.

întreprinderile de stat ale republicii 
sporesc producția de brînză cu 87 la 
sută în raport cu anul trecut, iar 
producția de unt cu 18 la sută. Se pre
vede construirea unor fabrici mecani
zate pe pășunile situate la mari de
părtări. Prima întreprindere de acest 
fel este fabrica de brînzeturi, construi
tă recent pe platoul înalt al muntelui 
Santal.

punct producția unui articol nou — 
eponajul de mătase.

Și celelalte secții au fost înzestrate 
cu războaie și mașini perfecționate. Ca 
urmare a lărgirii și mecanizării pro
ducției, colectivul combinatului vă da 
anul acesta cu 2.000 metri mai multă 
mătase decît anul trecut.

nematografice ceea ce reprezintă mai 
mult de 50 la sută din numărul total 
al instalațiilor cinematografice exis
tente în U.R.S.S. Anul acesta în loca
litățile rurale ale U.R.S.S. se vor des
chide alte 3.000 de cinematografe.

In orășelul minier Polisaevo
Statul Soviejic alocă în fiecare an 

importante mijloace pentru construc
ția și amenajarea orașelor și așezărilor 
de mineri.

La o distanță de 20 km. de Leninsk- 
Kuznețk a apărut în ultimii ani noul 
orășel socialist-Polisaevo, al minerilor 
de la grupul de mine „Polîsaevska- 
ia-1”, „Polîsaevskaia-2”, „Polîsaev- 
skaia-Severnaia”.

De-a lungul frumoaselor străzi cu 
case confortabile într-un etaj au fost 
plantați în șiruri drepte copaci tineri. 
In acest orășel a fost construit un club, 
un stadion, magazine, cantine. Multe 
case sînt înzestrate cu încălzire cen
trală. Zeci de familii de mineri locu
iesc în cochete vile individuale.

Noi combine miniere
In industria sovietică a cărbunelui 

funcționează combine care au diferite 
întrebuințări. Astfel, cunoscuta com
bină „Donbas” este folosită în nunele 
cu straturi puternice de cărbune, în 
timp ce combinele de tipul „Gorniak” 
servesc la exploatarea straturilor sub
țiri așezate vertical. In minele bazi
nului Donețului funcționează de ase
menea combine speciale pentru înain
tarea în galeriile miniere.

Noua promoție a universității 
serale de marxism-leninism 

din Moscova
La Universitatea serală de mar

xism-leninism de pe lîngă Comitetul 
orășenesc Moscova al P.C.U.S. s-a' 
încheiat anul, școlar. La' universitate 
și filialele ei studiază peste 16.900 per
soane — activiști de partid, sovietici 
și pe tărîm economic, ingineri. învăță
tori, oameni de știință, profesori de la 
instituțiile de învățămînt superior, ar- 
hitecți, oameni ai artelor din Mosco
va.

La 21 iunie a avut loc o reuniune 
a studenților și profesorilor, consacra
tă încheierii anului școlar și promoției 
absolvenților universității.

F. V. Suslov, rectorul Universității 
a arătat în raportul său că anul acesta 
universitatea va fi absolvită de peste 
7.000 persoane.

Au început înscrierile pentru noul 
an școlar, urmînd a fi admise aproxi
mativ 7.000 de persoane.

însorita Adjarie a fost înzestrată cu 
dărnicie de natură. Clima ei dulce, 
subtropicală, permite să se cultive aici 
citrice, ceai, tung, bambus și alte cul
turi iubitoare de căldură. Relieful 
muntos, apropierea de mare și existen
ța izvoarelor minerale au făcut vestite 
localitățile balneo - climaterice din 
Adj aria Sovietică.

Data de 18 martie 1921 este memo
rabilă în istoria Adjariei. In această 
zi oamenii muncii din Adjaria, cu 
ajutorul Armatei Sovietice și sub con
ducerea Partidului Comunist, au răs
turnat pentru totdeauna dominația 
menșevicilor urîți de popor, și au 
instaurat Puterea Sovietică.

Prin instaurarea Puterii Sovietice, 
în Adjaria a început o eră nouă de 
dezvoltare politică, economică și cul
turală. Republica Autonomă Sovietică 
Socialistă A”djară este o parte com
ponentă a R.S.S. Gruzine. Dintr-o pe
riferie înapoiată a Rusiei Țariste, 
Adjaria s-a transformat într-un ținut 
înfloritor, cu o industrie dezvoltată 
și cu o agricultură socialistă înainta
tă. In anii Puterii Sovietice au luat 
ființă noi ramuri industriale: rafi
nării de petrol, construcția de mașini, 
industria alimentară, industria ușoa
ră. La Batumi, au fost construite 
marea distilerie de petrol *„Stalin”, 
utilată după ultimul cuvînt al tehnicii 
moderne, care nrimeste țițeiul de la' 
Baku printr-o conductă sau pe caler 
ferață, o uzină pentru construcția de 
mașini și utilaje folosite la prelucra
rea ceaiului și în alte ramuri ale in
dustriei alimentare, o fabrică de pie
lărie, o fabrică de confecții, o fabrică

In familia frățească a popoarelor din U.R.S.S,

In ‘însorita Adjarie
de L. DAVITADZE

de încălțăminte și o fabrică de mobi
lă. Fabrica de tutun a fost reconstruită. 
Producția combinatelor citrice din 
Batumi și a fabricilor de ceai sînt 
vestite în întreaga Uniune Sovietică.

In prezent, industria Adjariei dă de 
140 ori mai multe produse decît îna
inte de instaurarea Puterii Sovietice. 
Traducînd în viață hotărîrile Congre
sului al XIX-lea al P.C.U.S., oame
nii muncii din industrie au încheiat 
anul 1953 cu importante realizări. Ei 
au dat țării produse peste plan în va
loare de peste 15.000.000 ruble și au 
realizat 5.000.000 ruble acumulări 
peste plan.

La sfîrșitul secolului al XIX-lea, 
Batumi, capitala R.A.S.S. Adjare, era 
— după Baku și Tiflis — al treilea 
centru industrial din Transcaucazia. 
Totodată la Batumi se află unul din 
cele mai bune golfuri naturale de pe 
litoralul Mării Negre. In anii Puterii 
Sovietice portul Batumi a fost recon
struit și a devenit tm important punct 
de transbordare a mărfurilor care se 
transportă pe mare în Transcaucazia 
și în Asia Centrală, precum și în U 
craina și celelalte republici ale Uniu
nii Sovietice. In oraș sînt multe lo
curi istorice, legate de activitatea re
voluționară a lui I. V. Stalin.

Succese însemnate au fost obținute 
și în dezvoltarea agriculturii. Prin 
colectivizarea agriculturii, a fost lichi

dată vechea orînduire economică la 
sate și înlocuită cu orînduirea socia
listă/ In prezent, în Adjaria există 126 
colhozuri dintre care 42 sînt colho
zuri milionare.

Situația materială a oamenilor 
muncii din Adjaria se îmbunătățește 
de fiecare an. In 1953, colhozul „Vo- 
roșilov” a realizat un venit bănesc de 
10.235.000 ruble și a distribuit colhoz
nicilor cîte 30 de ruble pentru fiecare 
zi-muncă. Colhozurile ,,V. Sturua” și 
„Krasnîi Oktiabr”, din acelaș raion, 
au distribuit cîte 35 de ruble pentru 
fiecare zi-muncă. In 1953, familia col
hoznicului -Șakarișbili din artelul „Sta
lin”, satul Huțubani, raionul Kobu- 
lețki, a prestat 1.570 zile-muncă, cîș- 
tigînd numai în bani suma de 42.340 
de ruble. Familia colhoznicului Ghin- 
ghearadze, Erou au Muncii Socialiste, 
din colhozul „Molotov”, raionul Ko- 
bulețki, a primit pentru zilele-muncă 
prestate, suma de 43.500 ruble.

In Adiaria se lărgește an de an re
țeaua așezămintelor sanitare și pro
filactice și se îmbunătățește deservi
rea medicală a oamenilor muncii. In 
timp ce înainte de instaurarea puterii 
Sovietice în Adjaria nu existau decît 
25 medici și 45 sanitari, astăzi în așe- 
zămintele medicale ale republicii lu
crează 555 medici și 1.330 persoane 
cu studii medicale medii.

înainte de instaurarea Puterii So
vietice, în Adjaria nu existau institu

ții de învățămînt superior, iar numă
rul școlilor era cu totul neînsemnat; 
Populația Adjariei era aproape în în
tregime neștiutoare de carte. Ca ur
mare a înfăptuirii politicii naționale 
leninist-staliniste. în republică a avut 
loc o revoluție culturală. A fost intro
dus învațămintul general obligatoriu 
de șapte ani, se fac pregătiri pentru 
trecerea la învățămîntul general de 10 
ani. Rețeaua școlilor medii a crescut 
mult, au fost deschise instituții ae în
vățămînt special, medii și superioare. 
Institutul pedagogic de stat „Sota 
Rustaveli” din Batumi și cele cinci 
școli medii pedagogice din republică 
dau anual numeroase cadre didactice 
pentru școlile sătești.

In anii Puterii Sovietice s-a schim
bat radical aspectul economic și cul
tural al R.A.S.S. Adjare. Transformă
rile socialiste sînt oglindite în operele 
scriitorilor sovietici locali. Desfășoară 
o activitate rodnică poeHi, orozatorii, 
dramaturgii adjari — P. Loria. N. 
Malazonia, M. Varșanidze, F. Halvași, 
N. Gvarișvili. G. Salukvadze, V. 
Kandelaki, A. Șervașidze și alții.

Colectivul Teatrului dramatic de 
stat din Batumi a devenit o impor
tantă forță culturală. In repertoriul 
teatrului, piesele consacrate temelor 
construirii comunismului în U.R.S.S. 
ocupă un loc de frunte.

Oamenii muncii din Adjaria dato
rează toate succesele obținute în con
strucția economică și culturală a țării, 
Partidului Comunist, Guvernului So
vietic, ajutorului frățesc al marelui 
popor rus și al tuturor popoarelor din 
Uniunea Sovietică. (Agerpres'>
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O nouă brigadă ciclică
Analizînd rezultatele abținute în 

muncă pe luna iunie și posibilitățile 
de dezvoltare a rezultatelor dobîndite, 
minerii din brigada condusă de tova
rășul Ioan Fila care lucrează la îna
intări în piatră în cadrul sectorului 
111 al minei Petrila s-au angajat să 
lupte pentru obținerea de noi succese 
în muncă. In acest scop ei au hotărît 
să-și organizeze munca în brigadă pe 
bază de grafic ciclic.

Avînd sprijinul conducerii secto
rului, brigada fruntașului în întrece
rea socialistă Ioan Fila a trecut în 
primele zile ale lunii iulie, la orga
nizarea muncii pe .bază de grafic 
ciclic.

Minerii din această brigadă sînt 
hotărîți să lupte cu eforturi sporite 
.pentru traducerea în viată a anga
jamentelor luate în cinstea zilei de 
23 August.

Numeroși muncitori de la Uzina 
de reparat utilaj minier din Petro
șani, încadrați în întrecerea socia
listă își realizează cu succes anga
jamentele luate în cinstea zilei de 23 
August.

Tînărul muncitor Ioan P. Oprea

Intensificînd întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 23 August, tinerii 
muncitori de la depozitul de lemne 
al minei Lupeni înregistrează fru
moase succese.

Lucrînd la tăierea materialului 
lemnos pentru mină, echipa de tineri 
muncitori condusă de tov. Vasile

Lucrînd
— Luna aceasta va fi o lună rodnică. Oamenii 

irsmcii din patria noastră vor primi în această lună 
mai multă pînză — și-a spus într-o zi țesătoarea Ma
ria Hristoiu, privind cu atenție rezultatele zilnice ale 
fiecărei muncitoare din secție, scrise pe graficul de 
întrecere.

Iată și pe țesătoarele Irina Strengaru, Elena Ghi- 
oancă, Elena Dănescu, Olga Bilț, Ileana Farcaș care 
muncind cu avînt în întrecere au reușit să producă 
cu 60-130 m. mai multă pînză peste plan. In această 
perioadă de timp nici Maria Hristoiu nu s-a lăsat 
mai prejos. Intensificîndu-și eforturile a produs cu 
90 m. mai multă pînză decît avea planificat.

Pîflfi la sfîrșitul lunii muncitoarele de la țesătoria 
Vulcan sînt hotărîte să producă tot mai multă pînză 
peste plan, pentru a întîmpina ziua de 23 August cu 
însemnați' succese în producție.

iN CLIȘEU : Țesătoarea Maria Hristoiu, deser
vind 4 războaie simple.

Vești din întreprinderile raionului nostru
★ ★

Din toate întreprinderile din Va
lea Jiului ne sosesc știri îmbucu
rătoare : oamenii muncii din bazi
nul nostru carbonifer dau zi de zi 
viată angajamentelor pe care și 

I le-au luat în întrecerea socialistă 
| in cinstea zilei de 23 August.

Noi succese în muncă
Tinerii muncitori de Ia preparația 

cărbunelui Lupeni obțin noi succese 
în cinstea zilei de 23 August.

Lucrînd la spălarea cărbunelui, 
brigada utemistă condusă de tov. Du
mitru Rabu din care fac parte tinerii 
Constantin David, Mihai Marin, Ioan 
Mudura și alții și-au întrecut sarci
nile de plan pe primele zile din luna 
iulie cu peste 30 la sută.

in întrecerea individuală succese 
însemnate obțin tinerii muncitori 
Mirea Stancu, Dumitru Cristina, Con
stantin Furdui, Mihai Vasiu și alții 
care își întrec zilnic productivitatea 
planificată cu 40-48 la sută.

I. ARIC1U și G. BOGDAN 
corespondenți

Angajamente îndeplinite
care lucrează în secția prelucrări din 
cadrul uzinei, a reușit datorită ino
vației pe care a făcut-o la strung, 
să execute lucrări de calitate mai 
bună la strungirea fitingurilor, depă- 
șinduși productivitatea planificată cu 
peste 50 la sută zilnic.

Realizările tinerilor muncitori
Gheorghiu își întrece sarcinile de plan 
cu 41 la sută, situîndu-se astfel în 
fruntea întrecerii. De asemenea, tine
rii muncitori Vasile Stan și Gavrilă 
Plăcinta își depășesc productivitatea 
planificată cu 65 la sută.

La loc de cinste în întrecerea so-

la 4 războaie

încă o brigadă complexă
In scopul de a executa lucrări de 

bună calitate, colectivul de muncitori 
și tehnicieni de la întreprinderea 703 
construcții Petrila au luat hotărîrea 
să înființeze cît mai multe brigăzi 
complexe.

Astfel, pe lîngă brigăzile complexe 
înființate recent în cadrul întreprin
derii, zilele acestea s-a înființat o 
nouă brigadă complexă. Brigada este 
condusă de fruntașul întrecerii socia
liste Gheorghe Roteanu din care fac 
parte tinerii Gheorghe Zăpărtan, loan 
Martinica, Ștefan Cojocaru, Constan
tin Brebenciu, Marin Iordan, Vasile 
Muzică și alții.

Chiar din primele zile de la înfi
ințarea sa, noua brigadă complexă a 
realizat zi de zi peste 16 metri pă- 
trați de tencuieli.

In prezent, noua brigadă comple
tă condusă de tov. Gheorghe Roteanu 
luptă cu puteri sporite pentru a rea
liza noi succese în întrecerea socia
listă în c-’stea zilei de 23 August.

C. GHEORGHIU 
corespondent

De asemenea, muncitoarele Maria 
Pali, Elisabeta Dornic și Maria Foro, 
datorită folosirii din plin a timpului 
de lucru, își întrec zilnic sarcinile 
de olan cu 17—32 la sută.

C. COSTACHE 
corespondent

cialistă se află și tinerii muncitori 
de la secția gater ea Toma Hisi, 
Constantin Neacșu, Nicolae Duțu, 
Carol Rait și alții care realizează de
pășiri de peste 30 la sută.

IOAN BURLAGU 
corespondent

Alegerea delegatelor de femei
Zilele trecute au avut loc în orașul 

Petrila adunări pentru alegerea de
legatelor de grupă de femei. Cu acest 
prilej soțiile de mineri, muncitori și 
funcționari au ales ca delegate de 
grupe de femei pe acelea care au do
vedit în activitatea lor interes față 
de treburile obștești, față de buna 
gospodărire, a orașului.

Printre numeroasele femei alese cu 
acest prilej se numără tovarășele Eli- 
sabeta Savu, Maria Miclea, Elisabeta 
Siler, Elena Haidu, Elisabeta Mogoș, 
Ana Balog și Margareta Deak.

In acțiunea de alegere a delegate
lor de femei au depus o activitate 
rodnică tovarășele Rozalia Mateș, 
Ida Dcmbi, Ileana Bertoti, Domnică 
Ștefan, Maria Racoți, Carolina Kop- 
șin și altele care, îndrumate de or
ganizația de bază cartier, au reușit 
să mobilizeze femeile la adunările 
organizate în acest scop.

M. BOȚ 
corespondent

Înaintea vremii
In cinstea celei de a 10-a aniver

sări a eliberării patriei noastre, bri
găzile de mineri de la mina Vulcan 
obțin noi realizări în muncă.

Mirierii din brigăzile conduse de 
fruntașii întrecerii socialiste Andrei 
Vizi, Pavel Boyte, Andronic Iovan și 
Octavian Iancu care s-au angajat să 
realizeze sarcinile de plan ce le re
vin pe anul 1954, în 10 luni, au reu
șit datorită muncii avintate să lu
creze în prezent în contul lunii oc
tombrie a. c.

Aplicînd metodele sovietice de lu
cru, alte brigăzi de mineri de lă a- 
ceastă mină printre care cele conduse 
de tov. Nicolae Gross, luliu Cziko, 
Tache Vătămah, Martin Wass și lo- 
sif Schiley și-au întrecut sarcinile de 
pian pe primele 7 zile din luna iulie 
cu 20-44 la sută.

însuflețiți de aceste succese mine
rii de la mina Vulcan se străduiesc 
ca în cinstea zilei de 23 August să 
dea patriei cît mai mult cărbune.

ANATOL1E PANIȘ 
corespondent

Inf orm afii
Oficiul P.T.T.R. raional Petroșani 

angajează 4 contabili și 1 calcula
toare de state. Categoria de încadra
re 8-10.

★
Întreprinderea pentru Prepararea 

Cărbunelui din Petrila angajează o 
dactilografă.

— 11 cunoști ?
— Nu 1 Doar știu că și ăsta pe 

care rai-1 arăți face parte din grupul 
de studenți de la Institutul de Mine 
din Petroșani. Ei au venit după exa
mene la mina noastră pentru prac
tică. i

— Ia uită-te mai bine... nu-1 cu
noști ? i

—i Stai să văd... Parcă e Mihai... 
Măi Mihai 1 la stai puțin, măil

Ortacul lor

Cei doi mineri care se îndreptau 
spre locurile lor de muncă, strînseră 
mina studentului Mihai Stoicescu ve
nit, la practică. Acest student era 
chiar fostul ldr ortac de muncă, mi
ner din Petrila, cu care au lucrat ani 
de-a rîndul și care acum este student 
la Institutul de Mine ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Petroșani.

...Mergînd pe galeriile bine lumi
nate ale minei Petrila, studentul Mi
hai Stoicescu, din anul I al Institu
tului de Mine din Petroșani, se gîn 
dea cît de mult s-a schimbat viața 
minerilor în anii regimului de demo
crație populară I Iată chiar el: ani 
de-a rîndul a lucrat ca miner aici. 
Cunoaște fiecare miner, fiecare puț, 
briiorrt, galerie.

Cu viitorii ingineri la practică
In trecut, tot miner ar fi rămas 

sau poate ar fi murit în mină răpus 
de accidente sau acasă ros de boli. 
Doar asta era viața și soarta unui 
miner pe timpul capitaliștilor. Acum 
însă, partidul și guvernul nostru i-au 
dat posibilitate să învețe, să urmeze 
școli superioare ca aceea unde învață 
adum pentru a deveni inginer.

Chiar după primul an de învăță- 
mînt el vede cu alți ochi munca pe 
care a făcut-o în trecut, pe care o 
fac minerii în prezent. Înarmat cu 
cunoștințe înaintate acum se poate 
orienta mult mai sigur în problemele 
variate ale mineritului.

★
Studentul Mihai Stoicescu con

fruntă cu atenție notițele cu progra
mul de practică. Aifi este trecut tot 
ce trebuie să-1 preocupe și să stu
dieze. Astfel, între 5-10 iulie, va vi
zita lucrările în steril din sectorul I, 
adică locurile de muncă de pe stra
tul 14; între 12-17 iulie va urmări 
felul cum muncesc grupele de între
ținere conduse de minerii Balog și 
Pasăre; între 19-24 iulie va căuta să 
cunoască munca minerilor din stra
turile 5 și 13, care execută lucrări de 
înaintare în cărbune.

In timpul acestor- zile de practică 
el va consulta monografiile privind 
locurile de muncă vizitate, va în
tocmi schițe ale locurilor respective 
de lucru, ale utilajului folosit, va 
studia zăcămîntul ce se exploatează 
(natură lui. forma, dimensiunea, con
ținutul de steril, accidente tectonice, 
natura și caracteristicele fizicomeca- 
nice ale rocilor înconjurătoare) .și 
tot ce crede că îl va ajuta să devină 
un bun inginer miner.

Programe de practică au și 'stu
denții Octavia Didoaica, Iosif Mi- 
cloși, Vasile Rusu, Ioan Timbuș, Vic
tor Hossu și mulți alții care sînt în 
acelaș sector, în aceeași mină.

Studiind mașinile

In jurul strungarului inovator Io- 
sif iȘardi, de la atelierul de grup al 
minei Petrila, tinerii Eleonora Ola- 
ru, Titus Peștenaru, Ioan Bertoti, 
Gheorghe Făgurel și luliu Mărcuțiu 
s-au strîns roată. Toți sînt studenți 
ai secției electromecanică minieră a 
Institutului de Mine, veniți aici pen
tru practică.

In tăcere, ei urmăresc muncă 

strungarului și ascultă explicațiile ă- 
cestuia date asupra construcției și 
caracteristicilor strungurilor de dife
rite tipuri (cu vîrf, universale și cu 
platou). Ei cercetează uneltele și dis-^ 
pozitivele folosite de strungari, își 
notează felul cum decurg operațiile 
de strungărie, găurire și filetare la 
strung. In acest timp, alte grupuri 
de studenți cercetează mașinile mi
niere și uneltele cu cane se lucrează 
în adînc (crațere, perforatoare, cio
cane de abataj).

Șutul s-a terminai

Timpul trece repede, mai ales cînd 
ai ătîtea de văzut, de studiat, încît 
nici nu știi unde să-ți arunci privi
rea. Se termină șutul. Printre cei care 
ies din mină, printre muncitorii bă- 
trîni, lăcătușii mecanici care cunosc 
pe de rost fiecare mașină din mină, 
vezi fețe tinere, surîzătoare, negre de 
praf de cărbune, sau mînjite cu ulei: 
sînt studentele care acum merg sâ-și 
pună în ordine notițele luate în fugă 
să discute și să dezbată cele văzute.

Ei sînt viitorii ingineri, noile ca
dre miniere.

MIHAI ȘTEFAN
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Sosirea' lui K M. Molotov la Geneva
GENEVA (Agerpres) .— TASS
La & iulie a sosit la Geneva V. M. 

Molotov, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Pe aerodromul din Geneva, V. M. 
Molotov a fost întîmpinat de Fam Van 
Dong, vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri al Republicii Democrate 
Vietnam, V. V. Kuznețov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Li Ke-nun, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Chineze, F. F. Molo- 
cikov, trimisul U.R.S.S. în Elveția, 
consilieri șî experți ai delegațiilor 
U.RțSÎS., R. P. Chineze și R.D. Viet
nam la conferința de la Geneva.

Răspunsurile lui Ho Și Min la întrebările 
Agenției Vietnameze de Informații

VIETNAMUL DE NORD— (Ager
pres) . — China Nouă transmite :

La 6 iulie, președintele R.D. Viet
nam, Ho Și Min, a răspuns unor între
bări puse de directorul Agenției Viet
nameze de Informații. întrebările și 
răspunsurile sîiît următoarele :

întrebarea I — Care este părerea 
dvs., domnule președinte, despre pro
gresul înregistrat la conferința de la 
Geneva cu privire la restabilirea pă
cii în Indochina și despre perspectivele 
acestei conferințe ?

Răspuns — Deși progresul înre
gistrat la conferința de la Geneva în 
problema restabilirii păcii în îndoctri
na este destul de lent, totuși prin rea
lizarea unui acord asupra anumitelor 
probleme s-a deschis calea spre res
tabilirea păcii în Indochina. In baza 
acestui fapt, dacă și cealaltă parte 
dorește tot atît de sincer ca și noi 
să ducă tratative și se străduiește ca 
împreună cu noi să restabilească pa
cea în Indochina, pacea poate fi res
tabilită. In conformitate cu poziția 
noastră de nezdruncinat, Republica 
Democrată Vietnam va continua să 
depună toate eforturile în lupta pen+ru 
pacea, independența, unitatea și de
mocrația patriei.

In același timp, trebuie să fim cît 
.mai vigilențî față de manevrele im
perialiștilor americani care vor să îm
piedice cele două părți să încheie ar
mistițiul. Ei vor să creeze blocuri mi
litare în scopuri agresive și să dez
bine Asia în două grupuri opuse pen
tru a înlesni arrr^mnea și dominația 
lor asupra Indochinei și a Asiei d' 
sud-est.

Întrebarea II. — Vreți să ne spu
neți, domnule președinte, care este 
semni^cația recentei declarații comu
ne făcute de primii miniștri ai R. P.

Scrisoarea primului ministru al Indiei, Nehru, 
cu privire la politica externă a Indiei

NEW DELHI (Agerpres). — Pri- 
. mul ministru indian Nehru a adresat 

primilor miniștri ai statelor indiene și 
președinților organizațiilor regionale 
ale partidului „Congresului național 
indian” o scrisoare în care se ocupă 
de diferite probleme privind politica 
externă a Indiei. După cum transmite 
agenția indiană de informații, refe- 
rindu-se la recentele tratative chino- 
indiene, Nehru relevă că „comunicatul 
publicat la sfîrșitul întrevederilor 
noastre și cel publicat după convorbi
rile lui Ciu En-lai și U Nu, primul 
ministru al Birmaniei, arată o oarecare 
schimbare istorică în raportul de forțe 
din Asia”. Comunicatele publicate în 
urma întrevederilor care au avut loc 
oglindesc hotărîrea popoarelor Asiei 
de a se conduce singure.

„Aceste comunicate — scrie Nehru 
— subliniază faptul că în Asia s-a pro
dus în ultima vreme o evoluție care 
tinde să acorde țărilor din continentul 
nostru un loc deosebit în arena inter
națională. In trecut, problemele inter
naționale au fost rezolvate fără par-

V. M. Molotov a remis reprezentan
ților presei următoarea declarație :

„In curînd conferința de la Gene
va pentru problema restabilirii păcii 
în Indochina va trebui să-și continuie 
lucrările cu participarea miniștrilor 
Afacerilor Externe.

In cele peste două .săptămîni repre
zentanții care au rămas la Geneva în 
locul miniștrilor au depus o muncă ce 
va avea o mare importanță pentru ob
ținerea unor rezultate pozitive la con
ferința de la Geneva.

Pfnă la reluarea conferinței miniș
trilor Afacerilor Externe sper să am 
cîteva. zile de odihnă și posibilitatea 
de a cunoaște mai concret ceea ce 
s-a făcut aci în ultimul timp”.

Chineze și Indiei și a declarației co
mune făcute de primii miniștri ai R. 
P. Chineze și Birmaniei ?

Răspuns — Declarația comună a 
primilor miniștri ai R. P. Chineze și 
Indiei și cea a primilor miniștri ai 
R.P. Chineze și Birmaniei au o mare 
importanță. Aceste două declarații 
comune exprimă dorința de pace a 
popoarelor din lumea întreagă și în
deosebi a popoarelor asiatice. Cele 
cinci puncte principale expuse în de
clarația comună a primilor miniștri 
ai R. P. Chineze, Indiei și Birmaniei 
sínt următoarele: respectul mutual 
pentru suveranitatea și integritatea 
teritorială a fiecărei părți ; neagresiu
ne ; neamestec în afacerile interne ale 
celorlalte părți; egalitate și benefi
ciu reciproc; coexistență pașnică. 
Aceste principii sínt de asemenea a- 
plicabile soluționării problemei îndo
ctrineze. Poporul vietnamez salută cu 
căldură aceste două declarații comune 
și eu sínt încredințat că ele vor spri
jini fără îndoială cauza păcii în Asia 
și în restul lumii.

întrebarea III — In discursul ¿Ic 
învestitură pe care l-a rostit la 17 iu
nie în fața Adunării Naționale Fran
ceze, primul ministru al Franței, Men
des-France, a declarat, cu privire la 
problema indochineză, că trebuie să se 
procedeze imediat la încetarea focu
lui în Indochina. Care este părerea 
Dvs., domnule președinte asupra de
clarației domnului Mendes-France ?

Răspuns — Noi salutăm cu căldură 
năzuința domnului Mendés-France, 
dar trebuie să zădărnicim politica 
imperialiștilor americani de a împiedi
ca și sabota conferința de la Geneva, 
pentru ca în felul acesta să realzăm 
în cel mai scurt timp încetarea focu
lui în Indochina.

ticiparea Asiei, dar pe viitor nu va 
mai fi posibil să se nesocotească punc
tul de vedere al țărilor asiatice”.

Nehru a reafirmat apoi poziția In
diei față de problemele internaționale, 
arătînd că poporul indian áre convin
gerea că există posibilitatea coexisten
ței pașnice între toate popoarele — 
fără deosebire de sisteme politice. Pri
mul ministru a subliniat faptul că 
viitoarea dezvoltare a Indiei și a celor
lalte țări asiatice depinde în primul 
rînd de menținerea păcii.

„Vom încheia bucuroși cu alte țări 
acorduri asemănătoare cu cele înche
iate cu China și Birmania — a decla
rat premierul indian. Trebuie însă să 
se înțeleagă că orice politică realistă 
trebuie să țină seaffna dé schimbările 
adînci în raportul de forțe din Asia și 
din lumea întreagă.

Primejdia — a arătat Nehru în în
cheierea scrisorii sale — se ivește 
atunci cînd o țară încearcă să-și im
pună ideologia sau să intervină în tre
burile interne ale altei țări. Deaceea, 
India apără principiul neintervenției”.

Pentru o Germanie unită, democrată 
și iubitoare de pace

Frontul Național 
al Germaniei De
mocrate constituie 
o forță puternică 
în mișcarea patrio
tică din întreaga 
Germanie, care luptă
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rii Germaniei occidentale, pentru în- 
U ’ ................
front are drept scop strîngerea în 
rîndurile sale a tuturor forțelor de

de E. CORRENS- 
președintele Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germaniei Democrate

, i împotriva scin
dări^ Germaniei, împotriva reînarmă- 

cheierea unui tratat de. pace. Acest 

rîndurile sale a tuturor forțelor
mocratice ..și progresiste cinstite ale 
poporului german.

Formarea Frontului Național a de
venit o necesitate istorică după ce pu
terile occidentale au început să ur
ineze politica de subminare a acor
durilor de la Potsdam, căutînd să 
priveze poporul german de dreptu
rile sale firești la unitatea națională 
și la un tratat de pace echitabil, drep
turi consfințite în aceste acorduri.

Frontul Național al Germaniei De
mocrate cuprinde pe zi ce trece un 
număr tot mai mare de patrioți — 
oameni de cele mai diferite concepții 
politice și convingeri religioase, oa
meni din toate păturile sociale. Pe 
toți acești oameni îi unește dorința 
de a feri poporul german de perico
lul unui al treilea război mondial.

Sarcina principală a Frontului Na
țional al Germaniei Democrate con
stă în a explica întregului popor ca
racterul agresiv al politicii de la 
Bonn, al așa-numitului tratat cu pri
vire la „comunitatea defensivă euro
peană” și al tratatului de la Bonn, 
precum și de a arăta care sînt pers
pectivele pe care le-ar deschide în 
fața tuturor germanilor constituirea 
unei Germanii unite, democratice și 
iubitoare de pace. Frontul Național 
nu este un partid. Baza acestuia o 
formează comitetele Frontului Națio
nal din cele 14 regiuni și 225 raioane 
ale Republicii Democrate Germane 
si din sectorul democrat al Berlinului. 
In fruntea Frontului Național se află 
Consiliul Național și Prezidiul lui, 
care a fost ales la cel de al II-lea 
Congres național.

Verigile cele mai importante ale 
Frontului Național le constituie co
mitetele regionale și raionale create 
în toate regiunile și raioanele R. D. 
Germane. Ele sînt organe de condu
cere și sînt compuse din cîte 40-90; 
membri. In aceste comitete, reprezen

Expunere asupra politicii externe a guvernului 
făcută de Mendes-France în Adunarea Națională franceză

PARIS (Agerpres). — La 7 iulie, 
primul ministru Mendes-France a fă
cut în Adunarea Națională franceză 
o expunere asupra politicii externe a 
a guvernului său. Anunț.nd apropiata 
sa plecare la Geneva la co*i.'.ritița 
miniștrilor Afacerilor Externe, el a 
declarat că a examinat ia recenta 
consfătuire cu ministru] Apărării, ge
neralul Koenig, situația militară din 
Indochina. Mendes-France a declarat 
că în caz de nereușită a negocierilor

Comisia juridică a Adunării ¡Naționale franceze 
s-a pronunțat împotriva ratificării tratatului C.D.E.

PARIS (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, la 7 
iulie, comisia juridică a Adunării Na
ționale franceze, a adoptat cu 23 vo
turi contra 15 raportul prezentat de 
Jean Paul Palewski (republican so
cialist — fost gaullist) care se pro

Infîlnirea delegației comerciale a R. P. C hineze 
care se află la Londra cu 50 de depulaț britanici

LONDRA (Agerpres). — Delega
ția comercială a' Republicii Populare 
Chineze, care se află în prezent la 
Londra, a participat marți seara la 
o întîlnire în Camera Comunelor, îm
preună cu 50 de deputați britanici a- 
parținînd tuturor partidelor politice. 

tanții tuturor parti
delor blocului de
mocratic și ai ma
rilor organizații de 
masă lucrează mî- 
nă în mînă cu pa- 

trioții fără partid. O asemenea com
ponență a comitetelor și sistemul de
mocratic al alegerii lor de către popu
lație însăși, asigură comitetelor un 
înalt prestigiu politic.

In ceea ce privește Germania occiden
tală, unde eforturile Frontului Națio
nal ai Germaniei Democrate se lovesc 
de teroare și persecuții din partea re
gimului lui Adenauer, Frontul Na
țional a elaborat și aplicat alte for
me de muncă. In laendere, districte 
și orașe mari lucrează de asemenea 
comitete, pe baza acelorași principii 
ca și în R. D. Germană. Pe lîngă a- 
ceasta, există însă și alte grupări — 
diferite cercuri și uniuni muncitorești 
care luptă prin felurite metode în ca
drul mișcării naționale, împotriva re- 
militarizării crescînde a Germaniei 
occidentale, împotriva atragerii tine
relului german în „armata europea
nă”. Frontul Național întreține strîn- 
se legături cu diferitele grupuri și 
uniuni democratice din Germania oc
cidentală. El colaborează strîns cu 
grupurile de artiști și oameni de ști
ință, activiști de seamă ai culturii, 
care resping tratatele militariste de 
la Bonn și Paris, și care se pronunță 
pentru unificarea Germaniei pe cale 
pașnică si democratică. Activitatea 
dusă de Frontul Național în Germa
nia occidentală este îndreptată spre 
unirea tuturor forțelor naționale în- 
tr-o singură mișcare patriotică pu
ternică în vederea rezolvării proble
mei germane pe bază pașnică și de
mocratică.

Milioanele de patrioți grupați în 
Frontul Național sînt adepți convinși 
ai Tratatului general european cu 
privire la securitatea colectivă în Eu
ropa. nronus la conferința de la Ber
lin de către ministru] Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. V. M. Molotov.

Sr>rijinindu-se pe majoritatea co- 
vîrșitoare a poporului german. Fron
tul Național al Germaniei Democrate 
își va îndeplini cu succes sarcina să 
istorică și va aduce o contribuție im
portantă la cauza menținerii și în
tăririi păcii în Europa. (Agerpres)j 

de la Geneva, va lua măsuri de întă
rire a corpului expediționar francez 
din Indochina inițiind fie trimiterea 
de recruți, fie transferarea de trupe 
din Africa de nord franceză.

După expunerea lui Mendes-France 
un deputat radical socialist a propus 
Adunării Naționale să suspende orice 
discuții în legătură cu declarațiile 
primului ministru. După acceptarea 
acestei propuneri, ședința adunării a 
fost suspendată.

nunță împotriva ratificării tratatului 
„comunității defensive europene“.

După cum se știe, împotriva „co
munității defensive europene“ s-au 
pronunțat anterior și comisia pentru 
afaceri externe și comisia pentru a- 
părare a Adunării Naționale.

Agenția France Presse, care rela
tează această știre, precizează că în- 
tîlnirea a fost organizată de Robson 
Brown, deputat conservator și pro
prietar al unor uzine metalurgice en
gleze șî de Harold Wilson, deputat 
laburist și expert în problemele co
merțului cu China.
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