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Să intensificăm 
pregătirile cultural-artistice 

în întîmpinarea glorioasei aniversări î
in anii regimului de democrație pouplară, mișcarea artistică 

de amatori a cunoscut o puternică dezvoltare. Pe lingă cluburile 
muncitorești și căminele culturale își duc activitatea mii și mii 
de echipe artistice de amatori, coruri, soliști vocali și instrumen
tiști eic. Numai în Valea Jiului activează în cadrul cluburilor 
muncitorești și căminelor culturale 14 echipe de teatru, 14 echipe 
de jocuri, 5 fanfare, 2 orchestre, numeroși soliști vocali și in
strumentiști precum și o serie de talentați recitatori. Cu prile
jul anumitor manifestări, echipele artistice din raionul nostru 
au prezentat în anul acesta peste 120 de spectacole care au fost 
vizionate de zeci de mii de oameni ai muncii.

In perioada actuală, cînd întregul popor muncitor dia țara 
noastră întîmpină ziua de 23 August — măreața sărbătoare a 
eliberării patriei noastre — cu un puternic avînt în muncă, majo
ritatea echipelor artistice de amatori din Valea Jiului- pregătesc 
repertorii noi și bogate. Așa de pildă, echipele artistice ale sindi
catului minier din Aninoasa pregătesc, sub îndrumarea instruc
torilor de la Cabinetul metodic artistic din Petroșani, o serie de 
cîntece noi cum sînt : „idilă bihoreana" de Sabin Drăgoi, 
„Pune-oi dorul în cărbuni” de Dumitru Croitorii și altele, iar echi
pa de dansuri exersează jocurile „Ghimpele”, „Sîrba”, „Țarina" 
și „Alunelul“, în timp ce echipa de teatru pregătește piesa „Mo- 
rișca” de Ștefan Tita.

In cinstea glorioasei aniversări face pregătiri intense și 
echipa artistică de amatori din cadrul întreprinderii 703 cons
trucții din Petrila. Pînă acum, formațiunea corală a pregătit cîn- 
tecu! ..Steagul partidului” de Matei Socor, echipa de dansuri a 
exersat „Gorjanca”, „Ca la Breaza", „Cîrligul“ și o suită de jo
curi oltenești. Cercul dramatic a pus în scenă piesa „întrecerea”, 
iar recitatorii învăță poeziile „23 August”, „Cînt republica” și 
altele. De asemenea, în cadrul clubului Constructorul din Petrila 
s-a format și o echipă de fluierași care va pregăti pînă la 23 
August un bogat program. Nu se lasă mai prejos nici echipele 
artistice de amatori care activează în cadrul cluburilor miniere 
din Petrila, Vulcan și Lupeni.

Poporul obișnuiește să spună : „Bucuria fără cîntec e ca 
cerul senin fără soare”. Artiștii amatori din Valea Jiului înțeleg 
foarte bine această zicală născută din experiența de viață a 
atîtor generații. N-a existat sărbătoare în acești ani ai puterii 
populare, n-a existat nici o clipă de bucurie care să nu fie însoțită 

de cîntec. Cu atît mai firească a devenit tradiția ca la marea 
sărbătoare a eliberării țării noastre de către glorioasa Armată 
Sovietică — ziua de 23 August — bucuria să viețuiască împreună 
cu cîntecul și dansul. In toți anii puterii populare, în cinstea 
zilei de 23 August, au răsunat in Valea Jiului ca și pe întreg 
întinsul patriei noastre, frumoase melodii și versuri, au înflorit 
dansurile cele mai iubite de popor, s-au desfășurat spectacole 
pline de inspirație. In rîndurile sutelor de artiști amatori din 
raionul nostru s-a dezvoltat mîndria de a fi participant la serbă
rile organizate cu prilejul aniversării eliberării patriei.

Bogatele programe cultural-artistice prezentate pînă acum cu 
prilejul zilei de 23 August au constituit întotdeauna demonstrații 
dintre cele mai vibrante ale dragostei nemărginite a poporului 
nostru muncitor pentru poporul sovietic eliberator.

Anul acesta, la 23 August, programele cultural-artistice care 
vor fi prezentate pe scenele din Valea Jiului trebuie să albă o 
amploare, o varietate și o calitate mult superioară celor prezen
tate în anii trecuți. Pentru realizarea acestui scop, instructorii 
Cabinetului metodic artistic și actorii Teatrului de Stat din Pe
troșani sînt chemați să dea tot sprijinul necesar formațiunilor ar
tistice de amatori. In același timp, comitetele sindicale precum și 
responsabilii cluburilor muncitorești și ai căminelor culturale au 
sarcina să mobilizeze la orele de repetiție pe toți artiștii amatori 
din cadrul formațiunilor artistice. Sînt însă cazuri cînd mobili
zarea tinerilor și vîrstnicilor care activează în formațiunile artis
tice de amatori nu se face la timp, iar instructorii de la Cabine
tul metodic artistic din Petroșani veniți să îndrume echipele ar
tistice sînt nevoiți să piardă o parte din timpul lor prețios aștep- 
tînd în zadar. La Clubul U.R.U.M.P., de pildă, tovarășul Du
mitru Croitoru de la cabinet a așteptat în ziua de 22 iulie a. c. 
mult timp pe tovarășii din formațiunea corală pentru a-i ajuta 
să interpreteze unele cîntecfe. Așteptarea a fost însă zadarnică. 
Repetiția nu s-a mai ținut datorită faptului ca mobilizarea mem
brilor din formațiunea de cor a lăsat de dorit (la repetiție s-a 
prezentat numai un singur tovarăș). Slaba mobilizare a tovară
șilor din această formațiune corală dovedește dezinteresul comi
tetului sindical și al responsabilului clubului U.R.U.M.P. pen
tru pregătirile cultural-artistice. Pregătirile cultural-artistice in 
vederea zilei de 23 August se desfășoară într-un ritm slab și în 
localitățile miniere Lonea și Uricani. Situația ce există în aceste 
localități nu mai poate fi îngăduita. Oamenii muncii așteaptă 
să vadă la marea sărbătoare de la 23 August frumoase programe 
artistice. De aceea, echipele artistice de amatori din Valea Jiu
lui au datoria să-și intensifice pregătirile, să-și îmbogățească re
pertoriul cu noi lucrări care să exprime dragostea celor ce mun
cesc față de poporul sovietic eliberator, față de partidul nostru.

Să depunem toate forțele pentru a pregăti bogate programe 
cultural-artistice în cinstea celei de a 10-a aniversări a eliberării 
patriei !

Crește avîntul întrecerii socialiste
în întîmpinarea zilei de 23 August

In abatajele minelor, pe șantierele de 
construcții si . în ateliere, peste tot, oa
menii muncii din Valea Jiului, desfășoa
ră cu entuziasm întrecerea socialistă in

cinstea zilei de 23 August. In această în
trecere ei dobindesc succese din ce în ce 
mai mari.

Brigăzile
Sute de brigăzi de mineri 

de la rnineie Aninoasa, Vul
can. Lupeni și celelalte mine 
ale Văii Jiului desfășoară tot 
mai larg întrecerea socialistă 
îr. cinstea zilei de 23 August, 
străduindu se să-și îndepli
nească cu cinste angajamen
tele luate. Un loc de frunte 
în cadru! întrecerii socialiste 
îl ocupă brigăzile de mineri 
care și-au organizat lucrul 
după metoda graficului ciclic.

La mina Aninoasa numă
rul brigăzilor de mineri care 
aplică graficul ciclic a cres
cut în luna iulie cu 50 la sută. 
Cu încă două brigăzi a spo
rit numărul brigăzilor ciclice

ciclice —
și la mina Petrila, iar la mi
nele Vulcan și Lonea alte 
două brigăzi de mineri au tre
cut la aplicarea acestei me
tode.

Datorită folosirii din plin 
a utilajului și timpului de lu
cru, sute de mineri care lu
crează după metoda graficu
lui ciclic reușesc să-și depă
șească ritmic sarcinile de 
plan. Brigăzile conduse de 
minerii Augustin Guran. loan 
Opreanu, Iosif Zambori. llie 
Palotai, loan Aloldovan, Con
stantin Hoțea și Carol Nagy 
de la mina Aninoasa și-au 
întrecut, între 1-20 iulie, sar

în fruntea întrecerii
cinile de plan prevăzute de 
ciclograrne cu 7-35 Ia sută.

Brigada minerului Martin 
Vass din sectorul VII al mi
nei Vulcan și-a depășit ciclu
rile programate pe cele două 
decade care au trecut din a- 
ceastă lună cu 65 la sută. 
Brigăzile conduse de harnicii 
mineri Octavian lancu, Nico- 
lae Gross, Iosif Schley, Iuliu 
Cziko din cadrul aceluiași 
sector și-au depășit ciclurile 
programate cu 12-32 la sută..

Succese însemnate au ob
ținut și brigăzile de mineri 
de la mina Lupeni care apli
că această metodă.

Succesele brigăzilor de tineret
Nu de mult au luat ființă 

la Uzina de reparat ut'laj mi
nier din Petroșani încă 9 
brigăzi de tineret. In cinstea 
zilei de 23 August tinerii din 
aceste brigăzi s-au angajat 
să realizeze depășiri de plan 
de cel puțin 50 la sută.

Rezultatele muncii lor în
suflețite n-au întîrziat să se 
arate. Brigada condusă de 
tov. loan Vîlcu din care fac 
parte tinerii Teodor Bentea,

Vasile Pascu, Emil Teoderi- 
că, .Petru Ivănuș și alții, lu- 

.cțirid .111 repararea vagorjetelox. 
de mină, și-a întrecut sarci
nile de plan pe primele două 
decade ale lunii iulie cu 90 
la sută. Brigada condusă de 
tov. loan Constantinescu din 
secția tinichigerie și-a în
trecut de asemenea produc
tivitatea planificată cu 86 la 
sută. Muncind organizat, bri
gada de tineri muncitori con

dusă de tov. Nicolae Mîndrt- 
cel care lucrează . la secț i 
turnătorie își depășește ziiruc 
sarcinile de plan cu *77 -ia 
sută.

Rezultate asemănătoare ob
țin în muncă și celelalte bri
găzi de tineret de la Uzina 
de reparat utilaj minier din 
Petroșani.

TIBERIU DOBOȘ 
corespondent

In sprijinul luptei minerilor
Muncitorii de la atelierul 

de grup al minei Petrila spri
jină eforturile minerilor pen 
tru o producție sporită de 
cărbune, executînd la timp 
diferite reparații, revizii mon
tări de mașini și utilaje.

In secția strungărie lucrea
ză fruntașii întrecerii socia
liste Tiberiu Svoboda, Petru 
Bogiu și Iosif Pop. Aplicînd 
metoda sovietică de tăiere ra
pidă a metalelor, ei au reu
șit ca pe intervalul 1-20 iulie

să-și întreacă productivitatea 
planificată cu 48-60 la sută. 
La fel. muncitorii Dominie 
Pali, Dumitru Dănescu și 
loan Gaică. muncind cu în
suflețire în cadrul întrecerii 
socialiste, și-au depășit sarci
nile de plan pe primele două 
decade ale lunii iulie cu 40 
la sută.

Numeroși alți muncitori de 
la atelierul de grup al minei 
Petrila, printre care tov. Ru- 
dolf Cozma, Constantin Ig

nat, Iosif Rapeș și Ludovic 
Drotzinger, își depășesc zil
nic sarcinile de plan cu 25- 
34 la sută.

Colectivul atelierului de 
grup al minei Petrila își in
tensifică în prezent eforturile 
în muncă pentru a sprijini și 
mai activ lupta minerilor pen
tru îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea zilei de 
23 August.

ION MOTORGA 
corespondent

Un colectiv fruntaș în întrecere

l asile David Petru Feher Ludovic Antal Alexandru Cioara
Minerii și tehnicienii din Valea Jiului au primit cu însuflețire vestea îndeplinirii 

planului producției de cărbune pe luna iulie cu 9 zile înainte de termen de către co
lectivul sectorului IV de ia mina Vulcan. Colectivul acestui sector, condus de tehnicia
nul Vasile David. a obținut pînă la 26 iulie cea mai înaltă realizare din Valea Jiului: 
66,2 la sută depășire de olan pe sector. In cadrul sectorului IV lucrează și brigăzile 
conduse de minerii Petru Feher, Ludovic Antal și Alexandru Cioara care participă la 
întrecerea pentru îndeplinirea sarcinilor de plan anuale înainte de termen. La 22 iulie, 
brigada tov. Petru Feher lucra, socotind realizările obținute de la începutul anului, în 
contul zilei de 24 septembrie, cea condusă de tov. Alexandru Cioara — în contul zilei 
de 4 septembrie, iar cea condusă de tov. Ludovic Antal — în contul zilei de 25 august.



Clubul muncitoresc Lupeni 
trebuie să funcționeze în condițiuni bune
In cadrul clubului muncitoresc din 

Lupeni există o bibliotecă ce cuprinde 
aproape 14.000 volume. Deși în orașul 
Lupeni activitatea culturală s-a îm
bunătățit simțitor, atît clubul cît și 
biblioteca sînt în dezordine.

Clubul este mic și nu satisface de- 
cît în parte cerințele culturale ale oa
menilor muncii din Lupeni, iar pe lîn- 
gă aceasta curățenia lasă de dorit. •

Nu mai bine se prezintă biblioteca. 
Cărțile nu sînt așezate după clasifica
rea zecimală, iar o parte dintre ele 
sînt distruse. In cadrul clubului nu 
există o sală deJectură.

Chibul poțsedă 9 garnituri de șah 
care, nu pot fi folosite din cauza lipsei 
unei săli corespunzătoare.

Se pune întrebarea : De ce a lăsat 
comitetul de întreprindere clubul să 
ajungă în această stare ?

încă de la începutul anului curent 
tov. »Sanda Gogonea, responsabila

Un nou teren de volei
De curînd, organizația U.T.M. a 

.sectorului II Cimpa și-a propus să 
atragă tinerii ia o largă activitate 
sportivă. In acest scop prin munca 
..voluntară a fost amenajat un teren de 
volei, care dă posibilitatea tinerilor 
mineri să-și petreacă timpul lor liber 

■ în chip plăcut. Printre tinerii mineri 
care au contribuit la amenajarea aces- 

«tui teren de volei se află tov. Nicolae

Spectacole și spectatori
Interesul minerilor, tehnicienilor și 

funcționarilor de Ia mina Aninoasa 
față de , spectacolele de cinematograf 
este din ce în ce mai mare. Acest lu
cru este oglindit de numărul mereu 
crescînd de spectacole și spectatori.

In prima jumătate, a acestui an, de 
pildă, la cinematograful clubului mun
citoresc din Aninoasa au rulat peste 
¡70 de filme cu care s-a prezentat 405 
spectacole. Peste 68.000 de spectatori 
au participat la reprezentații. De

Spectacole pentru oamenii muncii aîlafi la odihnă
Brigada' artistică a Ansamblului de 

cîntece și dansuri al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor a organizat de, 
curînd un turneu în stațiunile de o- 
dihnă. Brigada a fost compusă dintr o 
formație corală, o formație orches
trală,o echipă de dansatori, inter.preți 
de satiră și humor, soliști vocali și in

Informație
Se aduce la cunoștința posesorilor 

de cartele pentru combustibil că ter
menul de ridicare a tranșei I-a s-a 

ABSOLVENȚII
— Povestire •—

I
I Tinerilor din țările capitaliste 
: care ies de pe băncile școlilor nu 
i le sînt asigurate condiții pentru a 
! munci. Soarta lor este aceeași ca 
și a majorității oamenilor muncii 
din țările capitaliste.

culturală a, clubului, a propui; ori re
novarea clădirii, ori mutarea lui în 
altă clădire. Această propunere nu s-a 
realizat deoarece nici conducerea mi
nei, nici comitetul sindical, n-au luat 
măguri în acest Sers.

Comitetul sindical și conducerea 
minei Lupeni trebuie să înțeleagă că 
cluburile muncitorești constituie un 
important mijloc de culturalizare a 
oamenilor munții, de înarmare a lor 
cu știința și tehnica înaintată. De ase
menea, cluburile trebuie să asigure 
oamenilor muncii locul unde să-și pe
treacă o parte din timpul liber în chip 
plăcut. Tocmai de aceea, e necesar ca 
conducerea minei. Lupeni și comitetul' 
sindical să ia măsuri pentru asigna
rea condițiilor necesare <|estășurarii 
activității clubului. Ori localul să fie 
renovat, ori clubul să fie mutat într-o 
clădire corespunzătoare.

D. ȘTEFĂNESCU

Țăranu, Vasile Vodă, Ștefan Căpă- 
țînă, Ioan Nițu și alții.

In apropierea noului teren de volei 
va fi amenajat în curînd și un teren 
de baschet. Ambele terenuri vor con
tribui mult la dezvoltarea activității 
sportive a tinerilor mineri din Cimpa.

I. SIMION 
corespondent.

mult succes s-au bucurat filmele „Zo- 
ia”, „Marile speranțe”, „Dincolo de 
Dunăre“, „Cu inima tînără” și al
tele care au rulat în ultimul timp la 
acest cinematograf.

Printre cei care frecventează cu re
gularitate filmele! se numără și frun
tașii întrecerii socialiste Bela Both, 
Augustin Guran, Petru Săcăluș II și 
glții.

• T. PIETROIU 
corespondent.

strumentiști.
Brigada artistică a Ansamblului 

C.C.S. a- dat reprezentații în stațiunile 
bâlneo-climaterice Eforie, Mamaia, 
Sovata, Tușnad, Borsec, Bazna, Lacul 
Roșu, Sinaia și altele. La spectacole 
au participat peste 20.000 oameni ai 
muncii aflați la odihnă. (Agerpres).

prelungit pînă la noi dispozițiuni. 
Tranșa I de combustibil se va elibera 
salariaților concomitent cu ridicarea 
tranșei a II-a.

în Franța’ nu-i sin
gurul „de prisos“. 
Aceasta îl punea 
pe gînduri.

★

N-ă rămas mult 
timp singur. Lingă

Etien veni aproape pe neobservate 
Janette, o colegă de școală.

— Drept să spun nu mă așteptam 
să vii — o întîmpină Etien. Poate din 
cauza meditației adînci.

— Ei, lasă nu mai medita prea 
mulț, că o să cărunțești prea devre
me — îi răspunse fata pe jumătate 
glumind. Dar la ce meditezi cînd de 
fapt n-ai nici măcar*  un caiet în față. 
Și-apoi, după cîte știu azi ai dat ul
timul examen. Te felicit călduros, in
ginerul meu I Mă bucur sincer de asta, 
ca și cum eu aș fi la capătul celor 4 
ani de studiu. Deși... în fața mea mai 
stau doi ani... — continuă ea cam 
încurcată. .

In fundul grădi
nii de lîngă casă, 
Etien găsi locul cel 
mai potrivit pen
tru odihnă. Tocmai 
venise de la Uni
versitate. Se simțea 
extrem de obosit
și odihna pe care o găsea în grădină 
era bine venită. Se așeză pe scaun 
și-și rezemă coatele pe masă. Bărbia 
și-o puse în pumni și gîndurile îl fu
rară. Se gîndea acum adine. La ce? 
E greu de exprimat în cîteva cuvinte 
ce gîndea Etien.

Dar nu-i greu de ghicit dacă afli 
că el a încheiat anii facultății și că ; 
acum ar trebui să-și găsească o sluj
bă. Doar pentru asta a învățat atîta. 
Parcă n-ar fi vrut să-i mai treacă 
prin minte ideea că nu va găsi a- 
ceastă slujbă. Este totuși inginer 
constructor și nu-i vine să creadă că 
în țară nu se va găsi un șantier care 
să aibe nevoie de el. Optimismul ca- 
re-1 caracteriza hu-1 lăsa dpborît de 
un .asemenea gîi$ /sinistru. Muși... ’

Se produse o scurtă pauză neaș
teptată. Asta-1 ,făeu pe Etien să-și -rft 
dice ochii spre fată. Cuvintele firesc

Vinovății să răspundă
Locuiesc pe. strada Ion Creangă 

din Petroșani. Aici avem curent de 
110 volți. Insă, mare ne-a fost mi
rarea și în special indignarea, cînd 
timp de 4 zile, între 15-19 iulie, pe 
rețeaua de pe strada noastră s-a dat 
curept de 220 volți. Rezultatul; Apa
ratele de radio și becurile electrice 
ale locuitorilor de pe această stradă 
(și poate și pe alte străzi unde s-au 
făcut asemenea „glume“) au fost 
arse.

Ar trebui să se știe: cine de la u- 
zina electrică răspunde de pagubele 
pricinuite?

ALEXANDRU GYORGY 
lăcătuș — Petroșani

Un exemplu bun
La multe magazine alimentare și 

de produse industriale, oamenii mun
cit sînt serviți în bune condițiuni. Un 
asemenea exemplu bun îl dau și vîn- 
zătoarele de la magazinul textil nr. 
27 din Lupeni. Vinzătoarele luliana 
Hius, S. Palod și altele servesc cu 
drag pe cumpărători. Ele recomandă 
modele și produse noi, ajută cumpă
rătorului să-și aleagă marfa potrivită 
pentru el. La fel casierița se îngri
jește să aibe bani mărunți pentru rest.

Ar fi baie ca exemplul pozitiv in 
muncă al acestui colectiv de la ma-

Ce să
CEZAR PETRESCU

Ajun de revoluție 1848
(E.S.P.L.A.)

In această povestire autorul caută 
să redea atmosfera din București în 
perioada premergătoare dezlănțuirii 
revoluției din 1848.

Povestind faptele tînărului Stroe 
Vardaru întors din Franța anume 
pentru a participa la pregătirea și 
făurirea actului revoluționar, Cezar 
Petrescu reușește? să redea o imagine 
destul de cuprinzătoare a societății 
din vremea aceea, cu preocupările di
feritelor pături sociale, , cu grijile și 
aspirațiile lor. In treacăt, dar destul 
de puternic, autorul ne zugrăvește și 
uriașa personalitate a marelui demo- 
crat-revoluțîonar Nicolae Bălcescu.

Povestirea se sfîrșește lăsînd citi
torului perspectiva marii zguduiri ce 
va urma.

PETRU DUMITRIU
Despre viață și cărți

(E.S.P.L.A.)
„Despre viață și cărți” înmănun- 

chiază o parte din articolele scrise 
de Petru Dumitriu în perioada anilor 
1948—1954 și publicate în diferite zia
re și reviste. Volumul constituie o măr
turie vie a participării unui scriitor 
de frunte la dezbaterea problemelor de 
creație artistică, precum și a unor 

sincere ale acesteia îl cam stinghe
riră.

— Tu pari a fi supărat, Etien- — 
reluă Janette privindu-1 drept în ochi.

— Nu, nu sînt supărat — își re
veni Etien — ba dimpotrivă, sînt deo
sebit de ușurat că am încheiat cu bine 
și acest ultim an. îmi dau seama 
însă, Janette, că deși în acești 4 ani 
de studiu am avut multe greutăți, tu 
știi, parcă n-au fost totuși așa de 
grei, gîndindu-mă că soarta care-mi 
stă în față va fi mult mai nemiloasă, 
mai vitregă.

Fata plecă fruntea și asculta cu
vintele grele ale .prietenului. El con
tinuă să spună ce-1 doare.

— In fața med stă acum o între?- 
bare căreia trebuie să-i dau răspuns, 
stă un examen mult mai greu. Dacă 
în școală răspundeam bine asta se 
datora faptului că învățam. Depin
dea, deci, de mine în mare măsură. 
Rezolvarea problemei care s-a ridicat 
acum, n-o văd, pentru că asta nu stă 
numai în puterea mea. Este o pro
blemă a vieții, a viitorului meu. îmi 
este greu, Janette dragă, să mă gjn- 
desc că în țara noastră sînt mulți ti-, 
neri, la fel ca mine, care n-au fost 
capabili să se descurce.:.

D£r despre ce/ .problemă vor
bești ? — întrebă Janette.

biv ■; - -T■ .i/V- ?.■ r7C '. C-Jf/AV&rv >
? jg? <_

gazirud textil nr. 27 din Lupeni, -să 
fie urmat și de alte colective de vin’
zători spre a asigura buna deservire 
a cumpărătorilor.

NICOLAE TUDORA 
miner — Lupeni

Locuințe construite după proiecte 
greșite

Pentru muncitorii constructori din 
Ltvezeni, se construiesc mai * multe 
baracamente pentru locuințe. Dar, în 
amenajarea acestor locuințe există o 
seamă de lipsuri.

Constructorii baracamentelor (în
treprinderea 701 Petroșani, ing. șef 
Carol Auner) au clădit apartamentele 
după unele proiecte greșite. Astfel, 
ușa de intrdre în baracament este fă
cută fuță-n față cu ușa WC.-ului. Pe 
o asemenea ușe de intrare circulă lo
cuitorii a 4 apartamente. Cînd intră 
îr, casă ei trebuie să treacă prin fața 
W C.-ului. Tot la aceste baracamente 
unele cămări de alimente nu au ven
tilație iar alte cămări au ferestre de 
ventilație la loc nepotrivit.

In aceste apartamente ar trebui 
mutați în primul rînd tehnicienii care 
le-au construit și aceia care au apro
bat proiectele Astfel se vor putea 
convinge de „confortul“ acestor lo
cuințe.

NICOLAE ZESTRAN 
constructor

citim :
probleme ridicate de construirea so
cialismului și apărarea păcii în patria 
noastră.

Informația bogată a autorului, as
cuțimea tonului polemic, căldura cu 
care vorbește despre realizările oame
nilor muncii, ca și despre semnificația 
și măiestria unor scrieri literare, din 
literatura romînească, sovietică și cea 
universală fac ca volumul să consti
tuie o lectură interesantă și plină de 
învățăminte.

----------------------- ' 1 . ...... . '
— Ei, parcă tu nu știi...
— Ge vei face acum, după absol*  

vire ? — asta ? J
— Da, asta, uite asta este întreba^ 

rea. Ce voi face acum ? Cît eram stu- • 
dent, sau mai devreme mă împăcăm 
cu ideea că pînă la absolvire mai e 
mult și că la urma urmelor voi găsi 
teu în țara asta mare un post de in
giner. Ba-mi făceam și unele planuri 
care pentru tinerii francezi, îmi dau 
seama, sînt prea îndrăznețe.

Etien era perfect conștient că ceea» 
ce este mai greu în viață începe abia’ 
după trecerea pragului școlii. Nu-i 
vorbă că nici viața studențească n-a 
fost lipsită de greutăți, nevoi.

■ir
...Tînărul inginer părăsi cabinetul! 

directorului Direcției de construcția 
După ce se depărtă puțin se opri Io*  
cului. Plecă din nou. Pînă acasă mai 
făcu cîteva pauze. Ajunse. Prin min- 
te-i trecură ca pe un ecran cinema*  
tografic tot ce se petrecuse în cabi
netul directorului. II vedea pe acesta' 
stînd alături de un militar american, 
Militarul, ca, la el acasă, stătea înfun
dat într-un fotoliu, picior peste picior 
fumînd țigări aurite. Cît de civilizat 
era acesta se putea vedea dintr-un- 
fapt mărurift nici chipiul nu și-l luase . 

di°MR' ■■■'ăi V '•
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i Din experiența P. C. U. S.

Cum conduce Comitetul raional organizațiile 
de bază ale partidului

de K- GRIGORIEV
Raionul Kalinin este cel mai mare 

raion industrial al orașului Lenin
grad. Colectivele uzinelor și fabricilor 
situate in raza lui Luptă cu perseve- 

. rentă pentru , mărirea producției și 
ridicarea productivității muncii, pen
tru folosirea la maximum a rezerve
lor interne. Comitetul raional de partid 

• se străduiește să antreneze la înde
plinirea acestor sarcini organizațiile 
de bază, pe toți comuniștii, caută să 
dezvolte inițiativa lor. In prezent, 
comuniștii din raion luptă pentru 
dezvoltarea noilor forme ale întrece
rii socialiste, pentru popularizarea 
largă a experienței inovatorilor din 
producție.

Uzina „Krasnîi Vîborjeț“ este ves-' 
titâ pentru tradițiile ei inovatoare. In 
secțiile ei a fost semnat cu un sfert 
de secol în urmă primul contract de 
întrecere socialistă din țară. ,Și în 
prezent printre muncitorii de la 
„Krasnîi Vîborjeț“ există numeroși 
inovatori, care înlocuiesc cu curaj 
normele și procedeele învechite de 
muncă.

Nu numai la Leningrad sînt bine 
cunoscute numele rnetalurgiștilor-co- 
muniști Leaghin și Podmostkov. A- 
cești muncitori simpli au devenit 

■ vestiți ca cercetători pricepuți. Ob
servațiile și generalizările lor asu
pra unei serii de fenomene din me
talurgia neferoasă prezintă un inte
res incontestabil nu numai pentru 
practică, ci și pentru știință. Astfel, 
studierea atentă a proceselor de mun
că Ic-a permis să lichideze unele la
cune și să reducă cu- patru ore ciclul 
elaborării unei șarje. Gontinuîndu-și 
cercetările, Leaghin și Podmostkov 
au găsit căile de economisire a unei 
mari cantități de metal neferos.

Organizația de partid a uzinei a 
sprijinit cu căldiiră inițiativa inova
torilor -•Jja.-.-ajuiaj--prin..toate mijloa
cele și a popularizat amplu inițiativa 
lor prețioasă-

Comitetul raional de partid a spri
jinit de asemenea activitatea inova- 
torilor-comuniști. Leaghin și Pod
mostkov au fost invitați la biroul Co
mitetului raional să facă o expunere 
asupra muncii lor. Totodată Comite
tul raional de partid a adoptat o ho- 
tărîre prin care obliga toate organi
zațiile de bază ale partidului din ra
ion să popularizeze în fîndurile mun
citorilor succesele acestor doi inova
tori. Curînd, muncitorii Vaniukov și 
Gusev de la aceeași întreprindere, au 
inițiat o întrecere pentru mărirea 
producției folosind același utilaj.

Noua inițiativă s-a bucurat de a- 
semenea de sprijinul organizației de 

partid a uzinei. Biroul de partid ă 
cerut membrilor de partid să fie pri
mii care să se încadreze în această 
întrecere. In prezent, la întrecerea 
pentru mărirea producției cu același 
utilaj participă peste 200 brigăzi de 
In uzina „Krasnîi Vîborjeț“.

Dar, pentru a activiza această miș
care și a extinde întrecerea și în alte 
întreprinderi din raion, Comitetul ra
ional de partid nu s-a limitat la adop
tarea unei hotărîri speciale. Secreta
rii Comitetului raional și instructorii 
au vizitat întreprinderile, au* * stat de 
vorbă cu oamenii, au asistat la adu
nările grupelor de partid, la ședin
țele birourilor de partid. Toate aces
tea au contribuit la extinderea rapi
dă în toate întreprinderile raionului 
a întrecerii pentru mărirea produc
ției fără cheltuieli suplimentare.

Amîndoi îl interogară timp înde
lungat. Erau dispuși să-l angajeze 
în condițiile puse de militarul ameri
can. 11 auzea parcă cum vorbea de 
disprețuitor;, nici nu s-a uitat cum 
arată Etien.

Acum Etien se întreba în sine ce 
să facă: să se angajeze sau nu. Pe 
de o parte era bucuros că a găsit de 
lucru? De aceasta nu se bucurau 
mulți. Pe de altă parte se gîndea că 
misiunea pe care ar îndeplini-o ca 
inginer pe șantier nu-i face cinste.

Prin minte-i fulgera ideea să ceară 
și părerea prietenei sale. Janetre. 
Și-ntr-un suflet fugi pînă la ea acasă.

— ...Ei, ce zici tu, Janette? r,— o 
luă Etien însuflețit — mi-am găsit 
de lucru. Zicînd aceste cuvinte o îm- 
brățișă. Dar mîinile i se înmuiară 
dintr-o dată și căzură de pe umerii 
Setei, lși plecă fruntea, roși. Mașinal 
îi întoarse spatele.

—• Ge-i cu tine, Etien? — îl întrebă
fata, și luîndu-1 de braț îl așeză pe 
un scaun alături de ea. ,

Liniștește-te și spune-mi și mie 
Unde, cum ?...

— Uite — reluă Etien — mi-am 
găsit serviciu și-am venit să-ți cer 
părerea, să primesc ori nu. Știi, în 
capătul de jos al orașului e un șan-

Comitetul raional de partid încu
rajează și sprijină orice manifestare 
de inițiativă folositoare a organiza
țiilor de partid. Comuniștii din unul 
din sectoarele secției mecanice de la 
uzina ..Stalin“ au propus să se a- 
prindă becuri roșii pe strungurile a- 
celor muncitori care au îndeplinit în 
bune condiții și înainte de termen 
sarcina zilnică. Această măsură sim
plă s-a dovedit a fi extrem de efica
ce. In,sectorul unde la început se a- 
prindeau doar două-trei becuri, acum, 
cil mult înainte de terminarea schim
bului, se pot vedea multe luminițe 
roșii. Producția a crescut considera
bil. Inițiativă comuniștilor de la u- 
zina ..Stalin“ a fost adoptată și de 
alte întreprinderi din raion.

In munca sa de. conducere a orga
nizațiilor de bază ale partidului, Co
mitetul raional caută să dezvolte ini
țiativa de jos. Secretarilor organiza
țiilor de partid li se recomandă să 
pună și . să rezolve cu mai multă în
drăzneală problemele ridicate de zi 
cu zi. S-a pus capăt practicii de ă 
se recomanda una și aceeași ordine 
de zi a adunărilor pentru toate orga
nizațiile de partid din raion. Se fac 
și sugestii dar numai atunci cînd 
decurg din cerințele vieții uneia sau 
altei organizații. Ședințele Comitetu
lui raional au de asemenea un carac
ter diferențiat. In cursul acestui an 
au avut loc o serie de consfătuiri cu 
secretarii organizațiilor de partid din 
întreprinderile industriale, din orga
nizațiile comerciale, dintr-o serie de 
instituții, ceea ce a permis, să fie 
discutate amplu problemele privitoa
re la o anumită grupă de întreprin
deri sau instituții. O deosebită aten

ție s-a acordat modului în care este 
sprijinită inițiativa inovatorilor, popu
larizării de către organizațiile de 
partid a tot ce este nou și înaintat.

Comitetul raional face cunoscut în 
mod obligator secretarilor organiza
țiilor de partid și activului de partid 
orice inițiativă folositoare, luată în- 
tr-o întreprindere sau instituție din 
raion sau oraș și care merită să fie 
popularizată. Din cînd în cînd se or
ganizează întîlniri între oamenii mun
cii și inovatorii în producție. La una 
din aceste întîlniri a luat cuvîntul 
frezorul de la uzina „Stalin“, comu
nistul Baznov, care a propus ca în 
fiecare brigadă să se introducă con
turi personale de economii complexe 
de materii prime, materiale și timp 
de lucru Urmîndu-i exemplul, peste 
700 de brigăzi ale întreprinderii au 
introdus asemenea conturi. Datorită 
acestui lucru numai în primul tri
mestru al anului curent uzina a rea
lizat economii în valoare de aproape 
500.000 de ruble.

O întîlnire similară a avut loc și 
la Casa de cultură raională, la care 
a luat cuvîntul strungarul-inovator 
Laletin de la uzina „Kirov“.

Aparatul comitetului raional men
ține legături strînse cu organizațiile 
de bază, lucru chre dă posibilitatea 
ca acestea să fie conduse în mod o- 
perativ și, ceea ce este principal, în 
mod diferențiat. Un rol important îl 
au în această privință instructorii 
Comitetului raional. Instructorul își 
oetrece o mare parte din timp în în
treprinderi, în mijlocul comuniștilor 
organizațiilor de partid de care răs
punde. El studiază situația la fața 
locului,zobservă și ceea ce este bun 
si ceea ce este rău, informează comi
tetul raional.

Majoritatea instructorilor și a ce-» 
torlalți activiști ai comitetului raio
nal au studii superioare. Ei sînt con- 
vocați periodic, odată pe săptămînă, 
la consfătuire unde se face schimb 
de experiență și se analizează minu
țios munca fiecăruia din ei.

Activiștii comitetului raional, in
clusiv secretarii desfășoară cea mai 
mare parte a muncii de conducere ă 
organizațiilor de bază pe teren, îți 
uzine, fabrici, în institute și institu
ții. Acest lucru le permite să fie în 
permanență la curent cu starea lucru
rilor, să rezolve la timp problemele 
ivite pe teren, să instruiască pe se
cretarii organizațiilor de partid, mai 
ales pe cei tineri, în arta conducerii 
de partid. (Agerpres).

Biblioteca clubului
Cartea a devenit un bun de preț al 

maselor largi de oameni ai muncii. 
Zi de zi, în Valea Jiului a crescut 
numărul bibliotecilor. In același timp 
ă crescut și numărul cărților literare, . 
tehnice, științifice și ideologice cu 
care sînt înzestrate aceste biblioteci. 
Un exemplu grăitor în această di
recție ni-1 oferă biblioteca sindicatu
lui minier din Aninoasă. Dacă la în
ființare această bibliotecă număra 
doar cîteva sute de volume, la înce
putul acestui an ea era înzestrată cu 
aproape 17.000 volume. Fondul de 
cărți al bibliotecii sindicatului minier 
este împrospătat în fiecare lună cu 
zeci de noi volume. Numai în luna 
iulie, la biblioteca sindicatului minier 
din Aninoasa au. fost aduse peste 200 
de noi cărți, iar în lunile anterioare 
din acest an fondul de cărți ai biblio
tecii a fost împrospătat cu încă 424 
volume. Printre cărțile și broșurile 
nou aduse la această bibliotecă se 
află: „Mizerabilii“ de Victor Hugo, 
„Supusul“ de Heinrich Mann, „Lu
crări miniere“ de C. V. Pavlov, „Me
moratorul topografului minier“ de R. 
Fiiimon, „Aerul din mine, controlul 
Iul și lucrările de salvare" de G. Li- 
diu, „Călăuză artificierului din minele 
de cărbuni“ și altele.

Faptul că bibliotecă sindicatului 
minier din Aninoasă este împrospă
tată în fiecare lună cu noi cărți și 
broșuri, a făcut ca numărul cititorilor 
să fie în creștere. Ultima fișă de în
registrare a cititorilor pe acest an a 
întrecut cifra de 650. Cititorii de 
frunte ai acestei biblioteci sînt mi-- 
nerii. Printrd aceștia se numără și 
tovarășii Gheorghe Onu, loan Lungu, 
Wilhelm Pali și alții. In ultimul timp 
minerul Gheorghe Onu a citit de la 
biblioteca sindicatului „Pe Donul li
niștit“, „Minerii“ și alte cărți.

O gazetă de pepete 
neîngrijită

Aspectul de prezenta"e al gazetei 
de perete „Zori noi” din censul orașu-. 
Iui Petrila este necorespunzător. Din 
această cauză, deși colectivul de re
dacție se îngrijește de schimbarea la 
timp a articolelor, cînd privești aceas
tă gazetă ai impresia că ea este pă
răsită. Vopseaua de pe placăjul gaze-! 
tei este ștearsă, articolele sînt lipite 
sau prinse cu pioneze, lucru oe face ca 
gazeta să nu fie atractivă pentru ci
titori. Organizația de bază de cartier 
și comitetul executiv al Sfatului 
popular Petrila au datoria să ia mă
surile necesarp pentru înlăturarea*  a- 
cestui neajuns.

VIOREL VASU 
corespondent

■ tier... se construiește...
— Ge, ,ce se construiește ?, — îi în- dîrză. Și nu îtitîrzie. să-i răspundă;

trerupse fata. . ‘;
Cu gura pe jumătate închisă, răs

punse sfios:
— Un aerodrom... militar.?.
— Cum, aerodrom?,..
— Da, aerodrom.
— Nu, să nu primești — îl sfătui 

hotărîtă Janette. Sfatul Janettei pro
duse o zguduire în tînăr. Ar fi vrut 
la început să nu țină seama de el 
fiindcă venise prompt, neașteptat, dar 
ma'i ales pentru că se gîndea la ser
viciul care i se oferise.

— Cum, să nu primesc eu izvorul 
pîinii mele? Ce crimă aș face cu asta? 
Am învățat atîta ca acum să mor 
de foame? Nu se poate, voi primi. 
Și-și exprimă această hotărîre în fața 
janettei. Ba încercă s-o mai și con
vingă că în scurt timp aceasta le va 
aduce fericire, o viață cu bucurii; El 
nu-și dădea seama deocamdată cît 
de puțină putere are acest argument 
tocmai pentru că era*amețit  de posi
bilitatea care-i stătea în față.

— Spune sincer, Janette. dar sin
cer, tu ai refuza atît de categoric să 
primești de lucru și încă inginer, a- 
tîta timp cît în față ai pilde limpezi 
— mii de tineri fără lucru? In Etien 
se înfiripă credința că aceasta va 
renunța la sfatul pe care i l-a dat. 
Cu toate • acestea. Janette rămase

— Nu Etien dragă, nu, înțelege-mă, 
nu primi. E periculos pentru tine, 
pentru mine; pentru toți ca noi, pen
tru Franța, patria noastră... Dar tu-ți 
dai seama de aceasta, nu te gîndești 
că așa pui umărul la groparul națiu
nii tale?... Vrei să faci conștient a- 
cest lucru, neapărat vrei să-l faci?...

★
— Ah... Cită dreptate a avut fata 

asta 1 — își Zise Etien. Bine că m-am 
trezit la timp. Așa cum zicea ea... 
să pun umărul la groparul meu, al 
națiunii mele? Nu, nu se poate! Re
nunț la funcție, renunț la, așa cum 
ziceam — izvorul pîinii mele...

Uite ce mare greșală era să fac. 
Eu. în loc să pun umărul la elibera
rea poporului meu. la înfrumusețarea 
vieții lui, era să-mi pun puterile îm
potriva voinței lui. a poporului. îri 
care m-am născut și-am crescut. Ahl 
Dată în locul aerodromului s-ar 
clădi un spital, o școală, locuințe pen
tru oameni simpli, acum aș plecă 
să lucrez acolo!

— Dar... F?
Pot să-i mulțumesc Janettei...

★
...Dimineața cînd zorile încă nu re- 

vărsaseră lumina peste oraș,,braț la 
braț Etien si Janette se îndreptau 
spre gară: Tînărul ducea, în mînă un 
geamantan. '

Pe peron un continuu dute-vino. 
Se anunță sosirea trenului. Iață-1, a 
sosit. Etien1 își ia rămas bun de la 
colegă și trenul se pune în mișcare, 
se depărtează tot mai mult. Tînărul 
a rămas pe treapta vagonului privind 
în urmă. A dispărut. In ochii Ja
nettei apărură două picături -de la
crimi.

— D^ar găsi măcar ceva de lu
cru — își zicea ea. Poate va găsi — 
se mîngîia singură.

★
Exact după două săptămîni Janette 

primi o scrisoare dintr-un oraș — port. ' 
Ii scria Etien. își găsise de lucru. 
Printre altele scria: Alături de foștii 
mei colegi: de medicul, Jean. chimis
tul Marcel, inginerul miner Rene, 
lucrez în port. Nici unul însă nu lu- ; 
crează în specialitatea pe care a în
vățat-o în ani mulți de studiu. Aici 
ne-am găsit o ocupație comună ofe
rită de soartă... — hamali.

★
Etien și toți colegii săi, toți ti

nerii francezi cărora societatea capi
talistă le oferă o asemenea soartă 
țiu o: vor suporta la infinit. Mobili
zați de elementele înaintate ale na
țiunii franceze, ei luptă ț.i vor lupta 
pentru condiții tot mai bune de mun

; ■a. .
că si. viață.

a



STEAGUl ROȘU

T E L E CRAME
Președintelui Republicii și Președintelui Guvernului 

Republicii Democrate Vietnam 
Tov arășui ui Ho Și Mirt

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri ai 
U.R.S.S. trimit poporului vietnamez, GuvernuLui Republicii Democrate Viet
nam si Dumneavoastră personal, tovarășe Ho Și Min, felicitările lor prie
tenești cu prilejul realizării la Geneva a acordului cu privire la încetarea 
focului și restabilirea păcii în Indochina.

Acordurile de la Geneva reprezintă o importantă victorie a forțelor 
păcii și totodată o recunoaștere. a luptei pline de abnegație duse de po
porul vietnamez pentru libertatea și independența sa națională.

Poporul sovietic și Guvernul sovietic salută eroicul popor vietnamez 
și Guvernul său și trimit cele mai bune urări de refacere cît mai grabnică 
a țării și de succese în dezvoltarea ei economică și culturală în condiții 
de pace.
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM CONSILIUL DE MINIȘTRI

AL U.R.S.S. AL U.R.S.S. ' <’ ’

„Reînarmarea Germaniei nu este necesară“
LONDRA’(Agerpres). —
Săptămînalul lafcurist „Tribune” 

publică în ultimul său număr textul
unei broșuri intitulată „Reînarmarea 
Germaniei nu este necesară”.

Broșura, care este semnată de de
putății Aneuriiî Bevan, Barbara 
Castle, Tom Driberg, Ian Mikardo și 
Harold Wilson — membri în comitelui 
executiv a! partidului laburist — cri
tică poziția adoptată de Attlee ș» alți 
lideri de dreapta ai partidului în fa
voarea reînarmării Germaniei occi
dentale.

Atrăgînu- atenția asupra primejdiei 
pe care o implică pentru pace crearea 
unui nou Welirmacht șF reamintind 
repetatele declarații provocatoare ale 
conducătorilor de astăzi ai Republicii 
de la Bonn, autorii broșurii sublinia
ză că singura soluție de alternativă 
la tratatul comunității defensive eu
ropene nu poate fi decît convocarea 
unei noi conferințe a celor patru mari 
puteri asupra problemei germane, în 
cadrul căreia să se realizeze unifica
rea^ pașnică a Germaniei și o adevă
rată democratizare a țării.

„France Observateur“ desore 
soarta’„armatei europene“

Tovarășului Ho Și Miri 
Președintele Republicii Democrate Vietnam 

și Președinte al Guvernului Republicii Democrate Vietnam
Cu ocazia realizării, Ia conferința de la Geneva, a acordurilor privind 

încetarea focului și restabilirea păcii în Indochina, Prezidiul Marii Adu
nări Naționale și Guvernul Republicii Populare Romîne felicită cu căl
dură eroicul popor vietnamez, Guvernul Republicii Democrate Vietnam și 
pe Dumneavoastră personal, tovarășe Ho ,Și Min, pentru această mare vic
torie a forțelor păcii și recunoaștere a măreței lupte de eliberare națională 
și pentru independență a poporului vietnamez.

Poporul romîn și Guvernul Republicii Populare Romîne urează po
porului vietnamez și Guvernului Republicii Democrate Vietnam succes de- 
)lin în munca pașnică pentru grabnica reconstrucție a Vietnamului și pen- 
;ru o fericită dezvoltare economică și culturală a patriei sale.

Președintele Prezidiului Președintele Consiliului de Miniștri
Marii Adunări Naționale^ aj Republicii Populare Romîne

a Republicii Populare Romîne
Dr. PETRU GROZA GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Vizita lui Ciu En-lai în R. D. Germană
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
La 24 iulie, cu prilejul vizitei în 

Republica Democrată Germană a lui 
Ciu En-lai, 'premierul Consiliului Ad
ministrativ de Stat și ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii Populare 
Chineze,‘a avut loc la Berlin un mare 
miting al oamenilor muncii convocat 
de Consiliul Național al Frontului 
Național al Germaniei democrate.

Asistența a întîmpinat cu aplauze 
furtunoase apariția în Prezidiul mi
tingului a iui Ciu En-lai, J. Diec-

Ci« En-lai, doctor honoris causa
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
La 25 iulie, la Universitatea Hum

boldt din Berlin a avut loc solemni
tatea conferirii titlului de doctor ho
noris causa în științe juridice al Fa
cultății de drept de la Universitatea 
Humboldt lui Ciu En-lai, premierul 
Consiliului Administrativ de Stat și 
ministrul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Chineze.

Declarația guvernului R. 
la conferința

PRAGA (Agerpres). — Ceteka
La 25 iulie, ziarele au publicat de

clarația guvernului Republicii Ceho
slovace cu privire la conferința de la 
Geneva, în care se spune printre 
altele :

Guvernul și poporul Republicii 
Cehoslovace au salutat cu bucurie 
știrea că la 21 iulie 1954, conferința 
de la Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe s-a încheiat cu semnarea a- 
cordului cu privire la restabilirea 
păcii în Indochina.

Cu prilejul victoriei istorice obți
nute prin lupta lor plină de abnega
ție și eroism, guvernul și poporul

Cu privire la tratative comerciale între 
Republica Populară Romînă și Israel

Duminică 25 iulie a plecat din Bu- 
crrești delegația economică a Repu
blicii Populare Romîne, condusă de 
irig. M. Petri, director general al Im
portului din Ministerul Comerțului 
Exterior, îndreptîndu-se spre Israel 
unde urmează să dțjcă tratative în 
vederea încheierii unui acord comer
cial si de dăți între R.P.R. și Israel. 

kmann, președintele Camerei populare 
a Republicii Democrate Germane, a 
primului ministru Otto Grotewohl, a 
membrilor guvernului R. D. Germane 
și ai Bircului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., a lui Max Reiman, preșe
dintele Partidului Comunist din Ger
mania, a conducătorilor . paitidelor 
democratice și ai organizațiilor de 
masă.

In cadrul mitingului, Ciu En-lai ii 
Otto Grotewohl au rostit cuvîmări,

al Universității Humboldt
La solemnitate au asistat O. Gro

tewohl, primul ministru al Republicii 
Democrate Germane, membri ai gu
vernului și membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Socialist 
Unit German, reprezentanți ai parti
delor democratice și organizațiilor de 
masă, oameni de știință și cultură' 
din Republica Democrată Germană.

Cehoslovace cu privire 
de la Geneva
cehoslovac urează popoarelor din In- 
dochina realizarea unificării naționale 
a Vietnamului în condiții care cores
pund intereselor vitale ale întregului 
popor vietnamez.

Poporul cehoslovac, se spune în 
continuare în declarație, este convins 
că un factor important în consolida
rea păcii generale și asigurarea unui 
viitor liniștit și fericit al Cehoslovaciei 
ar fi semnarea tratatului cu privire 
la securitatea colectivă în Europa, 
așa cum a propus la Conferința de 
la Berlin V. M. Molotov, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
si ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

t La plecarea dip» Gara de Nord, de
legația a fost condusă de L. Cogan, 
director a.i. al Direcției relațiilor e
conomice cu țările apusene și alți 
funcționari superiori din M.C.E.

Au fost de asemenea de față Zev 
Argaman. însărcinatul cu afaceri al 
Israelului la București, și Yehuda 
Cârmei, atașat de legație. (Agerpres)

PARIS (Agerpres). —
Potrivit relatărilor săptămînalului 

„France-Observateur”, „compararea 
punctelor de vedere” ale adepților si 
adversarilor „armatei europene” pro
pusă de Mendès-France nu a înain
tat deloc. Săptămînalul scrie că ge
neralul Koenig a prezentat un raport 
voluminos, în care respinge ideea 
„comunității defensive europene”.

Săptămînalul arată că Adunarea 
Națională va trebui probabil să exa
mineze actualul proiect de tratat, dar 
în aceste condiții cel mult 280 de de
putați vor vota în favoarea sa, în timp 
ce împotriva lui vor vota nu mai puțin

Mari greve în Italia
ROMA (Agerpres). —
Ziarul „Unita” relatează că în nu

meroase regiuni ale Italiei muncitorii 
din industrie și agricultură duc o lup
tă dîrză pentru majorarea salariului 
și îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Muncitorii de la întreprinderea so
cietății pentru producția cimentului 
„Italcementi”, care are zeci.de fabrici 
și uzine în întreaga țară, au declamat 
greve în sprijinul revendicării cu pri
vire la sporirea 'salariilor. La aceas
tă luptă grevistă participă 95—100 
la sută muncitori.

Calea spre asigurarea păcii în Europa
de P. EFIMOV

Poporul sovietic, care înfăptuiește 
mărețele sarcini ale construcției co
muniste, este vital interesat în men
ținerea și întărirea păcii.

Măsurile adoptate de guvernul so
vietic îndreptate către micșorarea în
cordării internaționale și consolidarea 
păcii în Europa, Asia și în întreaga 
lume sînt sprijinite de întregul popor.

La redacția „Pravdei” se primesc 
mii și mii de scrisori din toate colțu
rile Uniunii Sovietice. Ele sînt scrise 
de muncitori, colhoznici, funcționari, 
gospodine și intelectuali care aprobă 
cu căldură politica de pace a partidu
lui comunist și guvernului sovietic.

Oamenii sovietici — bărbați și fe
mei — se pronunță cu hotărîre pentru 
propunerea guvernului sovietic de a 
se încheia un tratat general european 
cu privire la securitatea colectivă in 
Europa. Ei văd în această propunere 
calea spre pace și securitate interna
țională.

Ei îșl pun pe drept cuvînt întreba
rea: Cine sînt aceia care împiedică în
făptuirea acestei măsuri de importan
ță vitală ? Cititorii „Pravdei” subli
niază că reînvierea militarismului ger
man subminează securitatea europea
nă și netezește calea către un nou 
război.

„Tovarășe redactor, scrie invalidul 
de război I. Vasiliev din Moscova, ca 
unul care am suferit mult de pe urma 
războiului sînt profund indignat de 
remilitarizarea Germaniei occiden
tale...”’

Oamenii sovietici — bărbați și fe
mei— sînt pe drept cuvînt indignați 
cînd văd cum elementele agresive din 
S.U.A. încearcă să aprindă flăcările 
unui nou război nimicitor.

de 290 deputați. Dificultatea — arată 
.. France-Observateur“' — constă încă și 
în aceea că Consiliul Republicii va res
pinge cu siguranță tratatul de la Pa
ris cu majoritate absolută de voturi
și atunci Adunarea Națională ar trb- 
bui șă obțină în a doua citire majo
ritatea constituțională de 314 voturi 
pentru ca ratificarea să poată fi le
gală.

„France Observateur” afirmă că 
Mendes-France l-a informat pe Dul- 
les asupra acestei stări de lucruri în 
timpul vizitei acestuia la Paris, și că 
aceste cifre au „uimit pe ministrul a- 
merican”.

In provinciile Florența, Siena, 
Arezzo și Viterbo sînt în grevă dij- 
mașii care cer îmbunătățirea’ condi
țiilor de repartizare a producției agri
cole.

In unele provincii ’dijmașii au și ob
ținut succese în lupta lor. La Vena- 
fro (provincia Campabosso) ei au ob
ținut ca la repartizarea recoltei să 
primească 60 la sută, iar proprietarii 
de pămînt 40 la .sută din, producție. 
Succese asemănătoare au obținut dij
mașii din provincia Raguza (Sicilia)'.

„Noi veteranii celui de al doilea răz
boi mondial, scriu țăranii din satul 
Kuboio, regiunea Novosibirsk, într-o 
scrisoare semnată de 164 de persoane, 
ridicăm glasul nostru protestînd cu 
indignare împotriva acelora care în
cearcă din nou cu încăpățînare și per
severență să dezlănțuie războiul”.

Statul sovietic, scrie V. Tostanovs- 
ki din Jitomir duce consecvent o poli
tică de pace, prietenie și colaborare' 
frățească cu toate popoarele. Guver
nul sovietic exprîmînd voința neclin
tită'de pace a poporului său, a prezen
tat în repetate rînduri propuneri cons
tructive și -măsuri îndreptate spre 
micșorarea încordării internaționale.- 
Acestor propuneri li se opun însă cu 
îndîrjire elementele agresive dm SUA.

S-ar putea cita sute de scrisori de 
acest fel. Toate vorbesc despre hotă- 
rîrea poporului sovietic ca împreună 
cu milioane de oameni simpli din toate 
țările să intensifice și mai mult lupta 
pentru pace și securitatea popoarelor. 
Ele dovedesc dorința’ fermă a poporu
le sovietic de a asigura o colaborare 
internațională normală.

Oamenii sovietici — bărbați și fe
mei — sînt convinși că întărirea păcii 
și Securității este sarcina primordială 
a tuturor oamenilor cinstiți. Realiză
rile în acest domeniu obținute într-o 
parte a globului creează condițiile fa
vorabile pentru rezolvarea altor pro
bleme internaționale urgente. Acordu
rile de la Geneva cu- privire la resta
bilirea păcii în Indochina contribuie 
la micșorarea încordării internațio
nale și prin aceasta înlesnesc rezol
varea unor astfel de probleme cum ar 
fi apărarea securității colective în Eu
ropa. (Agerpres).
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