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Proletari din toate țările, unlți-vă! Intîlniri între

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

minerii vîrstnici

și tineri
miniere din. Valea
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N. S. Hrușciov va vizita
în curînd S. U. À

Majorarea salariilor
și instituirea gradelor pentru cadrele didactice 
din instituțiile de educație, instituțiile preșcolare 

învățămîntul general, pedagogic, profesional, 
tehnic, școlile agricole și de meserii

Noi succese 
ale oțelarilor 

hunedoreni
A 
m a

Comftetal Central »1 Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne au hotărît să se introducă pen
tru personalul didactic din instituțiile de educa
ția, instituțiile preșoolare, din învățămîntul gene
ral, pedagogic, profesional, tehnic, școlile agri
cole ți de meserii sistemul de salarizare în ra-

port cu funcția didactică îndeplinită, pregătirea 
(studii) și vechimea în gradul didactic obținut.

Potrivit prevederilor Hotărîrii, salariile tari
fare ale cadrelor didactice se majorează după 
cum urmează (exemplele din tabelul de mai jos 
privesc principalele funcțiuni didactice și creș
terea salariilor în procente, față de cele exis
tente, Îh vigoare pînă la 31 iulie 1959) :

F-ncțfmm Gradul 
didactie

Stagiul de activitate în tnvățămînt

0-3
ani

3-5 
ani

B—10
ani

10—20 
ani

Peste
20 ani

ÎNVĂȚĂTOR Șl 
EDUCATOARE I 

(educator) 
eu școli pedagogic, 

»au studii echivalent.

stagiar
Gradul definitiv 

Gradul 11 
Gradul I

20%
33% 32% 28%

42%
65»/.

25% 
37«/. 
66%

PROFESOR I 
eu studii supe
rioare complecte 
sau studii echi

valente

stagiar
Gradul definitiv 

Gradul II

Gradul I

24%'
37% 32% 27% 

40%

60%

26% 
39«/.

56%

PROFESOR 11 
cu Inst. pedago
gic de 2 ani, cu 
examen de stat 
sau studii echi

valente

stagiar
Gradul definitiv 

Gradul 11

Gradul l

23%'
38W

•"4

33% 29%'
44%

62%'

25«/d
37%

52«/»'

PEDAGOG I 
cu studii medfl 

complecte
•*4

30% 30%' 30%' 28% 28%' .

pentru economii
Acțiunea pornită de colectivul 

noii oțelării Martin de la Combi
natul siderurgic Hunedoara, de a 
realiza lunar cel puțin 1.000.000 
lei economii, este îmbrățișată și de 
colectivele altor secții din com
binat.

Analizînd posibilitățile existen
te, furnaliștii din secția furnale 
noi au întocmit un plan de mă
suri tehnico-organizatorice care 
prevede, printre altele, înlocuirea 
a 300 kg minereu aglomerat la 
fiecare tonă de fontă cu minereu 
de Krivolrog, economisind astfel 
11,40 lei pe tona de fontă. Prin 
reducerea consumului de mangan 
cu 95 kg pe tona de fontă se rea
lizează o economie de peste 11 lei 
pe tonă. Planul prevede, de aseme
nea, reducerea cheltuielilor de fa
bricație cu 5 lei pe tona de fontă, 
recuperarea unei cantități mai 
mari de praf de furnal și de cocs 
etc. Pe baza acestor măsuri, furna
liștii de la furnalele noi s-au anga
jat să dea peste plan, pînă la 
sfîrșitul anului, încă 9.000 tone de 
fontă și să realizeze economii în 
valoare de 6.422.840 lei, adică, lu
nar, 1.800 tone de fontă peste plan 
si 1.284.568 lei economii la prețul 
de cost.

La rîndul lor oțelării de la oțe- 
lăria Siemens Martin nr. 1, care 
au dat peste plan de la începutul 
anului si pînă acum 15.150 tone 
de oțel și au realizat 2.569.000 lei 
economii la prețul de cost și-au 
mărit angajamentul anual de la 
22.000 tone de oțel peste plan, la 
28.000 tone, iar angajamentul ini
țial de a economisi 2.500.000 lei a 
fost dublat

La cluburile
Jiului au avut loc în aceste zile 
intîlniri între minerii vîrstnici și 
cei tineri. Cu această ocazie, tinerii 
mineri au ascultat expuneri des
pre trecutul de luptă al muncito
rilor mineri din Valea Jiului și 
despre desfășurarea eroicelor lupte 
de la Lupeni din august 1929.

La întîlnirea care a avut loc cu 
tinerii mineri din Lupeni, minerul 
comunist Aron Cristea a vorbit 
despre greva muncitorilor din a- 
ceastă localitate din august 1929, 
Tinerii au ascultat, de asemenea, 
cu multă atenție cuvîntul bătrînu- 
lui miner Mihai Farkaș, care a 
arătat viața grea a minerilor în 
timpul capitaliștilor.

Pe marginea expunerilor tinerii 
au pus numeroase întrebări. Ei s-au 
interesat mai ales de lupta comu
niștilor, de solidaritatea în luptă a 
minerilor.

(AgerpretJ

D. Eisenhower va vizita
în toamna aceasta

In ziua de luni 3 august, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, A. A. Epișev, a adus la cunoștința guver
nului Republicii Populare Romîne textul comunicatu
lui oficial cu privire la acceptarea de către Nikita 
Sergheevici Hrușciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a invitației președintelui S.U.A. de 
a face o vizrtă of.ciaîă în Statele Unite și la accep
tarea de către Dwight Eisenhower a invitației pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. de a 
face o vizită oficială în Uniunea Sovietică.

Printr-o notă remisă în cursul aceleeași zile Le
gația S.U.A. din București a adus de asemenea la 
cunoștința guvernului romîn textul comunicatului 
oficial în legătură cu vizita lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. și a lui D. Eisenhower în U.R.S.S.

In textul comunicatului oficial 
schimbul de vizite se spune:

„Președintele Statelor Unite l-a 
Hrușciov, președintele Consiliului 
U.R.S.S., să facă o vizită oficială

cu privire la

invitat pe Nikita 
de Miniștri al 

în Statele Unite 
în septembrie 1959. Nikita Hrușciov a primit cu plă
cere această invitație.

Președintele a primit și el cu plăcere invitația lui 
Nikita Hrușciov de a face o vizită oficială în 
U.R.S.S. mai tîrziu, în toamna acestui an.

Uniunea Sovietica
Nikita Hrușciov va vizita Washingtonul timp do 

două sau trei zile și va face o călătorie de aproxi» 
mativ zece zile prin Statele Unite. El va avea con
vorbiri neoficiale cu președintele, care vor prilejui 
un schimb de păreri asupra problemelor care pre
zintă interes reciproc.

In timpul vizitei în Statele Unite, Nikita Hrușciov 
va avea posibilitatea de a vedea personal această 
țară și de a cunoaște poporul și viața lui.

Președintele Eisenho-ver va vizita Moscova și va 
face o călătorie de cîtevafzile prin Uniunea Sovie
tică. Aceasta va fi un nou prilej pentru convorbiri 
neoficiale și schimburi de păreri cu președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. asupra problemelor 
care prezintă interes reciproc.

In timpul vizitei în Uniunea Sovietică, președin
tele Eisenho./er va avea de asemenea posibilitatea de 
a vedea personal țara și de a cunoaște poporul și 
viața lui.

Cele două guverne își exprimă speranța că apro
piatele vizite vor contribui la stabilirea unei mai 
bune înțelegeri între S.U.A. și U.R.S.S. și la cauza 
păcii“,

La Bicaz: O mare victorie
a constructorilor barajului

De asemenea Hotărîrea prevede acordarea in
demnizațiilor lunare pentru cadrele didactice 
care îndeplinesc funcții de: 
i — director, director adjunct)

■— diriginte de clasă ;
— învățător care predă în același timp la 

2—4 clase elementare;
— educatoare, învățători, profesori, în cadrul 

un.'tăților situate în localitățile izolate de
i munte sau deltă, cu condiții grele de mun- 
i că și de trai.

Personalului didactic și didactic de conducere 
1 se mai adaugă sporuri la noile tarife în urmă
toarele cazuri:
, — pentru orele prestate la învățămîntul se

ral cu 10—15 la sută ;
;— pentru orele de îndrumare a practicii pe

dagogice cu studenții, 10 la sută;
— pentru activitatea de conducere a școlilor 

profesionale și de meserii (director și di-

I

I
i

recțor adjunct) cu plan de producție pro
priu, pînă la 10 la sută.

— pentru cadrele de conducere și didactice 
care lucrează la casele de copii și școli 
speciale, 10 la sută.

Instructorii superiori de pionieri, conducătorii 
de cercuri și de activități pionierești, vor fi asi
milați cu învățătorii sau profesorii, în raport cu 
pregătirea (studii), cu vechimea și gradul di
dactic obținut.

Hotărîrea- prevede instituirea pentru învăță
tori și profesori din instituțiile de educație, în- 
vățămîntul general, pedagogic, profesional, teh
nic din școlile agricole și de meserii precum și 
pentru educatoarele din unitățile preșcolare a 
următoarelor grade didactice:

— gradul definitiv;
— gradul II;
— gradul I.
Prevederile Hotărîrii intră în vigoare cu 

începere de la data de 1 august 1959.

(Agerpres) I
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Sărbătorirea Zilei Marinei
R. P. Romine

In prima duminică a lunii au
gust, Ziua Marinei R.P. Romine, 
Sint sărbătoriți apărător.i hota
relor pe apă ale patriei, mari-

narii flotei comerciale și con
structorii de nave.

La Constanța, principalul port 
maritim al țării, în această zi

Aspect de la festivitatea decernării steagului
IJ I ■, U.TA1, unei unități militare de frunți

mii și mii de locuitori ai orașu
lui și colectiviști din regiune, 
vizitatori din țară și de peste 
hotare ai litoralului, marinari de 
pe vasele străine au venit pe 
cheiuri la sărbătoarea marinari
lor romîni. în semn de sărbă
toare, pe catargele tuturor nave
lor ancorate în port a fost înăl
țat marele pavoaz. - Pe punțile 
navelor flotei maritime militare, 
ancorate în bazinul portului, 
marinarii, în uniforme albe stră
lucitoare, s-au aliniat, salutîn- 
du-și oaspeții.

Festivitățile au încăput la ora 
9 prin înălțarea pavilionului 
alb-albastru cu stema R.P. Ro- 
mîne al forțelor noastre mariti
me militare. A fost decernat apoi 
Steagul roșu al C.C. al U.T.M. 
celor mai buni dintre marinarii 
flotei maritime.

Felicitîndu-i călduros pe mari
nari de ziua lor, tov. Ion lliescu, 
secretar al C.C. al U.T.M., a 
înmînat Steagul roșu și diplome 
de onoare ale C.C. al U.T.M. 
marinarilor fruntași care s-au 
distins în prcigătirea militară și 
politică, în însușirea tehnicii 
moderne de luptă și întărirea or- 
dinei și disciplinei militare. El 
a urat marinarilor noi succese 
in muncă.

S-a dat apoi citire Ordinului 
comandantului forțelor maritime 
militare prin care marinarii frun
tași sînt citați prin ordin de 
zi și recompensați.

Din partea unității de mari
nari distinsă cu Steagul roșu al 
C.C. al U.T.M. a luat cuvîntul 
locotenent major Ion Grecu, se
cretarul organizației U.T.M. a 
unității, care a arătat că mili
tarii din această unitate frunta
șă vor cinsti înalta distincție 
prin noi fapte ostășești, prin ob
ținerea de noi succese în muncă.

ta ora 10 « început revista

navală. La bordul navei coman
dant au luat loc tovarășii gene- 
ral-colonel Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., mi
nistrul Forțelor Armate, Dumitru 
Simulescu, ministrul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, Vasile 
Vîlcu, prim-secretar al Comite
tului regional Constanța al 
P.M.R., general-locotenent Ion 
Tutoveanu, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate, contraami
ralul Florcia Diaconu, comandan
tul forțelor maritime mii tare, 
Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cul
turii, Ion lliescu, secretar al 
C.C. al U.T.M., general-locote
nent Al. Paraschiv, președ ntele 
A.V.S.A.P., general-maior Gheor- 
ghe Zaharia, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid, de stat 
și U.T.M., ofițeri superiori ai 
forțelor mărit me mii.tare.

La festivitate au asistat ata
șați militari ai unor misiun. di
plomatice în R. P. Romînă.

La bordul unei șalupe, mi
nistrul Forțelor Armate, general- 
colonel Leont n Sălăjan, însoțit 
de tov. Vasile Vîlcu, contraami
ralul Florea Diaconu, căpitan 
de rangul I Nicolae Milu și că
pitan de rangul II losif Pricop, 
au trecut în revistă navele mili
tare ancorate în port și au feli
citat pe marinari cu prilejul Zi
lei Marinei R.P. Romîne. De la 
bordul navei comandant s-a dat 
apoi citire Ordinului ministrului 
Forțelor Armate ale R.P.R. cu 
prilejul Zilcii Marinei.

S-a intonat Imnul de stat al 
R.P. Romîne. In 
de pe nave s-au 
de artilerie.

Ca un simbol 
între arme, între 
și ai văzduhului, 
în mare viteză un grup de nave 
de luptă, în timp ce formații de

(Cantinuart tn pag. 3-a)

semn de salut 
tras 21 salve

al colaborării 
so'.dații mării 

a defilat apoi

Ascultă, bătrîne Ceahlău, as
cultați voi oameni din cele pa
tru zări ale țării : pe apele Bi
striței, în dreptul Bicazului a 
trecut cea din urmă plută, A 
trecut împodobită cu cetinele 
brazilor tineri, a trecut însoțită 
de cîntecele, uratele și strigă
tele de bucurie ale constructo
rilor, Munca lor dinamică, e- 
roică, entuziastă, primea, odată 
cu această ultimă plută, strălu
cita confirmare a biruinței, 
treaptă însemnată spre victoria 
finală a șantierului.

Apele năbădăioase abia se 
deprinseseră cu albia artificiala 
de beton, croită în partea stin
gă a barajului ; plutele treceau 
pe acolo, pe această cale fău
rită de mina omului. Și iată că 
deodată, un nou făgaș s-a des
chis : valurile își fac acum lor. 
prin golurile de fund, provi
zorii din partea de mijloc a u- 
riașului zid făurit din beton 
și din fier.

Ascultă, bătrîne Ceahlău, 
splendida veste cifre face să 
freamăte pădurile ce urcă la 
poalele tale : gigantul acesta 
dintre umerii căruia va porni 
lumina în lung și lat, se află, 
L.icepînd cu acest moment me
morabil, în faza construcției 
definitive.

Salută-i bătrîne, salută-i îm
preună cu noi toți, pe cei care, 
însuflețiți de cuvîntul partidu
lui și de mărețele victorii ale 
întregului popor, se întrec în 
muncă, turnînd în corpul bara
jului cite 2 000 metri cubi de 
beton zilnic. Ca să înțelegi mai 
bine de ce și tu, uriașule, îți 
poți pleca fruntea înaintea con
structorilor, află că ei sînt cei 
care în primele șapte luni ale a- 
nului 1959 au turnat peste plan 
42.553 metri cubi de beton ; 
că s-au angajat ca pînă la sfîr
șitul acestui an să mai adauge 
barajului 130.000 metri cubi 
peste plan în loc de 100.000 
m.c, cu cit se angajaseră îna
inte ; că în felul acesta ei vor 
grăbi nașterea marelui lac de 
acumulare care îți va oglindi 
și ție măreția. Bătrîne Ceahlău, 
oameni Ca aceia din echipele 
lui Ludovic Melniciuc, Alexan
dru Szabo, Nicolae Măruzan, 
Pavel Moldovan, înalță în ca
lea Bistriței fratele tău gea
măn : un munte de beton ursit 
să slujească poporului munci
tor, fericirii sale.

Pe apele Bistriței, în drep
tul Bicazului a trecut zilele a- 
cestea cea din urmă plută .. 
Trăiască victoria constructorilor 
hidrocentralei „V. I. Lenin“ — 
ecou puternic la chemările par
tidului nostru, în întîmpinarea 
celei de a XV-a aniversări a 
eliberării patriei.

ȘT. IUREȘ

Solii
tinerei generații

au manifestat pentru pace
Viena a găzduit grandioasa de

monstrație dedicată păcii și priete
niei intre popoare, împotriva arme
lor atomice, pentru dezarmare și 
coexistență pașnică. De cînd mă 
aflu la Viena, nu mi-a fost dat 
să văd o asemenea revărsare de 
oameni, o asemenea mulțime de 
vienezi înșiruiți de-a lungul stră
zilor, prin locurile unde treceau 
mesagerii ideilor de pace și priete
nie, veniți din toate colțurile lumii. 
Erau, cred, zeci de mii de oameni. 
Mame cu copii de mină, femei în 
vîrstă, tineri, muncitori, funcțio
nari, unii veniți direct de la ser
viciu, ne salutau cu m na, fluturau 
eșarfe, fraternizau cu delegații stri- 
gînd lozinci închinate păcii, priete
niei. De-a lungul Ringului — prin- 
tfe Schwarzenbergplatz și Burgh- 
theater a avut loc defilarea delega- 
ților la Festival, din cele 111 țări 
ale lumii, un tablou asemănător ce
lui de la deschiderea Festivalului. 
Ceea ce a atras atenția în mod 
deosebit a fost prezența masivă a 
tinerei generații a Austriei. Coloa
na ei părea nesfîrșită. Au venit la 
această manifestare tineri din Ti- 
rol, din Salzburg și din ce
lelalte regiuni ale țării. Gaz
dele si-au spus cuvîntul: „Frieden 
und treundschaft“.

Defilînd, Tr.fi fiecărui popor adu
ceau cu ei specificul națiunii — 
prin port, dans, muzică, și mai 
presus de orice, făceau cunoscută 
dorința comună de a lupta înfră
țiți pentru a nu îngădui dezlăn
țuirea unui nou cataclism mond al, 
spre a apăra tot ce are mai de 
preț omenirea — pacea. Inchipui- 
ți-vă, Ringul, pe unde treceau de
legații, străjuit de un număr 
imens de oameni. Flori, eșarfe flu- 
turind, baloane multicolore, stea
guri, pitorescul variat al costume
lor. O adevărată revărsare a unui 
fluviu uriaș de culori. Inchipuiți-vă 
tot acest furnicar de oameni — 
demonstranți și populația localni
că — manifesfînd entuziast dorin
ța lor arzătoare de a trăi în pace 
și colaborare. Un adevărat imn în
chinat vieții. In diferite limbi, la 
unison ; arabii strigau laolaltă cu 
rominii — „Pace și prietenie“, so-

De la trimisul nostru
vieticii cu italienii — „Mir 1 druj- 
ba", cei din America latină cu po
lonezii — „Paz i amistad“. Cu 
toții — zecile de mii de oameni 
— „Frieden und freundschaft".

Lozincile exprimau gindurile, 
simțămintele tinerilor. „Opriți bom
ba atomică“ — spun cei din An
glia * „Coexistență pașnică, cola
borare între popoare" — cei din 
Romînia; „Tineretul cere o con
ferință |a nivel înalt“ — cei din 
Franța.

Tinerii sovietici poartă mai mul
te pancarte cu desene. Ele ex
primă in mod sugestiv aspirații co
mune fiecărui tînăr — oriunde ar 
trăi pe glob.

Un frumos peisaj de iarnă. Un 
tînăr schiază — DA.

Alături un tînăr schilod se spri
jină în cîrje. Și-a pierdut un pi
cior în război — NU.

O tînără mamă zîmbește ferici
tă, ținînd la piept copilul ei drag, 
durduliu — DA.

O mamă zace cu copilul ei pe 
caldarîm. Experiențele cu armele 
atomice le-au otrăvit viața — NU.

Sputnici — DA.
Bombe atomice — NU.
Tinerii din Japonia poartă mari 

tablouri cu fotografii. Unele din 
ele reprezintă imagini din Hiroși
ma și Nagasaki, care te înfio’a- 
ră; altele — acțiuni de masă 
din Japonia împotriva experiențe
lor cu armele atomice, strîngeri 
de semnături, demonstrații.

„Să nu se mai repete niciodată

Hiroșima sau Nagasakl“, „Să îrw 
ceteze experiențele cu armele ato
mice“ — este nu numai glasul ti
neretului japonez, dar și al tineri
lor din întreaga lume.

Două ore a durat această revăr-4 
sare a tinereții iubitoare de pace, 
de a lungul Ringului, arătînd eșe
cul deplin al dușmanilor Festiva
lului. Mult s-au zvîrcolit cercurile 
ostile Festivalului să organizeze în 
timpul desfășurării marii intîlniri 
prietenești acțiuni pentru a o con
tracara : marșuri ale tăcerii, cen
tre de ,,informații" cu materiale 
propagandistice dușmănoase, ex
cursii cu caracter diversionist la 
granițe’e țărilor de democrația 
populară învecinate 1

Marșuri ale tăcerii n-au putut 
organiza dușmanii Festivalului, de
oarece la apelul lor s-a răspuns 
cu... tăcere. Am trecut în ziua de
monstrației de sîmbătă și astăzi 
pe lingă gheretele centrelor de „in
formații“. Arătau groaznic. Sînt 
ca niște negustori pîrliți care au 
dat de-acum faliment.

Autobusele pentru excursii nu se 
mai prăjesc în soare, neavînd 
clienți. Zac în garaje. Provocato
rii, dușmanii Festivalului, au ve
nit și ei sîmbătă la demonstrație 
să vadă „dacă se poate face ceva".

D. MIHAIL
Viena 3 august 1959.

(Continuare in pag. 4-a)

Succesul deosebit al reprezentanților 
artei romînești la Festival

In cadrul concursurilor internaționale artistice ale Festivalu- 
Iui, ech.pa de dansuri a Ansam b’u’ui artistic al U.T M a fost 

distinsă cu o medalie de aur, trei medalii de argint și o‘medalie 
de bronz pentru dansurile prezentate.

In cadrul concertului laureaților Concursului Internațional artis- 
tic al Festivalului, «re a avut loc luni seară la „Konzerthaus'', 
echipa de dansuri a Ansamblului U.T.M., distinsă cu premiul i’ 
a interpretat cu deosebit succes „Călușul' și „Dansuri din So
meș , acompaniată de orchestra de instrumente populare, distinsă 
cu premiul I.



Competiții în cinstea 
marii sărbători

întrecerile sportive închinate 
zilei de 23 August sîrut în plina 
desfășurare și în regiunea Con
stanța. Marea sărbătoare a po
porului nostru prilejuiește între
ceri sportive de mare amploare, 
care antrenează la start zeci de 
mii de tineri de la orașe și sate.

In dorința de a cunoaște pla
nul de acțiune al manifestațiilor 
sportive, întocmit de comitetul 
regional U.T.M. în colaborare cu 
consiliul regional U.C.F.S., ne-am 
adresat tov. Lambru, vicepre
ședinte al Consiliului regional 
U.C.F.S. Constanța.

— Ce competiții de masă sînt 
organizate pentru tinerii din a- 
ceastă regiune ?

— In majoritatea lor, întrece
rile organizate în cinstea zilei 
de 23 August au loc în cadrul 
competiției ,,Cupa eliberării“, la 
fotbal, volei, handbal și oină. Ele 
se vor disputa în fiecare raion, 
finalele urmînd a se desfă
șura în preajma zilei de 23 
August. Am inițiat de ase
menea „Cupa gospodăriilor a- 
gricole colective, de stat și a 
S.M.T.-urilor“ la fotbal, unde par
ticipă 80 de formații din G.A.G., 
40 din G.A.S. și 30 din S.M.T.

Anul acesta ara introdus pen
tru prima oară concursuri de tir 
la proba talere, unde scontăm pe 
o masivă participare, mai ales 
în mediul sătesc. Concursul va fi 
deschis oricărui tînăr sportiv. 
Ciștigătorii fazelor raionale își 
vor măsura forțele în finala care 
va avea lor la Constanța. Vom 
organiza de asemenea un con
curs je pescuit staționar, la care 
vor participa cei mai pricepuți 
pescari profesioniști și amatori 
din regiune.

In prezent întrecerile au și în
ceput, aflindu-se îrttr-un stadiu

Echipa R.P.R. pe locul III 
iu Turul ciclist 

al Iugoslaviei
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

Cel de-al 15-lea tur ciclist al Iu
goslaviei a luat sfîrșit duminică la 
Skoplje cu victoria ciclistului bul
gar Nencio Hristov- Sportivul bul
gar care a mai cîștigat pini acum 
Turul Egiptului fi „Cursa Păcii“ 
și-a adăugat astfel un nou succes 
de prestigiu în palmaresul său in
ternațional. tn această cursă ex
trem de dură desfășurată de-a lun
gul a peste 1.600 km in nouă etape 
cu numeroase urcușuri și pe șose
le neasfaltate, o comportare me
ritorie a avut și echipa de tineret 
a R. P. Române, tn toate etapele 
cicliștii noștri au luptat cu dîrze- 
nie pentru a ocupa locuri fruntașe. 
Ei s-au remarcat îndeosebi în ul
timele două etape cînd au reușit 
să recupereze aproape 40 de mi
nute față de echipa Olandei și să 
ocupe locul trei în clasamentul 
final pe țări. Deosebit de frumoasă 
este performanța linărului ciclist 
Ion Cozma clasat pe locul opt in 
clasamentul final, înaintea unor 
alergători cu renume internațional 
ca belgianul Vanderveken, (lo
cul doi în „Cursa Păcii“) și olan
dezul Hugens. Ciștigind etapa 6-a 
și sosind in majoritatea etapelor în 
plutonul fruntaș, Cozma a ocupat 
locul trei în clasamentul celor mai 
buni sprinteri după Hristov și Pe- 
trovici. O mare regularitate în 
cursă a dovedit și Aurel Șelarii 
care a ocupat locul nouă. Ceilalți 
membri ai echipei — Șt. Porecea- 
nu, C. Moiceanu și E. Mihăilă au 
contribuit de asemenea la clasarea 
echipei noastre în primele trei 
locuri.

Ultima etapă a turului — Vran- 
ja-Skoplje (76 km) a revenit ci
clistului bulgar Koțev.

O tradiție bună părăsită
Acum doi trei ani orașul 

Brăila se număra printre centrele 
fruntașe din țara noastră privind 
antrenarea tinerilor la practicarea 
natației. Cu prilejul tradiționalelor 
întreceri de mare fond „Cursa Du
nării“, înotătorii și înotătoarele 
brăilene erau animatorii concursu
rilor, reușind de fiecare dată com
portări meritorii.

Remarcabila evoluție a înotăto
rilor brăileni în diversele între
ceri nu se datora unei pregătiri 
cu caracter de campanie. In Brăi
la se desfășura o largă muncă de 
inițiere a tineretului in tainele 
înotului, de atragere a acestuia în 
cursurile de pregătire, unde profe
sori de specialitate dădeau primele 
îndrumări privind practicarea nata
ției. Toate acestea au ridicat pres
tigiul natației brăilene ai cărei re
prezentanți erau prezenți în mare 
număr atit la cursele de fond, cît 
și la campionatele de juniori sau 
școlare, cucerind locuri fruntașe. 
Ca urmare a atenției acordate de 
comitetul orășenesc U.T.M. și con
siliul U.C.F.S. dezvoltării natației 
ca sport de masă, orașul Brăila a 
ridicat o seamă de înotători dotați 
ca frații Tomescu, surorile Gher 
meni, Svetzer, echipa de natație 
6-1-2 etc , care și-au înscris în pal
mares rezultate foarte bune.

Și în prezent, în orașul Brăila 
sînt organizate cursuri de inițiere 
la natație a pionierilor aflați în ta
bere. La bazinul din localitate, de 
două ori pe săptămînă, zeci de 

avansat. Astfel, în orașul Con
stanța au avut loc întrecerile de 
tir și înot. In regiune au luat 
sfîrșit întrecerile din raioane, iar 
duminică au început întrecerile 
interraionale în localitățile Hîr- 
șova (Hîrșova—Combinata Con
stanța), Băneasa (Adam Clisi— 
Negru Vodă), Babadag (Istria— 
Tulcea), Fetești (Fetești—Medgi
dia) la disciplinele prevăzute în 
regulamentul „Cupei eliberării“- 

Vorn organiza de asemenea, 
pentru cunoașterea frumuseților 
patriei, a regiunii Constanța, și 
a locurilor istorice, numeroase 
excursii, cum sînt, de pildă, 
cele din Deltă, cu trenuri și 
vapoare, la care vor participa 
peste 500 de tineri, excursii pen
tru vizitarea Doftanei, cetăților 
Istria și Adam Clisi, rafinăriilor 
din orașul Ploești, litoralului, o- 
rașului Sinaia etc., cu care prilej 
vom susține și întîlniri sportive 
cu tinerii din aceste localități.

In ceea ce privește sportu- 
. rile nautice, pe primul plan stau 

întrecerile de ambarcațiuni pes
cărești de la Jurilofca și leni- 
sola, precum și concursurile 
de bărci, canoe, de la Constanța. 
Organizăm de asemenea un con
curs de mare fond, cu ambarca
țiuni pescărești pe brațul Borcea 
și la Tulcea.

— V-am ruga să ne spuneți 
ceva și despre calendarul între
cerilor internaționale prietenești 
ce vor avea loc cu prilejul aces
tui eveniment.

A IV-a ediție a Spartachiadei
de vară se
A IV-a ediție a 

Spartachiadei de vară 
a tineretului a intrat 
într-o nouă fază. In 
țară se desfășoară în
trecerile etapei regio
nale care vor desem
na pe cei mai buni 
sportivi, atit de la 
sate cit și de la orașe, 
pentru întrecerile fi
nale. Acolo unde eta
pa regională s-a 
desfășurat : Oradea, 
R.A.M., Pitești, fina- 
liștii își continuă pre
gătirile pentru ultima 
dispută a actualei e- 

apropie de
diții ce va avea loc 
în Capitală.

în București, faza 
orășenească a Sparta
chiadei se încheie 
azi, urmînd să-și de
semneze ciștigătorii. 
înainte de încheierea 
întrecerilor finale pe 
Capitală poate fi re
marcată buna pregă
tire a unor formații 
care au obținut în 
cadrul acestor între
ceri sportive de masă 
rezultate foarte bune. 
Dintre ele se desprind

Un meci spectaculos din cadrul întîlnirii de tenis de cîmp dintre forniațiile R. P. Chineze și R. P. Ro
mîne, viu aplaudat de spectatori, a fost cel dintre perechile Gheorghe Viziru — Alexandru Bardan și 

Mei Fu-ci — Ciu Cen-hua, termin at cu victoria jucătorilor oaspeți.

pionieri iau cunoștință de primele 
noțiuni privind natația. jn felul 
acesta li se dezvoltă gustul pentru 
acest frumos sport creindu-se tot
odată o largă pepinieră de înotă
tori care, pregătiți în continuare 
cu grijă vor asigura peste cîțiva 
ani creșterea numărului de înotă
tori capabili de rezultate superi
oare. Cu toate acestea în orașul 
Brăila nu există încă suficientă 
preocupare pentru antrenarea ma
sei largi a tineretului la practica
rea natației pe măsura condițiilor 
materiale asigurate.

in orașul Brăila nu există suficientă 
preocupare pentru antrenarea tineretului 

la practicarea natației

Deși există aici numeroase aso
ciații sportive puternice, bine do
tate cu materia! sportiv, unde îșî 
desfășoară activitatea sute de ti
neri, ele nu au secții de natație. In 
prezent, doar cîteva asociații spor
tive dispun de secții de natație. 
Există în orașul Brăila întreprin
deri unde muncesc șute de tineri 
ca: Șantierul „1 Mai", Uzina „La
minorul", Fabrica de confecții 
Brăila etc., in care nu sînt orga
nizate secții de natație în cadrul 
asociațiilor sportive.

Lipsa de preocupare a comitetu
lui orășenesc U.T.M. și a consiliu
lui U.C.F.S. pentru natație reiese 
și din faptul că neorganizîndu-se

— Despre întâlnirile internațio
nale vă pot spune că acestea 
vor fi mai numeroase ca nici
odată, majoritatea urmînd să se 
desfășoare într-o seamă de ra
ioane. Ne vor vizita echipe de 
box și fotbal din Varna, Tolbu- 
hin, Ternei, Gardan, Bolcie, toate 
din R. P. Bulgaria precum și 
sportivii din Izmail, U.R.S.S. 
care vor prezenta formații de 
lupte, volei, fotbal.

— Am dori să cunoaștem și 
manifestările din orașul Con
stanța.

— In orașul Constanța se 
vor întîlni ștafetele din în
treaga regiune, purtate pe mo
tociclete, bărci, cai etc., prilej 
cu care va avea loc o mare în
trecere sportivă la care vor par
ticipa, alături de formațiile con- 
stănțene, și sportivii veniți la o- 
dihnă pe litoral. Organizăm de 
asemenea concursuri de box cu 
selecționata orașului Cîmpulung- 
Muscel, popice cu reprezenta
tiva regiunii București, precum 
și întreceri de înot, tir, baschet, 
volei.

După cum se vede sînt orga
nizate întreceri de o mare am
ploare care vor cuprinde mii de 
sportivi.

Ei își vor manifesta astfel în- 
căodată dragostea față de partid 
și guvern, recunoștința profundă 
pentru excelentele condiții asigu
rate dezvoltării sportului în țara 
noastră.

P, VICTOR

faza finală
formațiile de volei a 
Institutului de fizică 
atomică, Aeronautica, 
Dinamo și Vestitorul, 
a căror evoluție în 
semifinale au oferit 
întreceri de toată fru
musețea.

O bună pregătire 
au arătat de asemenea 
echipele de handbal 
„Titanii 23 August“, 
„Electra“ ( raionul 
Gh. Gheorghiu-Dej ), 
care se anunță a fi 
principale pretenden
te la titlul de cam
pion al Capitalei.

concursuri de natație cei peste 
20 de sportivi calificați la a- 
cest sport din orașul Brăila 
și-au pierdut clasificarea, neres- 
pectînd termenul de reconfirmare.

Nici la întrecerile Spartachiadei, 
natația nu s-a bucurat de atenția 
cuvenită. La Spartachiada de vară 
din acest an numărul participanți- 
lor la proba de natație a fost de 
158 (20 fete și 138 băieți) 
în întreprinderi, iar în școli, ea 
a fost și mai redusă : 20 fete și 
20 băieți. Cifrele de mai sus re
prezintă o scădere față de Sparta- 

chiada din anul trecut cînd parti
ciparea la natație a fost de 648 
băieți și 275 fete. Este adevărat că 
la alte discipline prezența la acea
stă largă competiție de masă a cu- 
nosout o participare largă spre 
exemplu la volei, fotbal, atletism, 
trîntă etc. De ce se neglijează însă 
natația, disciplină care ar trebui 
să cuprindă mii de adepți din rîn- 
dul tineretului muncitor brăilean.

Cauza principală a situației exi
stente în orașul Brăila privind na
tația o constituie lipsa de preocu
pare a comitetului orășenesc 
U.T.M. șî a consiliului orășenesc 
U.C.F.S. pentru dezvoltarea ei. De 
mult timp, în orașul Brăila nu s-a

DUMINICA 
SPORTIVĂ

* Stadionul „Jahn" din Neu
brandenburg a găzduit dubla 
întâlnire internațională de 
handbal dintre echipele selecțio
nate de tineret ale R.P. Romî- 
ne și R.D. Germane. Cele două 
echipe și-au împărțit victoriile. 
La femei, echipa rornînă a 
cîștigat cu scorul de 6—5 
(3—2), în timp ce la masculin 
victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 10—7 (4—4).

La 9 august echipele de tine
ret ale R.P. Romine vor întîlni 
în localitatea Zelesna Zagora 
(R.P. Polonă) echipele de ti
neret ale R.P. Polone.

* Pe terenul central al clu
bului sportiv „Progreeul“ din 
Capitală a luat sfîrșit dumini
că întîlnirea internațională de 
tenis de cîmp dintre echipele 
selecționate ale R. P. Romîne 
și R.P. Chineze. Jucătorii chi
nezi au repurtat victoria cu 
scorul de 3—2.

In proba de dublu cuplul 
Mei Fu-ci—Ciu Cen-hua a dis
pus cu scorul de 6-1; 6-0; 1-6; 
6—3 de Gh. Viziru—Al. Bar- 
dan. Tn continuare, Gh. Vizi
ru l-a întrecut cu 6—2 ; 7—9 ; 
6—3 ; 4—6 ; 6—1 pe Mei 
Fd-ci iar în meciul decisiv 
Ciu Cen-hua a cîștigat cu 1—6; 
6—1; 6—2; 2—6; 6—2 în fața 
lui Ion Tiriac.

★ După cum s-a mai anun
țat, de cîteva zile se află la 
Poiana Stalin lotul de tineret 
al R.P. Chineze la tenis de 
masă care se pregătește în co
mun cu tinerii jucători romini. 
Sîmbătă și duminică la Po
iana, jucătorii celor două 
echipe au susținut întîlniri O; 
ficiale cu caracter de verifica
re. In ambele partide victoria 
a revenit sportivilor romini; la 
feminin scorul a fost de 5-—0 
iar la masculin de 17—8. Con
cursul individual a fost cîștigat 
de Negulescu care în finală a 
dispus cu 3—0 de Covaci.

★Cea de-a 8-a etapă a 
Cursei cicliste unionale desfă
șurate între orașele Tallin și 
Narva (223 km.) a fost cîști- 
gată de Evghenii Nemîtov în 
6hl9’28”, urmat în același timp 
de Stenin și Olizarenko. După 
8 etape, în clasamentul gene
ral conduce Evghenii Klevțov. 
Pe locul doi se află Olizaren
ko la 1’06”.

★ tn ultimul meci al turneu
lui pe care-l întreprinde în 
U.R.S.S., echipa Dinamo Bacău 
a jucat la Odesa cu o selecțio
nată a orașului. Victoria a re
venit fotbaliștilor sovietici cu 
scorul de 5—1 (1—0).

organizat nici un concurs de nata
ție pentru cei care cunosc înotul 
iar în ce privește organizarea 
cursurilor de inițiere — în afara 
celor pentru pionieri — de aseme
nea rui a existat preocupare.

Condiții materiale pentru orga
nizarea concursurilor și a centre
lor de inițiere sînt suficiente în 
orașul Brăila. Trebuie însă înfiin
țate pe lingă asociațiile sportive din 
întreprinderi secții de natație care 
să desfășoare o activitate organi
zată privind antrenarea tineretului 
în practicarea înotului. In orașul 
Brăila există de asemenea peste 
60 de cadre de specialiști în edu
cație fizică, instructori etc. Comi
tetul orășenesc U.T.M. împreună 
cu consiliul U.C.F.S. vor trebui să 
solicite concursul acestora dîndu- 
le în grijă anumite asociații spor
tive din marile întreprinderi pen
tru pregătirea tineretului la nata
ție. Pot fi inițiate de asemenea 
concursuri cu caracter de experien
ță între Brăila și orașele din a- 
propiere unde înotul se bucură de 
o mai largă popularitate ca : Ga
lați, Focșani etc. Orașul Brăila dis
pune deci de toate condițiile pentru 
a da natației un caracter de masă.

In direcția folosirii acestor po
sibilități trebuie să-și îndrepte a- 
tenția, atit comitetul orășenesc 
U.T.M. cît și consiliul U.C.F.S., 
pentru ca natația în orașul Brăila 
să cunoască din nou dezvoltarea 
de acum cît va timp.

E. PITULES60

Finiș în ultima etapă a „Gursei Sointeii“.
Foto: VAL. PIETREANU

„Cursa 
bcinteu — 
o întrecere 
a tinereții

De-a lungul a peste 900 km. 
cicliștii participanți la cea de-a 
XÎI-a ediție a „Cursei Scânteii“ 
și-au disputat timp de cinci zile 
șansele de a-și înscrie numele în 
palmaresul acestei importante 
competiții. Duminică după a- 
miază, în fața celor peste 
70.000 spectatori prezenți pe 
stadionul „23 August“ din Capi
tală, a fost decis învingătorul, în 
persoana tinărului Ludovic Za- 
noni (Dinamo). El cucerește pen
tru prima oară locul I în tradi
ționala competiție organizată de 
ziarul „Scînteia", ceea ce consti
tuie o mărturie elocventă a grijii 
cu care tînărul ciclist s-a pregă
tit pentru startul acestei mari 
competiții.

Pe întreg traseul competiției, 
participanții la „Cursa Scinteii“ 
au fost aplaudați de către oa
menii muncii din regiunile Ba
cău, Galați, R.A.M., Ploești și 
București (regiuni prin care a 
trecut actuala ediție), de harnicii 
constructori ai Hidrocentralei 
„V. 1. Lenin“ de la Bicaz, de 
muncitorii de la Săvinești și de 
la „Steaua Roșie“-Bacău, de cei 
deda „Laminorul“-Roman, de su
tele de oameni ai muncii veniți 
la odihnă in stațiunea de la La
cul Roșu. Aceasta a constituit o 
binemeritată răsplată pentru 
combativitatea, dirzenia și cura
jul cu care ei au inițiat nume
roase faze interesante, pline de 
dinamismul care caracterizează a- 
ceastă frumoasă disciplină spor
tivă. Tineretul a fost cel care a 
atras în special atenția numero
șilor iubitori ai sportului cu pe
dale care au întimpinat caravana 
celei de-a Xll-a ediții a „Cursei 
Scinteii“.

Ca și în alți ani, competiția 
organizată de ziarul „Scînteia“ 
s-a dovedit un minunat prilej de 
afirmare a celor mai dotate ele
mente tinere ale ciclismului ro- 
mînesc. După Ion Constantines- 
cu, Ion Stoica, R. Klein, Gh. Cal- 
cișcă, A. Șelaru și alți rutieri, 
care s-au consacrat de-a lungul 
edițiilor desfășurate pină în a- 
cest an, ediția a Xll-a a prile
juit din nou afirmarea unor ti
neri valoroși. Simion Ariton 
(C.C.A.), animatorul etapei a 
II-a și învingătorul etapei a V-a, 
Dumitru Stănescu (Recolta), un 
curajos și combativ alergător, 
care nu a împlinit încă 20 de 
ani, Walter Ziegl&r (Dinamo) — 
rutier care și-a confirmat în a- 
ceastă competiție realele sale ca
lități de fondist, Florian Cristes- 
cu (C.P.B.) — inițiatorul eva
dării din etapa a V-a, N. Matei 
(Constructorul), Gh. Neagoe (Re-
colta), N. Niculescu (C.C.A.) și 
alți tineri, care au dovedit un 
dezvoltat spirit combativ, sînt 
nume noi pe care „Cursa Scîn- 
teii“ — o veritabilă și pasio
nantă dispută pentru afirmarea 
tineretului — le lansează în a- 
tenția federației noastre de spe
cialitate care este obligată să 
sprijine și să urmărească cu toa
tă grija viitoarea lor evoluție.

Ediția din acest an a „Cursei 
Scinteii“ — care poate fi soco
tită pe drept cuvin; cea mai fru
moasă întrecere a sezonului — 
s-a caracterizat tocmai prin asal
tul susținut pe care tineretul l'a 
dat pentru obținerea pozițiilor 
fruntașe. Edificator in acest sens 
este faptul că ei au reușit să ob
țină 7 din primele 15 locuri ale 
clasamentului general.

Combativitatea pe care au do
vedit-o în „Cwrsa Scânteii“, cura
jul cu care au atacat pozițiile 
consacraților sînt calități pe care 
tinerii rutieri au datoria să le 
dovedească în continuare. Rele
vați cu acest prilej, ei trebuie să 
se antreneze cu conștiinciozitate 
pentru a obține în celelalte în
treceri succese din ce în ce mai 
prețioase.

S. SPIREA

Preliminariile turneului olimpic de fotbal

R. P. R. - 
au terminat
Peste 70.000 ■ de spectatori au 

luat loc duminică în tribunele1 sta
dionului „23 August“ din Capitală 
pentru a urmări întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele 
R. P. Romîne și U.R.S.S., contând 
pentru preliminariile turneului o- 
limpic. Acest meci constituia pen
tru echiipa rornînă revanșa jocului 
disputat acum două săptămîni la 
Moscova, unde echipa gazdă obți
nuse victoria cu scorul de 2—0. 
Deși au avut avantajul terenului, 
fotbaliștii romini nu și-au putut 
impune jocul, pe de o parte din 
cauza atacului neomogen și 
ineficace, iar pe de alta datorită 
apărării oaspeților care în frunte 
cu stoperul Ermolaiev a jucat cu 
mult succes. întîlnirea s-a înche
iat cu un rezultat de egalitate 
0—0, care în general oglindește 
fizionomia jocului și raportul de 
forțe dintre cele două echipe.

In primele 10 minute inițiativa 
a aparținut echipei rorhîne care a 
încercat să străpungă linia de fund 
a echipei sovietice. Oaidă are o o- 
cazie de a înscrie, însă se gră
bește și expediază balonul pe lin
gă bară. Echipa romină domină, 
dar nu poate concretiza ocaziile 
oferite, deoarece înaintașii noștri 
sînt prea lenți, întârzie pasele și în 
felul acesta apărarea sovietică se 
repliază ușor. Echipa sovietică tre
ce deseori la contraatacuri pericu
loase. In minutul 16 Kovalev, din- 
tr-o bună poziție, trimite balonul 
peste bară, iar mai târziu Ermo
laiev șutează prin surprindere de 
la 25 m. însă Todor, cu un reflex 
spectaculos, respinge balonul. Mi
nutele 27 și 28 aduc două faze in
teresante la poarta Iui Razinski. 
Tătaru, care a fost cel mai activ 
jucător romîn, aleargă pe aripa 
stingă și centrează în fața porții. 
Se produce învălmășeală și talen
tatul portar sovietic Razinski lă
murește cu greu, boxînd balonul 
cu pumnii. ’ Jocul se echilibrează. 
Se pune mai mult accent pe o lup
tă de uzură, astfel că meciul pe 
plan spectacular are de suferit. în 
minutul 31 Batanov ratează o 
mare ocazie de a deschide scorul, 
trăgînd afară de la 10 m. Cu un 
mjnut înainte de încheierea primei 
reprize Oaidă ajuns în fața porții 
luftează o minge, care în mod nor
mal putea fi expediată cu ușurin
ță în plasa porții lui Razinski.

In repriza a doua echipa rornînă 
atacă cu mai multă insistență. To
tuși fotbaliștii romini practică un 
joc insuficient de legat în care (Agerpres)

Fază de gol ta poarta echipei sovietice, lămurită însă ou succes de talentatul portar Razinski

U. R. S. S. 
la egalitate

tripletă se comportă cu. mult sub 
așteptări. Ambele echipe au mari 
posibilități de a deschide scorul, 
dar, în ultimă instanță, cei doi 
portari — Todor și respectiv Ra
zinski — blochează baloanele cu 
succes. Din minutul 62 echipa 
U.R.S.S. răntine în 10 jucători, de
oarece Soldatov, accidentat, face fi
gurație pe aripă, iar 15 minute 
mai târziu Nunweiller este eliminat 
de. arbitru. Rînd pe rînd Oaidă, 
Tătaru, Kaloev, Urjn și Kovalev 
ratează numeroase situații clare. 
Pină la sfîrșit spectatorii urmăresc 
un joc de mare luptă specific de 
cupă. întîlnirea se termină cu un 
rezultat alb: 0^0.

In decursul jocului : s-au remar
cat din echipa sovietică stoperul 
Ermolaiev, portarul Razinski, mij
locașul Zavidonov și aripa stîngă 
Metreveli. Din echipa rornînă au 
jucat mai bine Todor, Macri și în 
special Tătaru, care se pare că re
vine-la adevărata sa valoare. Ar
bitrul polonez Gr. Aleksandrowicz 
a condus următoarele formații: R.P. 
Rornînă: Todor, Popa, Caricaș, 
Macri, Al. Vasile, Nunweiller, Oai
dă, Constantin,. Alexandrescu, Me- 
szaros, Tătaru. U.R.S.S.: Razin
ski, Soldatov, Ermolaiev, Bagrici, 
Sokolov, Zavidonov, Urin, Bata
nov, Kaloev, Kovalev,. Metreveli.

In urma acestui joc, pe primul 
loc în grupa IlI-a (europeană) a 
preliminariilor turneului olimpic de 
fotbal se află echipa U.R.S.S. cu 
4 puncte, din 3 jocuri disputate. 
Urmează echipa R. P. Bulgaria cu 
1 punct dintr-un joc și echipa R.P. 
Romîne cu 1 punct din două parti
de susținute. Viitoarele întîlniri se 
vor desfășura după cum urmează : 
13 septembrie, R. P. Bulgaria — 
U.R.S.S., la Sofia; 4 octombrie,
R. P. Romină — R. P. Bulgaria, 
la București; 1 mai 1960, R. P.
Bulgaria — R. P. Rornînă (retu
rul), la Sofia,

★
Duminică s-au mal disputat 

două întîlniri amicale între fotba
liștii romini și cei sovietici. La 
Orașul Stalin echipa tineretului 
din țara noastră a învins cu sco
rul de 5—2 (2—1) echipa tinere
tului din U.R.S.S. prin punctele 
marcate de Ene II (2), Tîrcovnicu, 
Varga și Dridea. Jocul dintre 
echipele secunde ale celor două 
țări, disputat la Moscova, s-a în
cheiat cu scorul de 4-1 (1-0) în 
favoarea echipei U.R.S.S.

ț Jocurile sportive 
prietenești ale 
Festivalului

V1ENA B (Ager.pres). — Tur* 
neul de handbal din cadrul Jocu
rilor Sportive Prietenești ale 
Festivalului Mondial de la Viena 
a fost cîștigat de echipa R. Ceho, 
slovace care în ultimul meci a 
învins cu scorul de 18—9 echipa 
R. P. Polone. Locul trei în clasa
ment a fost ocupat de echipa 
Austriei.

In cadrul turneului de fofba: 
echipa cehoslovacă Steaua Roșie 
Bratislava a invîns cu scorul de 
3—2 (3—1) echipa engleză Wes 
Ham United.

Turneul de baschet a fost cîști- 
gat de echipa R. P. Bulgariei ur
mată de echipele R. P. Chineze, 
R. P. Romînej Franței, R. P. Un
gare, Italiei și Finlandei.

Proba de urmărire individual" 
din cadrul competițiilor de pistă 
revenit ciclistului Schober (R. D 
Germană).

Cu mare interes au fost urmă
rite probele din ultima zi a con
cursului de atletism organizat de >., 
federația austriacă de specialitate.’"

Recordmana mondială Iolanda 
Balaș (R. P. Roniînă) a cîștigat 
primul loc la săritura în înălțime 
realizînd 1,75 m. Pe locul doi s-a 
clasat Cencik (U.R.S.S.) cu 
1,70 m.

Tn proba de aruncarea suliței 
victoria a revenit polonezului Si- 
dlo cu un rezultat de 76,53 m. Re
prezentantul R. P. Romîne, Al. Bi- 
zim s-a olasat pe locul trei cu 
74,27 m.

Proba de săritură în înălțime re
zervată bărbaților a luat sfîrșit cu 
victoria atletul-ui sovietic Kașkarov 
cu 2,09 m.

Tînărul boxer romîn Nicolae Puiuț 
a reușit o frumoasă performanță 
la Viena, cîștigînd finala turneului 
de box amator fa categoria sa, din 
cadrul întrecerilor sportive ala 
Festivalului Mondial al Tineretu
lui. Iată-1 întrecînd în ultima în« 
tîlnire pe boxerul polonez Oiech,

Concursul 
republican de 
navomodelism

Recent s-au desfășurat la clu
jul nautic A.V.S.A.P. de la lacul 
Săneasa probele concursului re
publican de navomodelism. In cla
samentul general pe echipe, pri- 
nul Joc a fost ocupat de echipa 
orașului București. In competiția 
ndividuală s-au remarcat Răduță 
l. (categoria navomodele teleghi
date), Voicescu Zahiu (categoria 
eleghidate și experimentale), Un- 
jureanu I. (categoria auto
propulsate), Schneider R și De- 
inschî A. (categoria machete de 
zitr.ină), P. Delinschi (categori. 
lidroglisoare-viteză record 
tm/h), Ivanovlci Stefania și 
Cornelia (categoria veliere).

Concursul s-a încheiat cu 
lemonstrație de navomodele 
ășurată pe lacul Herăstrău în di- 
nineața zilei de 2 august, în cins- 
ea Zilei Marinei R.P.R.

(Agerpres)
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Gheorghe Micu — Orașul Sta- 
lin, Va6ile Radu — Balș-Craiova, 
Petru loan — Timișoara, CMga 
Dumitru — Suceava.

Muncitorii din industrie și a- 
gricultură, absolvenți ai școlilor 
profesionale și agricole cu dura
ta de 1—2 ani care nu au absol
vit școala de 7 ani și doresc să 
urmeze învățământul mediu, tre
buie să-și complectele mai întîi 
studiile claselor a V-a, a Vl-a, a 
Vll-a elementare prin invățămîn- 
tul fără frecvență. Elevii care au 
promovat anul 1 al unei școli pro
fesionale sau agricole se pot în
scrie în ci. Vl-a elementară, iar 
cei care au promovat anul II, al 
unei școli profesionale sau agri
cole, în clasa a Vll-a Elevii care 
au promovat anul III al unei 
școli profesionale cu durata de 4 
ani se înscriu tot în clasa a 
,VlI-a.

Elena Predoiu — Tulcea.

în Editura muzicală a apărut 
recent un caiet de dîntece închi-

La muncă voluntară 
pentru înfrumusețarea 

regiunii
în întîmpinarea celei de-a XV-a 

aniversări a. eliberării patriei, ora
șele și satele regiunii Iași devin 
tot mai frumoase. Sfaturile popu
lare orășenești, raionale și co
munale antrenează mii de cetă
țeni care muncesc voluntar pen
tru buna gospodărire a localită
ților regiunii. Locuitorii orașului 
Iași, de pildă, au efectuat peste 
170.000 ore de muncă patriotică 
la lucrările de amenajare a dife
ritelor locuri de odihnă, la în
frumusețarea cartierelor, la ta- 
luzarea malurilor Bahluiului și 
pe șantierele unde se construiesc 
circa 1.000 noi apartamente. Ce
tățenii orașului Birlad au contri
buit prin muncă voluntară la lu
crările de amenajare a pîrîului 
Valea Seacă ce străbate orașul, 
la amenajarea parcului de odihnă 
de la Prodana, precum și la ridi
carea diferitelor construcții.

La cele aproape 300 de noi con
strucții de școli, cămine culturale 
și lucrări de electrificare, care se 
execută în prezent în satele re
giunii, își aduc aportul peste 
35000 de cetățeni care lucrează 
voluntar cu brațele și cu peste 
13000 de atelaje.

Valoarea totală a economiilor 
realizate de la începutul anului 
și pină acum în acțiunile de gos
podărire a satejor și orașelor re
giunii, ca urmare a executării de 
către cetățeni a diferitelor lucrări 
prin muncă voluntară, se ridică 
la peste 2.300.000 lei.

La Filiașî 
au început lucrările unei 

noi secfii de parchete
La unitatea de industrializare 

a lemnului de Ia Filiași au înce
put recent lucrările de construcție 
a unei secții de parchete. Noua 
secție, care va intra în funcțiune 
pînă la sfîrșitul acestui an. va 
avea o capacitate anuală de pro
ducție de 110.000 m.p. de par
chete.

Acum, în preajma marii sărbă
tori de la 23 August, constructo
rii întreprinderii nr. ,6, care ri
dică această unitate, lucrează din 
plin la hala de producție. în 
scurt timp ei vor termina funda
țiile și vor începe ridicarea sche
letului din prefabricate al halei. 

nate celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist.

Caietul intitulat „Puternică, lf- 
beră, pe soartă stăpînă“ înrnă- 
nunchiază 14 cîntece străbătute 
de un puternic spirit patriotic, de 
ideea luptei de zi cu zi a po
porului nostru, condus de partid, 
pentru construirea socialismului 
în patria noastră, pentru apăra
rea păcii.

Acest caiet vă pțoate folosi ca 
bază de repertoriu pentru pregă
tirile formației artistice în vede
rea întâmpinării marii sărbători.

Marin Oprea — Timișoara.

Absolvenții ultimului an de 
studii de învățămînt superior pot 
susțină examenul de stat în de
curs de doi ani și jumătate din 
momentul absolvirii, în cel mult 
două sesiuni. Absolvenții ulti
mului an de studii din seriile 
1956—1957 și anterioare se pot 
prezenta pentru a susține exame- 

,nul de stat la una din sesiunile 
din 1959 sau 1960. Prima sesiu
ne generală va fi în septembrie 
1959. Nu pot beneficia de aceste 
sesiuni cei caret s-au prezentat de 
două ori la examenul de stat și 
nu l-au promovat.

Cei care nu au reușit la exa
menul de sfat nici pentru a doua 
oară, sau nu au susținut deloc 
examenul de stat în termen de 
doi ani și jumătate de la absol
vire, primesc în loc det diploma 
de absolvire un certificat de stu
dii în. care sînt enumerate dis
ciplinele la caret au luat exame
nele, precum și notele obținute, 
în producție ei vor fi încadrați 
ca tehnicieni.

Chiar și gusturile celor mai pretenți 
făcute de librăria copiilor din

La Colțul Roșu al Uzinelor de tractoare din Orașul Stalin vin zilnic numeroși tineri.

Numirea noului ambasador 
al R. P. Romîne 
în R. P. Polonă

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale tov. Du
mitru Praporgescu a fost numit 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne în 
R. P. Polonă în locul tov. Marin 
Florea lonescu, care a primit alte 
însărcinări.

oși cumpărători sînt satis- 
Bulevardui Magheru.

Un nou sat electrificat
Pe valea rîului Doamnei, la o 

depărtare nu prea mare de Uzi
nele „Vasile Tudose“-Col:bași, 
regiunea Pitești, se află locuin
țele țăranilor muncitori din sa
tul Vieroși. Un sat cu case o- 
bișnuite, printre care șerpuiesc 
cărări ce duc către codrii deși 
ai dealurilor învcirzite. Dar nu 
despre pitorescul acestui sat 
mi-am propus să scriu, ci despre 
unul din evenimentele importan
te ce a avut loc de curînd în 
viața țăranilor muncitori.

în seara cînd s-a aprins pen
tru prima dată becul electric în 
casele țăranilor muncitori, în sat 
a fost o adevărată sărbătoare. 
Se îndeplinise una din cele mai 
mari dorinți ale sătenilor de 
aici. Propunerea, de a sei elec- 
trifica și satul tor, au făcut-o 
țăranii muncitori în una din 
întâlnirile pe care au avut-o cu 
deputatul lor.

La chemarea organizației de 
partid, cu sprijinul sfatului 
popular, tinerii din comună, mo-

INFORMAȚII
Duminică au sosit în Capitală 

ca invitați ai Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea dl. Alexandru Telipașa, 
vicepreședinte, și dl. Dumitru A. 
Andronache, secretar al Comite
tului canadian-romîn pentru rela
țiile culturale cu R. P. Romînă.

★
La invitația Crucii Roșii a R. P. 

Romîne, duminică a sosit în țară, 
pentru un schimb de experiență, 
o delegație a Crucii Roșii din Re
publica Populară Ungară, con
dusă de Jozsef Karpati, secretar 
general al Crucii Roșii din R. P. 
Ungară.

Delegația va vizita timp de 
două săptămîni secții de Cruce 
Roșie, posturi și grupe sanitare 
din întreprinderi, instituții, car

bflîzațî de organizația U.T.M., 
au participat activ Ia muncile 
necesare pentru electrificarea 
satului. Ei s-au angajat să mun
cească în așa fel, tncît electrifi
carea satului să fie terminată în 
cinstea celei de-a XV-a aniver
sări a eliberării patriei noastrei

Organizați în echipe, tinerii, 
în frunte cu utemiștii, a11 exe
cutat 80 la sută din lucrările 
necesare electrificării. Un deo
sebit aport l-au adus tinerii în 
acțiunea de defrișare a terenu
lui, săparea gropilor și plantarea 
stâlpilor.

Datorită bunei organizări a 
muncii și ritmului susținut în 
care s-a lucrat, satul Vieroși a 
fost electrificat cu 44 zile înain
te de termen. Pentru această 
nouă realizare, țăranii muncitori 
din satul Vieroși mulțumesc din 
inimă partidului și guvernului 
nostru.

CH1RU ALEXANDRU 
strungar

tiere și sate, precum și școli de 
surori de Cruce Roșie.

★
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala delegația romînă, condu
să de Paul Cornea, directorul Stu
dioului cinematografic „București“, 
care va participa ia Festivalul 
internațional al filmului, de la 
Moscova. La acest festival mai 
participă ca invitați de onoare 
C. Prisnea, adjunct al ministrului 
învățământului și Culturii, și 
scriitorul Tltus Popovicl, iar ca 
membru în juriu regizorul Ion 
Popescu-Gopo.

în cadrul festivalului țara noas
tră va prezenta filmul artistic de 
lung metraj „Mingea“ și filmele 
documentare „Bicaz cota 563“ și 
„Hora“.

(Agerpres)

Sărbătorirea Zilei Marinei
R. P. Romîne

(Urmare din pag. l-a)

avioane cu reacție au străbătut 
cerul.

S-a desfășurat apoi parada 
ambarcațiunilor alegorice; un 
helicopter militar a făcut o de
monstrație de salvare a naufra- 
glaților.

Ștafeita A.V.S.A.P. care a stră
bătut sute de kilometri pe Dună
re și mare, a adus apoi mar.na
rilor salutul sportivilor Asocia
ției voluntare pentru sprijinirea 
apărării patriei.

în continuare au avut loc ser
bările nautice la care, ca în fie
care an, marinarii l-au invitat 
și pe. bătrînul „zeu al mărilor“ 
Neptun. Miile de spectatori, au 
salutat cu veselie alegorica apa
riție a zeului măritor purtat de 
un pește uriaș.

Serbările nautice au început 
prin parada ambarcațiunilor și 
a înotătorilor.

După concursul de bărci pen
tru finala Spărtachiadei nautice 
militare, sportivi din lotul repu
blican au executat demonstrații 
de sărituri de pe trambulină și 
înot artistic.

Nu au lipsit nici ntomentele 
vesele. Cavaleri înarmați cu 
lănci și scuturi s-au luptat în- 
tr-un turnir pe» apă. Săriturile

Lucrările Consfătuirii internaționale privind 
„Agrotehnica culturii porumbului folosit 

pentru boabe și siloz“
Luni dimineața au început la 

Institutul agronomic „Nicolăe Bal- 
cescu“ din Capitală lucrările 
Consfătuirii internaționale privind 
„Agrotehnica culturii porumbului 
folosit pentru boabe și siloz“. A- 
ceasta consfătuire s-a organizat 
în țara noastră, potrivit hotărîrii 
Conferinței a 111-a pentru coordo
narea activității științifice din a- 
gricultură, care a avut loc în a- 
nul trecut la Academia de științe 
agricole „V. I. Lenin" din Mosco
vă, aprobată de Comisia perma
nentă pentru colaborare economică 
și tehnico-științifică în domeniul 
agriculturii — C.A.E.R.

La consfătuire participă dele
gații din R. P. Bulgaria, R. P. 
Chineză, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Romînă, U.R.S.S., R. P. Ungară 
și R. D, Vietnam. Asistă de ase
menea specialiști în cultura po
rumbului de la Academia R. P. 
Romîne, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, institute de cercetări 
agricole și din unități agricole de 
producție.

în cuvîntul de deschidere ing. 
Marin Stancu, adjunct al minis
trului Agriculturii și Silviculturii, 
a salutat în numelei oamenilor 
-muncii din agricultura țării noas
tre pe participanții la consfătuire 
și le-a urat succes deplin în des
fășurarea lucrărilor, Tov. Marin 
Stancu a arătat apoi principalele 
sucțese în organizarea și dezvol
tarea producției de porumb în țara 
noastra, care în ceea ce privește 
suprafața ocupă în rîndul țărilor 
socialiste locul al treilea după 
U.R.S.S. și R. P. Chineză.

In continuare acad. A. S. Mu- 
ssiko, de la Institutul de genetică 
și ameliorare a plantator „T. D. 
Lîsenko“ din Odesa, a prezentat 
din partea delegației sovietice re
feratul „Structura și productivi
tatea asolamentetor de culturi pră- 
șitoare cu porumb“. Referatul a 
cuprins principalele realizări în 
sporirea producției de porumb 
boabe și siloz pe terenurile expe
rimentala și de producție din 

comice de pa trambulină, tradi
ționalele jocuri marinărești: 
școndru cu purcel și vînătoare 
de rațe, au stîrnit voia bună a 
particlpanților și spectatorilor.

După-amiază.serbările au con
tinuat în parcuri, pe terenurile 
de sport, cu programe artistice, 
meciuri de volei, baschet și 
fotbal.

Seara din nou mii de oameni 
au venit pe țărmul mării să a- 
siste la carnavalul bărcilor, lu
minate feeric de -mii dei becuri 
multicolore și la jocul de artifi
cii. Retragerea cu torțe a în
cheiat serbarea marinarilor.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Marinei R. P. Romîne, la Cazi
noul din Constanța s-a deschis 
o expoziție publică marinărească 
organizată de Comandamentul 
forțelor maritime militare. Expo
ziția prezintă documente și ima
gini din istoria marinei romi- 
nești precum și aparate moderne 
de navigație,' hidrografie, topo
metrie, meteorologie, costume de 
scafandri, grele și ușoare, arme 
etc. In standuri speciale sînt 
prezentate ciîteva din inovațiile 
realizate de marinarii militari.

★
La Giurgiu festivitățile cu pri
lejul Zilei Marinei au început 
prin înălțarea drapelului de

Uniunea Sovietică, prin folosirea 
asolamentetor raționale adecvate 
zonelor mari pedoclimatice. Refe
ratul prezentat din partea dele
gației ungare de Ioszef Kor6s, a- 
gronom principal al gospodăriei 
didactice a Universității de știin
țe agrare, privind „Lucrările de 
bază ale solului și îngrijirile ce 
se dau porumbului pentru boabe 
și siloz“, a subliniat rezultatele 
experimentale aplicabile în prac
tică în legătură cu folosirea ier- 
bicidelor în combaterea buruieni
lor din culturile de porumb, precum 
și în ce privește înlăturarea copi
litului.

Au urmat discuții la referatele 
prezentate.

Lucrările consfătuirii continuă.

(Agerpres)

Elevii școlilor din Capitală 
petrec o vacanță plăcută

După un an de rodnică activi
tate elevii școlilor din Capitală 
petrec o vacanță plăcută și ins
tructivă. In aceste zile cea de-a 
doua serie de elevi fruntași la 
învățătură și în munca obșteas
că va pleca la taberele organi
zate prin grija Sfatului Popular 
al Capitalei la Sighișoara, Sub- 
cetate-Toplița și Constanța.

Pentru pionierii și elevii ră
mași pe timpul verii în București 
s-au organizat 25 tabere de curte, 
24 de cluburi turistice și de bloc. 
De asemenea elevii școlilor me
dii au participat1 la cele șase ta
bere organizate pe lîngă gospodă
riile agricole de stat din jurul ora
șului.

Numeroși pionieri și elevi par
ticipă cu mult interes la excursii
le organizate în lacurile istorice, 
unde cu 15 ani în urmă s-au dat 
lupte pentru izgonirea fasciștilor 

luptă a! forțelor maritime' milN 
tare și a marelui pavoaz. Șeful 
garnizoanei Giurgiu a primit 
ra,portul comandantului parăzii. 
însoțit de generhlul maior Marca 
Stan, comandantul regiunii a Il-a 
militare și de reprezentanți ai or. 
ganelor locale de partid și de 
stat, șeful garnizoanei Giurgiu 
a trecut în revistă la bordul 
unei șalupe, navele aliniate pen- 
tru paradă. Felicitările adresata 
echipajelor și Ordinul ministru
lui Forțelor Armate ale R.P. Ro
mâne au fost primite de mari* 
nari cu urale prelungi.

A început apoi tradiționale 
serbare nautică. In aplauzel's 
celor prezențj a defilat șalupa: 
purtînd la bord drapelul de stat 
»1 R. P. Romîne și stema țării 
noastre, drapelul de luptă al For
țelor Maritime Militare, portre
tele conducătorilor partidului șl 
statului. Pei panouri sînt înscrise 
cuvinte de salut pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn și gu
vernul țării. Voia bună a cuprinși 
pe toți. Apariția „zeului mării-u 
Neptun“ este întâmpinată cu vea 
selie de cei de pe mal care' 
aplaudă măiestria și îndemîna- 
rea schiorului pa apă. Deosebit 
de pasionante au fost întrecerii« 
de bărci militare și trasul la pa- 
rîmă între bărci. La tradiționa- 
lele jocuri marinărești: luarea 
purcelului agățat la capătul tu 
nei bîrne întinse deasupra apei 
și bine unsă cu săpun, sau prin* 
derea rațelor pe apă, au .partid 
cipat alături de marinari și oa- 
meni ai muncii.

Numeroși oameni a! munci! atj 
plecat apoi în excursie cu vasele 
pe Dunăre.

Manifestările prilejuite de săr* 
bătorirea Zilei Marinei au con
tinuat pînă seara tîrziu.

★
Cu ocazia Zilei Marinei R. I\ 

Romîne in orașele Galați ți Brăila 
au mut loc manifestări cultural’ 
sportive.

La Galați sportivii din cluburile 
orașului ți militari ai forțelor ma
ritime și-au disputat intiietatea in 
întreceri sportive nautice. Specta
torii au aplaudat cu multă căldu
ră tradiționalele jocuri marină
rești.

La serbări au luat parte condu
cători ai organelor locale de partid 
ți de stat.

și apărarea orașului sau unde cel 
mai iubiți fii ai clasei muncitoare 
au suferiț prigoana sălbatică a 
regimului burghezo-moșieresc. A- 
semenea excursii au fost organi
zate la pădurea Băneasa, la mut 
zeul DofZana și în alte locuri.

Pentru cunoașterea frumuseți- 
lor și bogățiilor patriei noastre 
ș-au organizat excursii în împre
jurimile orașului și localitățile pi* 
torești din țară.

Cunoașterea muncii pline de 
abnegație din fabrici, uzine, de 
pe ogoare a constituit o altă pre
ocupare a pionierilor ți elevilor 
din Capitală.

Elevii organizați în taberele de 
pe lîngă G.A.S.-uri au luat parte 
activă la muncile agricole timp 
de 21 de zile, constituind un aju
tor însemnat în campania de re
coltare.

Noul roman al lui Zaharia Stan- 
cu deschide o amplă perspectivă 
istorică asupra luptelor eroice ale 
poporului muncitor din țara noa
stră* duse sub conducerea partidu
lui, pentru eliberarea de sub jugul 
fascist, pentru construirea socialis
mului. Prezentarea amplă a ma
rilor bătălii de clasă care au mar
cat cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare este realiza
tă printr-o ingenioasă construcție 
epică, prin alternarea unor pla
nuri multilaterale de acțiune, toate 
menite să aprofundeze și să desă- 
virșească viziunea romancierului.

Cartea aceasta exprimă evident 
fuziunea fericită în roman, dintre 
poetul liric de mare sensibilitate 
și ziaristul lucid și combativ, aflat 
întotdeauna în viitoarea luptelor 
politice, demascînd fărădelegile 
regimului burghezo-moșieresc.

Participind în anii de după eli
berare la o campanie electorală a 
partidului, eroul principal al ro
manului înfățișează personalitatea 
citorva comuniști alături de care 
petrece o bună parte din timpul 
cînd se desfășoară misiunea sa. 
Dar prezentarea aceasta capătă 
deodată o remarcabilă amploare 
atunci cînd diferite momente ale 
acțiunilor prezente ale acestor eroi 
ai cărții — precu m. Licu O roș sau 
Clemente Țigănuș — sînt întărite 
și explicate prin amintirea fapte
lor trecute din biografia acestora 
în anii luptei ilegale, cînd rezis
taseră cu abnegație și eroism la 
torturile Siguranței burghezo-mo- 
șierești, fără a trăda vreun secret 
al partidului.

îndeosebi realizarea figurii se
cretarului comitetului județean de 
partid — comunistul Licu Oroș — 
constituie un portret literar remar
cabil, care se înscrie printre suc
cesele prozei noastre contempora
ne. Descriindu-l pe Oroș cel din 
zilele noastre, matur și înțelept în 
hotărîrile sale, înzestrat cu o bo-

SLahaüa êtaMn: „Rădăcinile sînt amare"
gată experiență a luptei revoluțio
nare, Zaharia Stancu întregește și 
aprofundează imaginea acestui 
portret de comunist in paginile a 
6 capitole din volumul III. Aici 
ni se înfățișează o emoționantă 
epopee din marea luptă a comu
niștilor pe vremea teroarei fasciste. 
Luptător comunist, arestat, a- 
flat in miinile criminalilor anche
tatori ai Siguranței fasciste — Licu 
Oroș găsește putere suficientă de 
a rezista cu bărbăție, înfruntînd 
chinuri cumplite. Tăria convingeri
lor, încrederea de nezdruncinat in 
dreptatea supremă a cauzei parti
dului, a cauzei revoluției socialiste 
constituie sensul fundamental 
al puterilor umane care se afirmă 
triumfătoare în personalitatea eroi
lor comuniști din roman. Unul din
tre ei—legătura conspirativă a lui 
Licu Oroș — lofca Silef, gîndețte 
la un moment dat astfel despre 
specificul luptei revoluționare u 
comuniștilor : „Dacă voiai să devii 
comunist, trebuia să te gîndețti 
bine la ce te așteaptă în cazul in 
care vei cădea. Trebuia să fii tare. 
Trebuia să fii curajos. Trebuia, 
orice s-ar fi întîmplat cu tine, să 
rabzi. Trebuia să rabzi și să taci. 
Trebuia să nu trădezi nici o taină 
a partidului. Trebuia să nu ros
tești numele nici unui tovarăș. Tre
buia să nu-ți fie teamă de durerea 
fizică, de durerea morală. Trebuia 
să nu-ți fie teamă nici de moarte 
ți trebuia să fii gata orictnd să 
mori pentru cauză, să-ți dai viața 
pentru partid. Era greu. Partidul 
nu-i primea decîi pe cei care ve
neau cu inima plină de dragoste 
pentru cauză, pe cei hotărîți“. în 
acest monolog rostit răspicat între 
zidurile celulei se evidențiază tă
ria morală și devotamentul de care 
au dat dovadă comuniștii in ilega
litate.

Responsabilitatea politică, înțe
legerea datoriei izvorită dintr-o 
înaltă conștiință de clasă, înțelege
rea datoriei de a rezista oricăror 

încercări în numele cauzei — ase
menea sentimente inspirau intran
sigența ți eroismul dovedit în cli
pele de răscruce din viața omului 
— cînd i se hotăra viața sau 
moartea. Tocmai această idee se 
subliniază ți în romanul lui Zaha
ria Stancu : la temelia oricărei a- 
titudini eroice, combative, stătea 
întotdeauna conștiința de clasă a 
luptătorului, înțelegerea adincă a 
importanței luptei politice pentru 
realizarea țelurilor partidului, pen
tru fericirea poporului muncitor, 

în pasaje lirice de înaltă valoa
re artistică, Zaharia Stancu a ex
primat nuanțat ți plastic frumuse
țea morală a luptătorului comu
nist. Monologul lui Oroș, aflat 
în celulă între două interoga
torii însoțite de sălbatice schin
giuiri, răsfrînge sintetic și sem
nificativ o lume 
enormă de gin- 
duri ți senti
mente, caracte
ristice celor mai 
înaintați oameni ai epocii noastre-

Participarea comuniștilor la lupta 
partidului cu conștiința de a fi slu
jitori credincioși ai intereselor vita
le ale maselor muncitoare din țara 
noastră este o altă idee importan
tă a prezentării eroilor comuniști 
din paginile cărții lui Zaharia 
Stancu. Descriind tenacitatea ți pu
terea de rezistență exemplară a 
unui comunist ca Minu Uibaru, 
romancierul urmărește gindurile a- 
cestuia într-un moment de singu
rătate în celulă. Lovit, schingiuit, 
cu unghiile smulse, cu carnea stri
vită, Minu Uibaru se gîndețte firesc 
în aceste clipe la oamenii în mij
locul cărora trăise și se formase ca 
om dîrz, ca luptător conștient: ,(Se 
născuse ți trăise în Munții Apu
seni. Cit de drag îi era ținutul a- 
cela nici nu putea s-o spună... în 
toată țara era sărăcie pentru să
raci, dar parcă nicăieri, sărăcia să

racilor nu-și arăta colții ca în gheziei. începind cu criminalii de 
Munții Apuseni, în Țara Moților“, profesie de tipul Lggi Grunz, Or- 

bescu, Găman, Stînjinel, Landră 
sau Pocal — agenți ai Siguranței 
fasciste, cu legionari ca frații Cio- 
ranu ți continuînd cu așa-ziși in
telectuali, precum Norocel Tăunosu, 
Stelian Protopopescu sau ban
cheri ca Alion Drugan, o întreagă 
faună socială imundă este încrimi
nată în paginile cărții lui Zaharia 
Stancu. Această viziune dezgustă
toare a pilonilor vechiului regim 
constituie un alt element caracte
ristic pentru caracterul combativ, 
intransigent, al cărții lui Zaharia 
Stancu.

Viziunea romancierului tinde 
către o demascare amplă a lumii 
afaceriștilor și bancherilor venali, 
a gazetarilor ți avocaților corupți, 
a unei întregi protiperulade cu pre

tenții intelectua
le dar cu fapte 
josnice, cu unel
tiri criminale. 
Tablourile gro
tești, descrierile 

care smulg orice mască de pe figura 
hîdă a intelectualului de tip fas
cist, șovin ți demagog, epitetul ți 
amănuntele întregind atmosfera 
acestui mediu odios — toate deo
potrivă sînt realizate cu o excelen
tă vervă demascatoare, printr-o in
finitate de nuanțe ale ironiei, sar
casmului, disprețului și urii.

Meritul principal al romanului 
rezidă însă în realizarea figurilor 
de eroi comuniști. în această pri
vință, Licu Oroș se cuvine 
ționat ca una dintre cele 
proeminente personalități din gale
ria eroilor literari pozitivi din pro
za noastră contemporană.

Oroș este precedat de Darie nu 
numai in cronologia creației scrii
torului. Biografia eroului comunist 
se bazează pe o pătrundere adincă 
a mobilărilor acțiunii politice, a 
elementelor care au pregătit apari
ția luptătorului. La eroii lui 
Zaharia Stancu autorecomanda-

Eroul nostru se gîndețte în per
manență la ai săi, la oamenii să
raci ți exploatați din mijlocul că
rora s-a ridicat, în demonstrația 
aceasta pe care o realizează scrii
torul ți în cazul altor personaje 
prezentate în contextul relațiilor 
cu masele muncitoare constă, în 
mare măsură, unul dintre meritele 
de seamă ale romanului „Rădăci
nile sînt amare“.

tn general, legătura organică, 
indisolubilă dintre partid ți 
mase, dintre comuniști ți oame
nii pe care-i slujesc în lupta lor 
— constituie o idee fundamentală 
a romanului lai Zaharia Stancu. In 
împrejurările dramatice ale luptei, 
ca ți prin imaginea luptei unor 
eroi ca Licu Oroș, Gavril Toduță, 
Minu Uibaru, lofca Silef sau Ma- 

Cronică literară
rișca Balint, se profilează înaintea 
noastră integră personalitatea erou
lui comunist care a țtiut să păstre
ze neîntinată onoarea de membru 
al partidului clasei muncitoare, în 
pofida celor mai cumplite încer
cări, tocmai datorită sentimentului 
de responsabilitate în fața po
porului. tn numele intereselor a- 
cestuia, al urii sale împotriva bur
gheziei ți moșierimii, al dragostei 
sale pentru patria celor ce mun
cesc ți năzuiesc către un viitor fe
ricit — în acest sens major se des- 
fățoară acțiunea eroilor comuniști 
contemporani din noul roman al 
lui Zaharia Stancu.

Autorul a țtiut să scoată puter
nice ți semnificative efecte de 
contrast din comparația antitetică 
dintre acețti eroi pe o parte ți, pe 
de alta, a personajelor reprezen
tative pentru descompunerea mo
rală, josnicia fi bestialitatea bur- 

men- 
mm

rea este directă. Situația so
cială de asupriți este afirmată în
tr-un anumit cadru dramatic 
în măsură să prefigureze în
dărătul datelor portretului, evolu
ția ulterioară a eroului. Este un 
cadru alcătuit din priveliștile cum
plite ale războiului ți din atmos
fera unei copilării vitrege. După 
„Desculț“, unde lumea exterioară 
se releva în formele ei inițiale, 
(ca o primă luare de cunoștință) 
„Florile pămintului“ luminează un 
stadiu mai avansat în contactul lui 
Darie cu realitatea. Fragmentul 
care istorisește călătoria acestuia 
din sat și pînă la București este 
construit pe fundalul tragic al gro
zăviilor războiului. Momentul în
lesnește și chiar grăbește acum ma
turizarea tinărului erou. Ideea ca
racterului criminal al războiului 
imperialist, a sensului lui antiuman, 
dezastruos pentru civilizație este 
înțeleasă prin contactul direct cu 
spectacolul sumbru al timpurilor 
acoperite de cadavre.

Violența priveliștilor care. se 
deapănă acum înaintea privirilor 
cutremurate coincide cu amintirea 
aspră a imaginilor copilăriei care 
se trezesc printr-o firească asocia
ție. Trăinicia convingerilor politice 
de mai tîrziu îți are rădăcinile 
sale în aceste elemente caracteristi
ce, tocmai astfel de împrejurări 
cutremurătoare din biografia e- 
roului se sintetizează în ima
ginea oaleldoscapică care ex
plică trecutul, prezentul și viitorul 
eroului. într-un vălmășag amețitor 
de gînduri ți de frînturi de ima
gini înaintea noastră se perindă 
succesiv „biciul logofătului Gîuță 
înfițurîndu-mă și arzindu-mi trupul 
firav, șubred și mereu bolnăvicios“ 
...sau botnița care-i astupa gura la 
culesul viei boierești. Sînt amintiri 
ce s-au cristalizat în sufletul erou
lui odată cu gustul amărui al du
rerii ți care încheagă într-o sinte
ză foarte plastică, impresionantă, 
atmosfera trecutului de asuprire.

Natura caracteristică eroilor lui 

Zaharia Stancu, descendența lor 
din neamul celor greu încercați de 
viață este importantă pentru înțe
legerea trăsăturilor specifice por
tretului de comunist din romanul 
„Rădăcinile sînt amare“. Caracte
rul acestuia se definește mai plas
tic în asprimea imaginilor vieții, 
în trăsăturile de o precizie dură a 
personajelor. Situațiile și episoade
le in care se mișcă Licu Oroș sînt 
descrise la o anumită tensiune dra
matică care pune sentimentele și 
însușirile de luptători ale oameni
lor la o grea încercare. Bătălia 
pentru succesul partidului în ale
geri readuce în planuri variate, 
multilaterale, lumea trecutului și 
cea a prezentului, le aruncă una 
împotriva celeilalte într-o înfrunta
re crîncenă. Urmașilor lui Tomiță 
Bulbuc ca și ai altora din „Des
culț“ li se opun acum figuri de 
luptători comuniști. De la Licu 
Oroș, luptătorul încercat în bătă
liile de clasă grele ale ilegalității 
ți ale luării puterii și pînă la fra
ții Gînji, romancierul desfășoară o 
galerie foarte variată de perso
naje care exprimă — nuanțat și 
divers — personalitatea superioară 
pe plan moral, politic și uman a 
eroului înaintat contemporan.

Romanul lui Zaharia Stancu a- 
duce o contribuție de seamă la re
darea, în literatură, a istoriei ulti
melor decenii din viața poporului 
nostru. Cu excepția unor episoade 
care nu sînt sudate de ideile prin
cipale ale romanului, a unor pasa
je lipsite de sobrietatea care ca
racterizează cele mai bune pagini 
ale ei, „Rădăcinile sînt amare“ re
prezintă o operă de seamă a lite
raturii noastre contemporane și ci
titorii așteaptă de aceea cu nerăb
dare apariția volumelor următoare.

M. DRAG®

Avînd Ia dispoziție bazine de 
înot, ștranduri și profesori de 
specialitate, circa 11.000 de copii 
vor învăța pînă la sfîrșitul lunii 
august înotul. De asemenea s-au 
organizat diferite întreceri spor
tive Ia volei, șah, fotbal și alile 
discipline sportive.

In cinstea celei de-a XV-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist, în tabe* 
re și cluburi se pregătesc progra
me artistice care cuprind coruri* 
recitări, scenete, cîntece revoluțio
nare, precum și concursuri litera
re și de desene care au ca temă 
viața și munca fericită a poporu
lui nosiru după eliberare.

{Agerpres)’ >

1

Recent s-a deschis la Casa de 
Cultură a Sindicatelor din Bucu
rești o frumoasă expoziție da 

flori de vară*



Vizita delegației economice 
romîne în Olanda

Știrea apropiatei vizite în S.U.A. 
a lui N. S. Hrușciov primită 

cu satisfacție de opinia publică

HAGA 3 (Agerpres). •— După 
cum anunță agenția olandeză 
A.N.E.P., la 2 august, membrii 
delegației economice romîne con
duse de tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, care întreprind în mo
mentul de față o vizită în Olan
da, au vizitat lucrările din ca
drul proiectului național pentru 
recuperarea pămînturilor din re-

giunile de joasă altitudine pro
tejate prin digurj din nord-estul 
Olandei.

Programul vizitei în Olanda a 
membrilor delegației economice 
romîne prevede o întrevedere cu 
ministrul Problemelor Economice 
aie Olandei, Jan Willetn de Pous, 
in cursul zilei de 3 august, pre
cum și o vizită la întreprinderile 
industriale „Aky Rayong" din 
Arnhem.

a
Solii

Marea
sărbătoare

1 WASHINGTON 3 (Agerpres).— 
Corespondenții agențiilor america
ne de presă relatează că cercurile 
conducătoare ale Congresului au 
primit în mod pozitiv apropiatul 
schimb de vizite oficiale dintre 
N. S. Hrușciov președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și 
D, Eisenhower președintele S.U.A.

După cum transmite agenția 
U.P.I., senatorul Fulbrght, pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru afacerile externe, „a salutat" 
știrea privind acest schimb de vi
zite care va avea loc în toamnă.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press anunță că senatorul 
democrat John Sparkman a califi
cat apropiatele vizite drept o „ves
te foarte bună“ și s-a declarat 
„deosebit de satisfăcut“ în legă
tură cu faptul că președintele va 
face o vizită în Uniunea Sovietică.

Senatorul M. Mansfield, lider 
adjunct al grupului Partidului de
mocrat în Senat, aprobînd apro
piatul schimb de vizite, a declarat 
că va „acorda tot sprijinul“ hotă- 
rîrii președintelui de a pleca în 
Uniunea Sovietică. Senatorul ame
rican B. Hickenlooper, membru al 
Comisiei Senatoriale pentru aface
rile externe, a declarat că după 
părerea sa „este bine că Hrușciov 
,vine în vizită în S.U.A.“.

Senatorul republican Dircksen a 
apus că nu numai această genera
ție, dar și istoria va aplauda 
acest schimb de vizite, care, după 
părerea senatorului Johnson (lide
rul grupului democrat), ,,va aduce 
mult bine întregii lumi",

★ ,
LONDRA 3 (Agerpres). — Tn- 

tr-o declarație făcută imediat după 
aflarea știrii despre schimbul de 
vizite oficiale între președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, și președintele 
S.U.A. Eisenhower, premierul gu
vernului englez, Harold Macmillan 
a spus printre altele : „Salut știrea 
privitoare la schimbul de vizite în
tre președintele Eisenhower și pre
mierul Nikita Hrușciov. Am fost 
întotdeauna încredințat că încor-

darea existentă în lume între Est 
și Vest poate fi în mare măsură 
soluționată prin convorbiri perso
nale și tratative. Dacă urmărim 
evenimentele din ultimele cîteva 
luni ne dăm seama cît de mare 
este progresul înregistrat“. El și-a 
exprimat părerea că „toate aces
tea reprezintă un mare cîștig pen
tru cauza păcii". Macmillan a 
adăugat: „Convorbirile pe care 
le-am avut cu dl. Hrușciov la în
ceputul acestui an au fost foarte 
utile și sînt convins că aceste vi
zite vor duce, atunci cînd vor în
cepe tratativele la nivel înalt, la 
întîlniri rodnice și constructive în
tre șefii de guverne“.

„Iată o știre excelentă", a excla
mat Hugh Gaitskell, liderul Parti
dului laburist englez, cînd i s-a 
anunțat că va avea loc schimbul 
de vizite între N. S. Hrușciov și 
Dwight Eisenhower. „Sînt încîntat 
să aud această știre. Să sperăm 
că ele vor inaugura o nouă eră de 
mai mare prietenie și colaborare 
între sovietici și Occident", i
i ? ir

GENEVA 3 (Agerpres). — 
Telegramele corespondenților 

de presă occidentali acreditați la 
Geneva subliniază că „diplomații 
occidentali de aci au salutat in
formația despre hotărîrea privind 
schimbul de vizite între președin
tele Eisenhower și premierul Ni- 
kita Hrușciov apreciind-o ca pe 
un pas înainte menit să promo
veze perspectivele de pace Est- 
Vest (Associated Press).

Cercurile britanice de la Gene
va „și-au manifestat mulțumirea" 
în legătură cu această știre. Di
plomații francezi, relatează Uni- 
ted Press Internațional, care ini
țial „priveau cu scepticism și ră
ceală valoarea unor astfel de reu
niuni“ „și-au exprimat de data 
aceasta satisfacția“.

Purtătorii de cuvînf aî delega
ției vestgermane la Geneva au 
declarat că „guvernul de la Bonn 
nu are de obiectat la acest schimb 
de vizite“.

PARIS 3 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Știrea cu privire la apropiatele 
vizite ale lui N. S. Hrușciov pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. în S.U.A. și D. Eisen
hower, președintele S.U.A., în 
U.R.S.S. a fost primită la Paris 
luni după-amiază și nu a fost pu
blicată în primele ediții ale zia
relor de seară.

Nu se cunoaște încă reacția 
cercurilor oficiale franceze. Edi
țiile ulterioare ale ziarelor de 
seară cuprind informații laconice 
despre apropiatul schimb de vi
zite între șefii guvernelor U.R.S.S. 
și S.U.A. cu referire la agenția 
TASS și la informații primite din 
Washington.

Potrivit relatărilor ziarului ,,Le 
Monde", acest eveniment a stîr- 
nit la Paris și Bonn „cu mult 
mai puțin entuziasm decît la 
Londra",

iâr
' OTTAWA' 8 (Agerpres)'. —

Agenția France Presse trans
mite că cercurile guvernamentale 
canadiene au luat „cu satisfacție" 
cunoștință de apropiatul schimb 
de vizite oficiale care va avea 
loc între N. S. Hrușciov și Dwight 
Eisenhower. Aceste cercuri, potri
vit agenției menționate, sprijină 
ideea „contactelor personale me
nite să risipească neînțelegerile și 
să îmbunătățească relațiile între 
Est și Vest“.

★
TOKIO 3 (Agerpres). —
Viitorul schimb de vizite înfre 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și președintele 
Eisenhower a fost considerat 
drept „ o știre foarte importantă“. 
Posturile de radio japoneze și-au 
întrerupt emisiunile pentru a 
transmite ascultătorilor informa
ția despre vizită, iar toate ziarele, 
după cum anunță U.P.I., se pre
gătesc să-i acorde toată însemnă
tatea cuvenită.

Conferinfa mondială 
de la Hiroșima

tinerei generații 
au manifestat

Conferința (
WASHINGTON 3 (Agerpres).- 

ȚASS transmite :
In cadrul unei conferințe de. 

presă convocată în mod special la 
3 august, președintele D. Eisen
hower a anunțat că l-a invitat pe 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului je Miniștri al U.R.S.S., să 
viziteze Statele Unite în luna sep
tembrie. Președintele a declarat că 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit cu plăcere această propune
re. Președintele a făcut cunoscut 
de asemenea că N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., i-a trimis la rîndul 
său o invitație de a vizita Uniunea 
Sovietică, invitație pe care ei, 
Eisenhower, a acceptat-o cu plă
cere.

Președintele a dat citire decla
rației cu privire la schimbul de 
vizite dintre președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și pre
ședintele S.U.A, j

e presă a lui
Referindu-se la importanța apro

piatului schimb de păreri, Eisen
hower și-a exprimat speranța că 
acest schimb poate să topească 
gheața care fexistă în relațiile din
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite. Schimbul de vizite, a spus 
președintele, nu are o legătură di
rectă cu ținerea conferinței la ni
vel înalt. El și-a exprimat însă 
speranța că însăși anunțarea aces
tui schimb de vizite va „însufleți“ 
pe miniștrii Afacerilor Externe să 
obțină la Geneva rezultate care să 
justifice convocarea ulterioară a 
conferinței șefilor de guverne.

Președintele a declarat că în 
cursul schimbului de vizite nu in
tenționează să apară în calitate de 
reprezentant al întregii lumi occi
dentale, și că în cadrul convorbi
rilor cu N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., nu va exprima decît 
punctul de vedere al Statelor Uni
te. Totodată, Eisenhower a anunțat

Eisenhower
că spre sfîrșitul acestei luni inten
ționează să plece în Europa pen
tru a se consulta cu șefii guver
nelor țărilor occidentale înainte de 
sosirea în S.U.A. a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
In cursul consultațiilor care au 
avut loc în legătură cu apropiatul 
schimb de vizite dintre președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președintele S.U.A., a 
declarat el, șefii guvernelor țărilor 
occidentale s-au exprimat în mod 
pozitiv în legătură cu această pro
blemă. Eisenhower a comunicai 
corespondenților că în cursul di
mineții de 3 august el a informat 
și pe reprezentanții Congresului 
cu privire la apropiatele vizite și 
prima lor reacție a fost pozitivă.

Răspunzînd la întrebări, preșe
dintele Eisenhower a declarat că, 
deocamdată, nu poate comunica 
corespondenților date mai amă
nunțite în legătură cu termenele și 
programele apropiatelor vizite.

Plecarea din U.R.S.S. a lui R. Nixon
MOSCOVA (Agerpres).—TASS 

transmite: In după amiaza zilei 
de 2 august, vicepreședintele 
S.U.A., Richard Nixon, împreună 
cu soția și persoanele care-1 înso
țesc a părăsit Moscova îndrep- 
tîndu-se cu un avion „Boeing 707“ 
Spre Varșovia.

Pe aeroport Frol Kozlov și Ri
chard Nixon au rostit cuvîntări.

In cuvîntarea sa, Frol Kozlov a 
declarat că vizita vicepreședintelui 
S.U.A., Nixon, în U.R.S.S., ca și 
călătoriile oamenilor de stat sovie
tici în S.U.A. sînt acțiuni impor
tante în cadrul măsurilor menite 
să contribuie la normalizarea re
lațiilor dintre cele două mari țări 
și popoare.

Referîndu-se la întîlnirile lui 
Nixon cu oamenii de stat d n 
U.R.S.S. și cu cetățenii sovietici, 
Frol Kozlov a declarat : „Am fost 
bucuroși să vă auzim spunînd că 
în prezent nu mai aveți nici o în
doială în ce privește dragostea 
de pace a oamenilor sovietici. A- 
cestea sînt cuvinte înțelepte și ele, 
probabil, vor fi auzite de cei ce 
repetă încă într-una că statul 
nostru și poporul nostru ar avea 
anumite intenții războinice, agre
sive..

In continuare Frol Kozlov a 
declarat că nu pot fi aprobați cci 
ce resping, în zilele noastre, în
săși ideea coexistenței sistemelor 
socialist și capitalist. Există o sin
gură alternativă a coexistenței 
țsașnice a celor două sisteme — 
războiul, iar el nu este dorit de 
popoare, inclusiv de popoarele a- 
merican și sovietic.

Uneori, a spus Frol Kozlov, 
cursa înarmărilor în țările occi
dentale este justificată prin afir
mația că comuniștii ar încerca să 
impună prin forță rînduielile lor 
pe întreg pămîntul. Noi am decla
rat și declarăm că aceasta este 
ori o neînțelegere a ideologiei 
noastre, ori o denaturare preme
ditată a politicii noastre.

Frol Kozlov a chemat la între
cere economică pașnică, la lăr
girea comerțului dintre U.R.S.S. 
și S.U.A., la întărirea contactelor

dintre oamenii sovietici și ameri
cani.

In încheiere, Frol Kozlov a urat 
vicepreședintelui S.U.A. 'și celor
lalți oaspeți americani, drum bun.

Apoi a luat cuvintul Richard 
Nixon.

El a mulțumit pentru ospitali
tatea și prietenia cu care a fost 
întimpinat el și persoanele care-1 
însoțesc, pretutindeni, în U.R.S.S. 
Vicepreședintele S.U.A. a declarat 
că a avut discuții sincere cu N. S. 
Hrușciov și cu alți conducători ai 
guvernului sovietic.

In încheiere, vicepreședihtele 
S.U.A. și-a exprimat speranța că 
va mai avea prilejul să viziteze 
Uniunea Sovietică.

Conferința de presă 
de la Moscova

A1OSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 2 august, înaintea plecării 
sale din Uniunea Sovietică, Ri
chard Nixon, vicepreședintele Sta
telor Unite ale Americii, a organi
zat o conferință de presă pentru 
corespondenții sovietici și străini.

În cadrul conferinței de presă 
el a răspuns la întrebările ce i 
s-au pus cu privire la perspecti
vele invitării în S.U.A. a lui N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului sovietic, 
cu privire la. scopurile apropiatei 
vizite a vicepreședintelui S.U.A. în 
Polonia, la bazele militare ameri
cane pe teritorii străine, posibilita
tea de a se dezvolta comerțul 
dintre S.U.A. și Uniunea Sovietică, 
cu privire la interzicerea armei nu
cleare, Ia perspectivele de a se în
cheia un tratat de prietenie între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii, precum și la alte în
trebări.

Richard Nixon a declarat că 
după ce se va înapoia în Statele 
Unite ale Americii, va expune per
sonal președintelui Eisenhower re
comandările și părerile sale în le
gătură cu linia ce urmează să fie 
adoptată pe viitor în politica exter
nă americană. ,;

Vicepreședintele S.U.A. a răs
puns de asemenea la întrebările 
cu privire la bazele militare ame
ricane pe teritorii străine, cu pri
vire la cauzele pentru care S.U.A. 
refuză încheierea unui acord asu
pra încetării experiențelor cu arma 
nucleară, dezvoltarea comerțului 
cu Uniunea Sovietică, încheierea 
unui tratat de prietenie între a- 
ceste două țări. Răspunzînd la a- 
ceste întrebări, el a susținut din 
nou în cuvinte generale, ca și în 
discursul radiodifuzat și televizat 
de sîmbătă, tezele politicii ameri
cane oficiale.

Richard Nixon a declarat că 
este foarte mulțumit de faptul că 
au apărut largi relatări despre vi
zita lui în Uniunea Sovietică. Sînt 
deosebit de mulțumit, a adăugat 
el, că declarațiile pe care le-am fă
cut la Moscova au fost publicate 
integral în presa sovietică.

In încheierea conferinței de pre
să vicepreședintele S.U.A. a decla
rat că atît el cît și persoanele care 
îl însoțesc s-au bucurat de o pri
mire ospitalieră în Uniunea So
vietică. El a exprimat mulțumiri 
pentru atenția ce i-au acordat 
presa sovietică și autoritățile lo
cale în cursul călătoriei prin Uni
unea Sovietică.

Sosirea 
la Varșovia

VARȘOVIA (Agerpres). La in
vitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Po
lone. Aleksander Zawadski, vice
președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a sosit la 2 august la Varșovia, 
pe calea aerului, venind din Mos
cova. împreună cu Nixon, în capi
tala Poloniei au sosit personalită
țile oficiale care-1 însoțesc precum 
și ziariști americani.

Pe aeroport, O. Langet, locțiitor 
al președintelui Consiliului de 
Stat al R- P. Polone și vicepre- 
ședinteie S.U.A., Richard Nixon, 
«u rostit cuvîntări de salut

HIROȘIMA 3. — (De la trimi
sul special Agerpres).

In ședința de sîrnbătă după-a
miază a celei de-a 5-a Conferințe 
mondiale împotriva bombei atomi
ce și cu hidrogen au continuat sa
luturile delegaților. Prof. Stanciu 
Stoian, aducînd salutul partizanilor 
păcii din R. P. Romină, a subli
niat solidaritatea poporului romîn 
ou lupta popoarelor pentru interzi
cerea armelor nucleare și a expe
riențelor cu aceste arme. Interven
ția delegatului R. P. Romîne a fost 
îndelung aplaudată de asistență. 
Au luat cuvintul 
delegați din R. D, Germană, din 
Republica Ghana, reprezentantul 
rezidenților coreeni din Japonia, 
delegatul Indiei, delegați din R.D. 
Vietnam,_ R.P.F. Iugoslavia.

Conferința a primit apoi salutu
rile adresate de organizații inter
naționale. Salutul Federației Sin
dicale Mondiale a fost transmis de 
Z. Indumele, iar salutul Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor a 
fost transmis de către Al. 
Gheorghiu.

Duminică dimineața lucrările 
conferinței au continuat în cele 
două comisii. Prima comisie se 
ocupă de obiectivele mișcării îm
potriva bombelor atomice și cu hi
drogen avînd pe ordinea de zi pro- 
blemele : Interzicerea experiențelor

de asemenea

Situația din Ksrala
DELHI 3 (Agerpres). —
La Delhi a fost dată publici

tății o proclamație prin care se 
anunță că președintele Republicii 
India, Rajendra Prasad, a preluat 
administrația guvernului din Ke- 
rala. In proclamație se subliniază 
că președintele republicii India 
își asumă „toate funcțiile guver
nului statului și toate puterile cu 
care este învestit sau pe care le 
exercită guvernatorul statului".

In ultima vreme în statul Ke- 
rala au avut loc agitații puse la 
cale de forțele de opoziție împo
triva guvernului legal constituit 
acum mai bine de 2 ani de par
tidul comunist, care a cîștigat 
victoria în cursul alegerilor legis
lative.

Luînd cuvîntul Ia un mare mi
ting care a avui loc la Delhi, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din India, Adjoy Gosh, 
a arătat că proclamația preziden
țială „subminează democrația“ în 
țară și este neconstituțională. 
Adjoy Gosh a subliniat că aceste 
acțiuni sînt „antipopulare“ și con
stituie 
Kerala 
voarea

pe calea tratativelor Est-Vest și pe 
alte căi; dezangajarea și denuclea- 
rizarea; țările afro-asiatice și 
mișcarea împotriva armelor atomi
ce și cu hidrogen. Cea de-a doua 
comisie discută problemele intensi
ficării mișcării împotriva bombei 
atomice și cu hidrogen.

La lucrările primei comisii au 
luat cuvintul delegați din Japonia, 
Franța, India, R. D. Germană, Al
geria, R. F. Germană, R. P. Ro- 
mînă, Australia și alții. Luînd 
cuvintul prof, Stanciu Stoian 
a precizat poziția Romîniei în 
problema interzicerii armelor nu
cleare, menționînd în acest sens 
propunerea constructivă făcută de 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Chivu Stoica, 
privind organizarea unei conferin
țe a primilor miniștri din țările 
balcanice pentru a se hotărî crea
rea unei zone denuclearizate în a- 
ceastă regiune, propunere menită 
să contribuie la consolidarea păcii 
în Europa și în lumea întreagă. 
Intervenția delegatului romîn a 
fost ascultată cu viu interes și a 
fost subliniată cu îndelungate 
aplauze.

Discuțiile din cadrul conferinței 
au dovedit că problema interzicerii 
armelor nucleare constituie princi
pala preocupare a tuturor popoare
lor mari și mici în pofida deosebi
rilor politice și ideologice.

în cursul serii Shinze Hamai, 
primarul orașului Hiroșima, a ofe
rit o recepție la care au luat par
te participanții la conferință.

„pedepsirea poporului din 
pentru că a votat în fa- 
partidului comunist".

pentru pace
(Urmare din pag. l-a)

N-au putut face însă nimic. Au 
plecat, sînt sigur, furioși.

La ora 20,30 delegații erau adu
nați în marea piață Heldenpiatz 
(Piața eroilor), străjuită de pala
te și statui.

începea marele miting. Au răsu
nat timp de aproape două ore cu
vinte slăvind pacea și prietenia în
tre tinerii din întreaga lume. Ti
neretul iubește muzica, dansul și 
nu dorește șuieratul bombelor și 
uruitul tancurilor.

Grupe culturale din țări ale Asi
ei, Africii, Europei șl Americii au 
prezentat scurte programe (între 
altele au fost executate „Cîntecul 
Hiroșimei“, cîntece și dansuri ale 
păcii). Tinerii știu că arta, muzi
ca, dansul, înnobilează sufletele, 
unește pe oameni. Versurile închi
nate păcii, recitate cu mult patos 
de către artistul german Klaus Kl- 
noky, au făcut să răsune pînă de
parte mesajul lor.

Paul Robeson, a făcut să vibre
ze inimile iubitoare de pace ale 
tuturor. Ce omagiu mai nimerit 
putea să aducă Robeson, Vienei, 
Festivalului păcii și prieteniei, de
cît interprefînd „Imnul bucuriei" 
din simfonia a IX-a de Beeithoven.

In lupta pentru pace, toți oa
menii de bună credință — en
glezi, chinezi, italieni, ruși, ro
mîni, americani, japonezi, aus
trieci, sînt uniți...

Tinere romînce și austriece s-au intîlnit pe străzile Viene!

În aceste zile
la Viena

Pe o stradă din Viena o întîl nire prietenească a unor tineri ro- 
mîni cu tineri din R. P. Chineză

Libertate patriofilor greci !
ATENA 3 (Agerpres). —
In ultimele zile, ziarele occi

dentale au publicat numeroase re
latări din Atena în care sublinia
ză că sentințele pronunțate de tri- naiul a justificat 
bunalul militar din Atena împo
triva lui Manolis Glezos și a ce
lorlalți patrioți greci au urmărit 
scopuri politice de intimidare a 
forțelor progresiste din Grecia.

Intr-un articol semnat de Alex. 
Gerard, ziarul francez „Combat“ 
scrie astfel: „în țara lui Epa-mi- 
nondas și a lui Leonidas, un erou 
național a fost lovit în mod jos
nic. Mai rău chiar, i s-a dat o 
pedeapsă de principiu. Acest ver
dict tiu va contribui la, măreția 
Greciei“. Ziarul arată că însăși 
sentința lasă să se întrevadă „lip
sa de elemente care să justifice 
condamnarea“.

Corespondentul săptămînalului 
„France Observateur“ remarcă de

De ce a hotărit 
să rămînă

ALMA-ATA (Agerpres). La 1 
august ziarul republican „Kazali- 
stanskaia Pravda“ a publicat scri
soarea Nilei Apostolato, de rvațin^ 
nulitate greaca prin care ea își ex
primă dorința de a rămîne în 
Uniunea Sovietică.

Nu de mult, ea a sosit, cu auto
rizația guvernului U.R.S.S., împre
ună cu fiica ei, în Kazahstan pen
tru a face o vizită tatălui său Dio- 
nis Apostolato, membru al colho
zului „Avangard“ din regiunea 
Alma-Ata.

M-am născut în Uniunea Sovie
tică, scrie Nila Apostolato. Fiind 
de naționalitate greacă, am plecat 
în Grecia acum 20 de ani. Pe a- 
tunci aveam 13 ani și speram că 
îmi voi găsi fericirea sub soarele 
Eladei.

împreună cu oamenii simpli din 
Grecia, Nila a trăit toate urgiile 
ocupației fasciste, sperînd că după 
eliberarea Greciei în țara ei vor 
triumfa libertatea și echitatea.

Am fost profund indignată și 
uimită de sentința monstruoasă 
pronunțată împotriva lui Manolis 
Glezos și a celorlalți patrioți greci.

Am venit în vizită, arată Nila, 
dar treptat mi s-<a întărit convin
gerea că locul meu este aci, în

a-asemenea lipsa de temei a 
cuzațiilor în baza cărora a fost 
pronunțată condamnarea lui Gle
zos și a tovarășilor săi. „Tribu- 

condamnarea 
doar invocînd contactele pe care 
se spune că le-ar fi avut Glezos 
cu Coliannis, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist 
din Grecia. Or, tocmai asupra 
acestui punct acuzația s-a prezen
tat cel mai slab. Nici un martor 
citat nu a putut stab^j că aceas- 
tă_ în.tîinire ar fi avut loc. Pînă la 
sfîrșitul procesului nici nu s-a 
stabilit măcar dacă Coliannis se 
afla în Grecia la acea dată. Poli
țiștii de la Siguranță au recunos
cut că nu puteau dovedi nici una 
din acuzațiile formulate împotriva 
lui Glezos. Singurii doi martori 
ai întîlnirii presupuse și-au re
tractat în public depozițiile. Și în 
ciuda acestui fapt, tribunalul mi-

Nila Apostolato
io U.R.S.S.
U.R.S.S, Am luat hotărîrea defini
tivă după ce am aflat despre re
presiunea judiciară împotriva 
Manolis Glezos, eroul național al 
Greciei.

lui

litar l-a lovit cu cruzime pe omul 
care în 1941 a smuls drapelul 
german de pe Acropole...“

In comentariul său pe margi
nea acestei sentințe, săptămînalul 
„France Observateur“ subliniază 
că „la Atena predomină impresia 
că acest verdict este motivat ex
clusiv de considerații de politică 
internă... Dislocarea actualei ma
jorități guvernamentale — expli
că revista — neliniștește în des
tul de mare măsură cercurile con
ducătoare și pe primul ministru 
însuși îneît să-i facă să recurgă 
la diversiunea clasică în perioa
dele dificile, la anticomunismul 
care totuși astăzi nu mai pare în 
stare să amîne cu mult timp încă 
falimentul lui Karamanlis“.

★
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: Știrea că autori
tățile închisorii din Atena aplică 
un tratament inuman lui Manolis 
Glezos și celorlalți patrioți greci, 
a provocat un nou val de incfgna- 
re în rîndurile oamenilor muncii 
din Uniunea Sovietică.

La 1 august colective ale unor 
întreprinderi, șantiere, instituții, 
colhozuri și sovhozuri din Uzbe
kistan și din alte republici sovie
tice au trimis telegrame de protest 
regelui Paul I al Greciei.

Markezinis se pronunța 
penîru lărgirea legăturilor economice 

cu țările
ATENA 2 (Agerpres) TASS 

transmite : In interviul acordat 
ziarului „Estia", Markezinis, frun
taș pol.tic de seamă al Greciei 
și lider al partidului progresist, 
s-a_ pronunțat pentru dezvoltarea 
legături lor comerciale și economi
ce dintre Grecia și țările socia
liste. El a spus că este cu totul 
posibil ca volumul comerțului Gre
ciei cu aceste țări să fie sporit de 
cîteva ori, în comparație cu nivelul 
actual.

Markezinis a criticat politica 
guvernului grec față de țările so
cialiste. Nu pot să înțeleg, a spus 
el, de ce guvernul, aflînd despre 
tratativele melo cu Mikoian, nu a

socialiste
căutat să le folosească. Markezi- 
nis a subliniat că în timpul vizi
tei sale în Uniunea Sovietică, par
tea sovietică nu a ridicat nici o 
condiție politică în problema co
merțului dintre cele două țări. Nu 
cred, a spus el, că existența unor 
relații bune constituie o condiție 
pol.tică.

Markezinis a subliniat că parti
dul său se pronunță pentru dez
voltarea relațiilor economice ale 
Greciei cu toate țările, indiferent 
de orîndu rea lor politică și a 
adăugat că opiniile sale sînt îm
părtășite și de partidul liberal con
dus de Venizelos,
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t*. Duminică, 2 august, a opta zi 
a Festivalului, dedicată tineretului 
țărănesc, grupuri de delegați, intre 
care și tineri din R. P. Romină, 
au făcut o excursie la Krems, im
portant centru viticol din Austria. 
Primiți cu căldură, tinerii au pe
trecut in mijlocul populației din 
localitate cîteva ore minunat» in 
cintece și dansuri comune.

* Un grup de tineri romîni a 
participat la ceremonia comemoră
rii victimelor fascismului din fo
stul lagăr de concentrare la Mau- 
thausen, depunind o coroană de 
flori in numele delegației R. P 
Romîne.

Contribuind la programele ar
tistice ale Festivalului, o echipă 
de dansuri populare rominești, 
acompaniată de orchestră, a dat 
un reușit spectacol duminică după- 
amiază pe o estradă la Florisdor. 
fer Brăcke.

Un spectacol internațional de 
circ, reunind artiști chinezi st din 
alte citeva țări, s-a bucurat ae un 
deosebit succes pe estrada de pe 
Absberggasse. Pe aceeași scenă 
ansamblul artistic al U.T.M. a pre
zentat un program de dansuri și 

inde-muzică populară, care a fost 
lung aplaudat.

Duminică a avut loc o 
nire a tinerilor din diferite 
gații in problemele pregătirii pro
fesionale a tineretului. In prezența 
a numeroase cadre din invățămm- 
tul profesional, a unor activiști 
sindicali, delegatul tineretului no
stru a ‘înfățișat succesele înregi
strate în dezvoltarea invățămint u- 
lui pe profesii din țara noastră, 
metodele folosite și rezultatele fru
moase ce se obțin in ridicarea ni
velului de calificare al tinerilor 
muncitori din diferite ramuri de 
producție.

O interesantă dezbatere asu
pra problemelor literaturii con
temporane a avut loc duminică la 
clubul internațional studențesc. 
Au participat scriitori și tineri din 
diferite țări, subliniindu-se în dis
cuții rolul literaturii in înarmarea 
tineretului cu perspectiva adevă
rată a problemelor societății con
temporane și in combaterea deca
dentismului și curentelor retro
grade în slujba dușmanilor păcii.

Acad. Zaharia Stancu a făcut o 
expunere, urmărită cu interes de 
cei prezenți asupra dezvoltării li
teraturii romîne in ultimii ani.

* Ultima întilnire a tinerilor ță
rani, muncitori agricoli, fermieri și 
arendași, la care au participai 
aproape 200 delegați din 25 de 
țări, a avut loc simbătă. La cele 
trei intilniri ale tinerilor car» 
muncesc in agricultură au luat cu
vintul 19 delegați, printre care re
prezentanți ai tinerilor din Argen
tina, Indonezia, Polonia, Vietnam. 
Uniunea Sovietică. R. P. Chineză, 
Italia, Franța, Venezuela.

Tinerii din țările capitaliste au 
vorbit despre condiții insuportabile 
de munca, despre lipsa de pămint, 
despre lipsa celor mai elementare 
drepturi la muncă și asigurări so
ciale, despre inexistența serviciu
lui medical și cultural la sate.

Reprezentanții tinerelului din ță
rile lagărului socialist au vorbit 
despre transformările revoluționare 
care au dus la uriașa dezvoltare 
a economiei și in special a agri- 
culturii din țările lor. Ei au impăr. 
tășlt prietenilor lor din țările ca
pitaliste planurile lor de viitor, a

intil- 
dele-

li 
fi 

muncitori agricoli au sprijinit tex
tul declarației in care se subliniază 
hotărîrea lor de a lupta petitră 
drepturi sociale, pentru libertăți 
democratice și pace in lumea ine 
treagă

* La 2 august s-a tncheiat inttl» 
nirea tinerilor mineri. O deosebită 
impresie a produs la această Intîl- 
nire cuvintul rostit de minerul 
vestgerman Hermann Weidlich. El 
a demascat minciuna propagandei 
oficiale vestgermane despre ,.Mi
nunea economică" și așa-zisa 
bunăstare socială tn R.F.G. El a 
descris in mod impresionant viața 
grea a minerilor din Germania Oc
cidentală care luptă din greu cu 
urmările șomajului și care se zbat 
in nesiguranța zilei de mi ine.

+ Sute de tineri au luat parte ld 
intilnirea tinerilor creștini la car» 
s-a discutat necesitatea luptei pen
tru umanitate și pace. Reverendul 
englez Michael Scott, care este mi
sionar in Africa, a vorbit despre 
dorința puternică a popoarelor de 
a se convoca o conferință la cel 
mai înalt nivel în vederea asigu
rării păcii in ‘întreaga lume.

Cunoscutul pedagog catolic din 
R. F. Germană d-na tir. Clara Ma
rin Fassbinder a fost 'îndelung 
aplaudată de întreaga asistență 
atunci cind a criticat pe liderii ca
tolici și sprijinitorii acestora car» 
s-au ridicat impotriva Festivalului 
și a ideii sale centrale — pacea șl 
prietenia. Ea a respins de aseme
nea calomnia unor conducători al 
bisericii catolice care afirmă că in 
țările socialiste biserica ar fi îm
piedicată in activitatea ei. Vorbi» 
toarea a arătat că ea a vizitat a- 
proape toate țările din răsăritul 
Europei și s-a convins că in aceste 
țări există o adevărată libertate a 
religiei și poporul este educai 
intr-adevăr in spiritul păcii

+ Dintre numeroasele intilnirl 
ale tinerilor din diferite țări, care 
au avut loc la sediile delegațiilor 
in cursul zilei de sîmbătă și du
minică. deoseb't de importante 
sînt acelea care s-au desfășurat la 
sediul tineretului din R.P.D. Co
reeană și la aceia al delegației ti
nerilor din R. P. Chineză.

Tinerii coreeni i-au primii cu 
bucurie și prietenie pe tinerii ame
ricani. Intre aceștia se afla și fiul 
vestitului cintăreț Paul Robeson. 
însoțit de soția sa. Această intil- 
nire a duș la lămurirea tinerilor 
american) in legătură cu grave.a 
urmări pe care le are pentru po
porul coreean prezența trupelor, 
americane in Coreea de Sud.

Tinerii chinezi i au primit cu 
mult entuziasm și prietenie pe re
prezentanții tinerilor din II țări 
arabe.

* Comitetul de organizare al 
Festivalului continuă să primească 
numeroase mesaje și saluturi de la 
eminente personalități din lumea 
întreagă. In ultimele zile s-au pri
mit mesaje de salut din partea 
compozitorului sovietic Dmitrl 
Șostacnvici, a renumitului artist de 
cinema Charlie Chaplln. a genera
lului Kassem. primul ministru al 
Republicii Irak, a lui W. Pieck, 
președintele R. D. Germane, a lui 
O. Grotewohl, primul ministru al 
R. D. Germane. S a primit de 
asemenea un mesaj de solidaritate 
din partea Consiliului orașului 
englez Coventry.

căror realizare le va face vlafa 
mai bogată și mai fericită.

In unanimitate tinerii țărani

MOSCOVA. — La 3 august, în 
Palatul sporturilor, care are o ca
pacitate de 15.000 locuri, a fost 
inaugurat într-un cadru festiv pri
mul Festival internațional 0| fil
mului de l.a Moscova, oare se v.a 
desfășura sub lozinca „Pentru 
umanism în artia cinematografică, 
pentru .pace și prietenie între po
poare“. Nikolai Mihailov a dat ci
tire unui mesaj de salut adresat 
în numele guvernului sovietic de 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cineaștilor din diferite țări ale 
lumii.

MOSCOVA.— La 3 august N. S. 
Hrușciov a primit la Kremlin gru
pul de deputați în Seimul finlan
dez condus de Gunnar Henriksson, 
care se află în Uniunea Sovietică 
la invitația grupului parlamentar 
al U.R.S.S.

MOSCOVA. — Recent pe aero
portul de lingă Moscova s-a dat 
startul unui avion bimotor cu reac
ție de tip „R.V.“ avînd pe bord o 
încărcătură comercială de două 
tone. Aparatul pilotat de locote-

nent-colonelul V. P. Smirnov a a- 
tins înălțimea de 20.200 metri. A- 
cest rezultat stabilit de un pilot 
de încercare este o nouă realizare 
remarcabilă a aviației sovietice.

LEIPZIG. — La Leipzig s-a des» 
chis Expoziția internațională de 
prezentare grafică a cărții. Expozi
ția a fost deschisă din inițiativa 
întreprinderilor poligrafice și edi
turilor din țările socialiste și re
prezintă un eveniment de nvare în
semnătate culturală. Ea are meni
rea să contribuie la extinderea con
tinuă a colaborării dintre țările 
socialiste in aceste domenii.

PARIS, — In Franța continuă să 
crească prețurile produselor ali
mentare. Toate ziarele pariziene 
informează că, începînd de la 3 
august, vor fi ridicate prețurile la 
pline și paste făinoase. Potriv t 
datelor Institutului național de 
statistică și cercetări economice 
săptămîna trecută au crescut sim
țitor prețurile la carne, legume, 
fructe, produse lactate și ouă.
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