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Ds la 
valea plîngerii — 
la valea bucuriei

Duminică 9 august 1959

Reducerea preturilor 
cu amănuntul 

la unele bunuri de consum
Comitatul Central al Partidului Muncitoresc Romîn »1 Consiliul de Miniștri al Republicii Popi»- 

lare Romîne au aprobat lista produselor induslri ale și alimentare la care se reduc prețurile de 
vtnzare cu amănuntul. ,

Această listă cuprinde peste 2600 sortimente de mărfuri.
Reducerile de prețuri vor Intra In vigoare cu tncepcre de la 10 august a.c.
Prețurile cu amănuntul la o serie de confecții din stofe de lînă și țesături de bumbac se reduc 

Cu jo/_ 25% ; la tricotaje de bumbac, ciorapi și șosete din bumbac pentru copii, precum și la arti
cole din mase plastice pentru copii cu 5%—-47% ; la ciorapi, țesături și tricotaje din fire sinîetice 
cu 4%—42% ; la încălțăminte de calitate superioară cu 8%—28%, la încălțăminte cu fețe din pînxă

CCprețurile la unele medicamente se reduc cu 15%—55% ; la articole de marochlnărle șl de ux 
casnic din mase plastice cu 10%—25% ; la aparate de radio șl accesorii cu 5%— 2«% ; aparate foto
grafice și ceasornice cu 14%—57% ; articole de toaletă cu 7%—42%.

Prețurile unor produse alimentare ca: prod use zaharoase și de patiserie (bomboane, biscuiți, 
prăjituri, ciocolată otc.) se reduc cu 7%—55% ; măsline, lămîi, ceai cu 25%—40% ; cacao cu 55,7%,

Principalele sortimente de produse Industri ale și alimentare ale căror prețuri se reduc sînt 
următoarele:

— Șosete din fire 40 sau 60 den. 
cu manșete, din fire supraelas- 
tice, pentru femei

— Șosete 1/4 din fire supraelas- 
t'ce Ripp Jaquard, pentru femei

— Șosete indeșirabile din fire 40 
den, pentru femei

— Șosete 1/4 Ripp din fire supra- 
elastice, pentru bărbați

25'/»

20,6"/.

20*/i

7. b) Tricotaje din fire sintetice
Reducere

— Combinezoane din fire 
30 den.

— Bluze,
— Fulare din Bre 15 den,

între 7,4V. șl 29,6%
țț

Produse industriale — Pulovere
— Rochițe
— Treninguri
— Veste

9,2«/. șl 41,8%
18,2®/. și 27,7%

c) Țesături din fire sintetice

I. Confecții
d) Confecții diti țesături de lină

Reducere

c) Tricotaje din mătase 
pentru copii

artificială

'te <I Reducere

In medie cu

d) Prosoape
Intre 15 și 30%

■*

10*/.

— Costume din stofe de lină, 
pentru bărbați,

— Sacourj din stofe de lînă, 
pentru bărbați,

— Costume taior din stofe 
de lină pentru femei,

— Fuste din stofe de lină, 
pentru femei,

— Rochii din stofe de lină, 
pentru femei.

în medie cu 10%

în medie cu 15%

în medie cu 6%
»

In medie cu 6%

în medie cu 6%

— Combinezoane
— Cămăși de noapte
— Pijamale

în medie 
între 
în medie

cu

cu

d) Ciorapi și șosete din fire 
de bumbac sau sintetice 

copiipentru
Reducere

IV. încălțăminte
1) încălțăminte de calitate 

superioară» tip A
a) încălțăminte pentru femei

Reducere

b) Impermeabile (balonselde)
Reducere

— Impermeabile nedublate, 
pentru bărbați,.

— Impermeabile dublate, 
pentru bărbați,

— Impermeabile cu două 
fețe, pentru bărbați,

— Impermeabile nedublate, 
pentru femei,

— Impermeabile dublate 
pentru femei,

— Impermeabile cu două 
lețe, pentru femei,

între 8,5% Și 13,4%

w 20% Și 24,7<%

ff 22,4% Și 23,2%

V 10,51% și 15,5%

r» 1M% Și 20%

10,7% Și 17,4%

—Ciorapi din fire de 
bumbac, pentru copii

— Șosete din fire de 
bumbac, pentru copii

— Șosete 1/4 Ripp, 
din fire sintetice

între

între

7,1% și 29%

13,3% și 41,7%

10,4%

— Pantofi sau sandale cu 
talpă simplă

— Pantofi sau sandale cu 
talpă crep

— Pantofi sistem flexibil
— Pantofi sau sandale cu 

fețe din piele lac 25’/.

e) încălțăminte pentru copii b) încălțăminte pentru barbati
Reducere Reducere

- Ghete nr. 17-21, 
pentru copii între 9,6% și 10.3%

f) Diverse

—- Pantofi cu talpă simplă
— Pantofi cu talpă dublă
— Pantofi cu talpă crep
— Sandale

21,6’/.
18,8»/.
14,5’/.

între 17,4’/. și 20,6%
■ ' • 1 '

Reducere

II. Articole pentru copii 
a) Tricotaje din fire de bumbac 

pentru sugari

— Bonete
— Costume
— Costume de joc
— (iarnituri (pieptar

cu bonetă)
— Jachete
— Pantaloni de joc
— Pieptare
— Solare

Reducere

între 6,6% șl 25%
„ 18.2% și 40,9%
„ 11% și 38,2%

„ 13,6% și 40%
„ 5,7% și 36,1%
„ 18,5% și 27,1%
„ 9,1% Și 30%
„ 19,2% și 47,7%

— Serviete din material 
'plastic, tip școlar

— (Jhiozdane din material 
plastic,

— Coșulețe din polietilen,
— Cărucioare
— Muzicuțe de gură,

13,2%

in medie cu

în 
în

medie cu 
medie cu

III. Tricotaje și țesături
a) Ciorapi și șosete din fire 

sintetice pentru adulti
Reducere

2) încălțăminte ușoară cu fefe 
din pînză pentru adulți

Reducere

pînză.— Pantofi sau sandale cu fețe din 
pentru femei

— Pantofi sau sandale cu fețe din 
cu talpă cauciuc, pentru bărbați

— Pantofi sau sandale, cu fețe din 
combinate cu piele, cu talpă microporos, 
pentru bărbați

11,6’/.
pînză,

pinză,
10,6%

9,9«/.

V. Medicamente
Reducere

b) Tricotaje din fire de bumbac 
pentru copii

Reducere

Bluze Intre 13,4% șl 26%
— Cămășuțe
— Costume

»»
țț

12.5%
15,2%

și 35,4%
Și 44,70%

— Flanele țț 18,3% și 31.2%
— Jachete ♦» 6,8% Și «o/,

— Ciorapi din fire 15 den, 
pentru femei

— Ciorapi 3/4 din fire 15 den, 
pentru femei

— Ciorapi indeșirabili din fire 
15 den, pentru femei

— Ciorapi din fire 30 den, 
pentru femei

— Ciorapi 3/4 din fire 30 den, 
pentru femei

, 33,3%

28,6%'

30,2%

26,9%

20%

— Penicilină
— Dicilină (tablete)
— Dicilină (fiole)
— Aureociclină
— Omnamicin
— Eritromicin
— Cicloserin
— Viomicin (fiole)
— Streptomicin
— Bismocilin (fiole)
— Hidrazidă
— Vitamina A — drajeuri —
— Vitamina A (fiole)
— Vitamina A + Da

între 28,6%

Lărgirea vînzării mărfurilor 
cu plata în rate

Pe baza măsurilor elaborate de Plenara C.C. al 
P.M R. din 13—14 iulie a.c., Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și Cons:l:ul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne hotărît lărgirea vînzării 
mărfurilor cu plata în rate, cu începere de la 10 au-' 
gust a.c.

Extinderea categoriilor 
de beneficiari ți îmbunătățirea 

condițiilor de cumpărare
Potrivit acestei hotăriri, beneficiază de cumpărări de 

mărfuri și prestații de servicii cu plata in rate toate ca- 
tegor.ile de salariați, precum și membrii cooperat.velor 
meșteșugărești.

Condițiile cumpărărilor și prestațiilor cu pfața în 
rate se îmbunătățesc îndeosebi prin reducerea acontului 
și extinderea numărului de rate. Astfel, acontul se reduce 
de la 25 la sută — 40 la s ită la 15 la sută — 30 la 
sută. Pentru muncitori și militari numărul de rate va 
fi de cel mult 24 rate; pentru ceilalți beneficiari pînă 
la cel mult 12 rate, iar la mobile și alte obiecte de va
loare mare pînă la cel mult 24 rate.

Mărfuri cu plata în rate
Pe baza acestei hofărîri se vor desface cu plata în 

rate următoarele mărfuri: toate categoriile de mobilă

(dormitoare, camere studio, sufragerii, canapele și sofa, 
le, fotolii-pat. dulapuri, mese cu scaune etc.), televizoare 
(Record, Rub'n 102), aparate de radio (Romanța, Ba
lada, Concert, Victoria, Opereta etc.), mașini de cusut 
„Elecțrocasnica“ (obișnuite și format mobilă), frigidere 
electrice și cu gaze (Pinguin, Pinguin 100, Frigolux), 
răcitoare cu gheață, unele tip.uri de motociclete, con
fecții .(costume, taioare, pardesie, raglane, paltoane și 
altele), biciclete pentru bărbați, femei și copii, precum 
și unele tipuri de aparate foto.

Prestații de servicii 
cu plata in rate

Prin unitățile de deservire, ale cooperației meșteșugă
rești se vor putea executa la comandă și cu plata în rate 
reparații de locuințe, lucrări și reparații la instalațiile 
de apă. gaz. canal, electricitate și alte prestații'

Pr.n centrele de comandă, Jn aceleași condiții, se Va 
putea executa mobilă, reparații de mobilă și tapițeria 
precum și confecții (costume de haine, paltoane, parde
sie, taioare și altele).

Pe linia îmbunătățirii continue a vînzărilor cu plata 
în rate. Ministerul Comerțului va stabili și alte mărfuri 
ce se vor putea desface în aceleași condiții.

— Vitamina
— Vitamina Bu
— Vitamina Bt
— Vitamina D2 (fiole)
— Cavit 9
— Hepavit 12 (fiole)

— Cifoform
— Hidrocortizon
— Deltacortizon
— Reumazol
— Butasolidin
— Paraminol

VI. Produse

între

între

Și 34,1% 
15,5% 
21,6’/. 
14,3’/. 
26,2«/. 
61,8’/. 
45,5% 
33,3% 
33,3*/o 
31,40/0 
22,2*/. 
16,7% 
13% 
33,3»/. 
17,2*/. 

16,7’/. și 21,6«/.
28.50/0 
20% 
28,6% 
14,90/0 
51,9»/. 

47,8% Și 62,9«/.
25,4o/o 
25.404 
2«%

de ortopedie

— Diverse produse de ortopedie 
(proteze, aparate, încălțăminte 
ortopedică etc.) in medie cu

Reducere

25%

VIL Aparate și lămpi de radio

— Aparate
— Aparate
— Aparate
— Aparate
— Aparate
— Aparate
— Aparate
— Aparate
— Aparate
— Lămpi de radio și lămpi

de televizor, în
— Tuburi catodice 

pentru televizor,

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

radio „Romanța' 
radio „Balada“ 
radio „Concert“ 
radio 
radio 
radio 
radio 
radio 
radio

Reducere

„Victoria“
„Opereta“
„Daugava“ cu pick-up 
„Daugava“ fără pick-up 
„Riga"
„Stassfurt“

medie cu

în medie cu

(Continuare in pag. 3-a)

10%
20%
5.2%
9.1%

11.1% 
16% 
14.7% 
14.8% 
15.3%

20%

28 %

....

Ziua
întregul nostru popor sărbă

torește astăzi ziua bravilor mi
neri — unul din detașamentele 
de frunte ale clasei noastre mun
citoare — cei care prin munca 
lor eroică, plină de abnegație 
scot din adincurile pămîntului 
cărbunele, „piinea industriei“, 
atit de necesar dezvoltării eco
nomiei naționale, ridicării nive
lului de trai al oamenilor mun
cii.

De „Ziua minerului", expresie 
a înaltei prețuiri pe care parti
dul și guvernul o acordă muncii 
minerilor, expresie a stimei și 
prețuirii întregului nostru popor 
pentru mineri — miile de mun
citori, tehnicieni, ing neri și 
funcționari care lucrează în in
dustria noastră minieră trec cu 
mindrie in revistă real'zările lor 
în lupta pentru mai mult 
cărbune, pentru asigurarea unei 
vieți din ce în ce mai îmbelșu
gate tuturor celor ce muncesc.

Astăzi, minerii trăiesc o viață 
nouă, plină de bucuriile muncii 
libere. Niciodată însă nu vor 
uita minerii viața grea din 
anii stăpînirii burghezo-moșie- 
rești, munca istovitoare din mi
nele lipsite de cele mai elemen
tare mijloace de mecamzare și 
protecție a muncii, mzeria, foa
mea, șomajul, lipsa aproape to-

np • •linen

mânerului
Ing. Eugen Matyas

adjunct al ministrului 
Industriei Grele

fală a asistenței medicale, care 
făceau viața insuportabilă. Mi
nerii nu uită și nu pot uita sin- 
gele pe care l-au vărsat la Lu- 
peni în 1929, nu pot uita teroa
rea cruntă a exploatatorilor care 
i-au asuprit și jefuit decenii de-a 
rîndul. Au trecut 30 de ani de 
cind minerii de la Lupeni, sub 
conducerea comuniștilor, se ridi
caseră la luptă împotriva regi
mului capitalist de exploatare, 
împotriva terorii, pentru piine, li
bertate și o viață mai bună. In 
ziua de 6 august 1929 reprezen
tanții guvernu'ui burghezo-moșie- 
resc au dat ordin să se deschidă 
foc asupra muncitorilor mineri 
greviști adunați în curtea uzinei 
electrice de la m'na Lupeni asa- 
sinind și rănind un mare număr 
de muncitori de pe urma cărora 
au rămas văduve și orfani fără 
nici un m’jloc de existență. Mi
nerii ca și întreaga noastră 
clasă muncitoare înțeleg cu lim
pezime deosebirea dintre cele 
două lumi: aceea a exploatării 
capitaliste și aceea a puterii 
populare, a socialismului.

în anii care 
au trecut de la 
eliberarea patri
ei, împreună cu

întreaga noastră economie na< 
țională, industria tnmieră a cu
noscut o puternică dezvoltare. 
In locul tîrnăcopului și al roa
bei, în mine au fost introduse 
benzi transportoare, mașini de 
extracție moderne, haveze, com
bine, mașini de încărcat. Pe 
multe dintre acestea minerii ci
tesc cu mindrie cuvintele: „Fa
bricat în R.P.R.“. Industria car
boniferă a primit din partea ti
nerei noastre industr i construc
toare de mașini peste 80 de ti
puri de mașini și utilaje miniere. 
Ca urmare a dotării tehnice a 
minelor au fost mecanizate in 
proporții foarte însemnate o serie 
de operațiuni care necesi
tau un volum mare de muncă 
și un efort mare din partea mi
nerilor. Astfel, mecanizarea per
forării la lticrări de înaintare a 
crescut anul acesta la aproape 
90 la sută, mecanizarea tăierii 
cu ciocane de abataj și a perfo
rării în abataje la aproape 95 
la sută, iar mecanizarea trans
portului în subteran la aproape 
90 la sută. O grijă deosebită se 
acordă securității și protecției 
muncii minerilor. Pentru tehni
ca securității și protecției mun
cii, în afara invest țiilor cu scop 
comun — de exploatare și de 
protecție a muncii — cutn sînt 
cele pentru aerajul minelor, ilu
minat, evacuarea apelor, băi 
muncitorești, stații de salvare

(Continuare in pag. 3-a)

mineri fruntași

ENACHE CHIRIȚA

șef brigadă la mina Petrila

NEGRU PETRU II

sectorul Valea Neagră, Exnhafarea 
minieră Bratca-Oradea

-------------  ION BRAD _______ _

Mîndria noastră, 
tinere miner,..

Acolo unde veacuri șl milenii 
Creștea o floare neagră tub pămînt, 
Și oamonii păreau mai mult vedenii 
Șl-mbătrîneau copiii prea curînd;

Acolo n galeriile deo șchioapă 
Boltind întunccimean loc de cer,
Unde țl găseai sub negre lespezi groapă, 
Ortacul meu din alte vremi, miner;

Acolo ne am făcut lămpaș din soare 
Șl din lumină ne am făcut ortac.
Prin galerii se leagănă și nfloare 
Un navăzut țl uriaș copac.

Auxi-I cum vuiește șl ne cheamă 
Cu frunzele schimbate în cărbuni. 
Cu crengile de-argin; ți de aramă 
Și de uraniu-n care dorm minuni 1

E vechii-l vis ajuns în libertate, 
Stropit cîndva cu sînge n rădăcini. 
Copac pe care nici un vînt nu I bate, 
Și noaptea nud desfoaie de lumini.

Nici munții ‘nalțl cu el nu se măsoară — 
Mîndria noastră-! tinere miner, — 
Stejarul vieții noi ce crește-n țară 
Cu fruntea avlntată pînă-n cer...

DIANA CHIȚU

responsabil de brigadă de tineret 
Sectorul 4 A-Fxploatarea 

carboniferă Lupeni



Lupeni. In sala de festlvitfeți a noului club, 300 de tineri mi
neri fruntași în muncă, venițhdin întregul bazin carbonifer Pe
troșani, s-au întîlnit în preajma „Zilei minerului“ cu comuniști’ 
și mineri vîrstnici. Bătrinil mineri au povestit tinerilor care n-u 
au cunoscut viața din trecut de cruntă mizerie a Văii Jiului, 
amintiri din tinerețea lor întunecată de exploatare, momente din 
lupta revoluționară a minerilor conduși de partid.

Comparînd viața grea a minerilor din trecut cu viața 
luminoasă ce a înflorit prin grija partidului în Valea Jiului, în 
cei 15 ani care au trecut de la eliberarea patriei noastre, tinerii 
mineri participanți |a întîlnire au învățat odată în plus să prețu- 
iască viața lor nouă in care își pot realiza cele mai îndrăznețe 
visuri. In cuvinte simple, pline de căldură, tinerii mineri și-au 
exprimat recunoștința vie ce o poartă partidului, s-au angajat 
să-șj dedice întreaga lor putere de muncă pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Cum era ucisă copilăria

gimului de cruntă exploatare 
burghezo-moșierească.

...Primăvara anului 1941. Pe 
străzile Petroșanului trec mașini
le blindate cu crucea încîrligată.

Pe calea ferată trenuri întregi 
așteaptă să fie încărcate cu căr
bune. Conduși de partid, minerii 
refuză să sprijine războiul fas
cist, de jaf și cotropire. Lupta 
minerilor se întețește, îmbracă 
forme noi. Absențele nemotivate 
cresc. Randamentul muncii sca
de vertiginos .Motoarele se defec
tează zilnic. în abataje se 
răspîndesc manifeste antifasciste. 
Pe pereții comandamentelor mi-

însemnări de la o întîlnire a tinerilor mineri
cu comuniști și mineri vîrstnici din Valea 
Jiului organizată de „Scînteia tineretului" 

și Comitetul raional U.T.M. Petroșani

litare răsar peste noapte lozinci abataje ce măsoară laolaltă zeci 
scrise cu creta: Jos fascismul! < 
Mineri, nu sprijiniți răzbpiul i__
hitlerist! Trăiască P.C.R. ! Pro- nou al Văii Jiului, 
letari din toate țările, uniți vă I

Amintirile comuniștilor Aron 
Cristea, Mihai Farkaș și Anton 
Scolnlc sînt răscolitoare, îți trans
mit, aidoma unui film, imagini 
zguduitoare din vechea Vale a 
Jiului.

..Jiul de ar avea grai, multe 
ar povesti, in trecut, decenii 
de-a rinduf apa lui neagră, im- 
bicsită de praf de cărbune a fost 
martoră a ■ unei cumplite tragedii 
umane, in depresiunea cuprinsă 
la nord da Munții Retezat — Sa
fianul, la sud de Vîlcan și Pa- 
ring, de la malurile Jiului se des
fășura pină sub poalele codrilor 
seculari panorama „văii plinge- 
rii“, panorama coloniilor munci
torești cu case pipernicite, cu 
străzi înecate în noroi, pline de 
copii firavi, înfometați, dezbră- 
cați.

...Sîntern în deceniul al Ill-lea 
al veacului XX. Pătrundem în 
galeriile minei „Ileana“ de la 
Lupeni. Aici, în galeriile joase, 
întunecoase, cufundați în apă 
pină la brîu, tirindu-se pe brînci 
prin firide minerii bat găuri cu 
barosul, sfdrmă pereții de cărbu
ne cu târnăcopul. Se mișcă încet, 
respiră greu, tușesc, înjură. Foa
mea, silicoza, gazul metan le 
vlăguiesc puterile. Pe galeria 
principală o ceată de copii înhă- 
niați trag orbecăind prin beznă 
vagoneții cu cărbuni. Alți copii 
de 11-13 ani, în picioarele goa
le, cu tălpile umflate de apa rece 
care mustește în subteran, cară 
cărbunele cu trocul (un fel de 
coș). De 400-500 de ori străbat 
pe zi cîte 100 de metri, cărînd 
în brațe trocul greu de 20 de 
kg I Iar inimile plăpînde ale co
piilor înfometați, obosiți, pilpiie 
aidoma flăcărilor lămpașurilor 
lipsite de osii gen care se fac me
reu măi mici. Prin gurile de 
aeraj ihgnste, puține la număr, 
pătrunde un volum redus de 
oxigen. Roțile ventilatoarelor de 
la suprafață nu pot primeni 
aerul înăbușitor, viciat de gazul 
metan. Și aici, la gurile puțurilor 
de aeraj, întîlnim copii: Cu bra
țele lor mici, învirtesc roțile 
grele ale ventilatoarelor.

— Aveam 13 ani și învîrteam

cu mîna ratata ventilatorului tot 
cîte 13 ore pe zi — povestește 
Mihai Farkaș. Așa am mun
cit pină în ziua cînd pămîntul 
mi-a fugit de sub picioare. Mun
tele o gemut. In adittcuri oame
nii țipau.

O clipă, două, trei. Apoi nici 
un zgomot nu a mai răzbit la 
suprafață. Cei de la gura minei 
strigau : „Explozie ! Explozie ! 
Ajutor, mor minerii !“

Sosit la puț, directorul a scui
pat furios :

— O sută de vagoane de căr
bune mai puțin. Afurisită explo
zie l.

— In mină e tata și fratele 
meu mai mare! am strigat dispe
rat.

Peste trei zile i-am îngropat. 
Stăpînii ne dăduseră cadou 
coșciugele și la copiii orfani o 
pensie lunară, care evaluată în 
leii de azi însemna cam 25 lei. 
Mie, care rămăsesem „capul fa
miliei“ mi-au făcut un „favor“. 
M au angajat zaibăr, adică încăr
cător de cărbune în vagopete, 
muncă în subteran pentru care 
primeam leafa pe jumătate cit 
primea un om matur, leafă de 
mizerie din care se scădeau zeci 
de amenzi. Dacă te îneca tușea 
în timpul șutului — plăteai a- 
mendă! Nu-l salutai pe inginer 
— plăteai amendă! Te duceai, 
nu te duceai — la biserică — 
plăteai taxă! Așa că la salariu, 
după o lună de muncă infernală 
te trezeai dator vîndut.

...La consfătuire, baci Anton 
Scolnic, printre altele a povestit 
cum s-a calificat miner :

— Patronii aveau nevoie de 
mină de lucru ieftină. Pentru a- 
ceasta tinerii muncitori erau îm
piedicați să se califice. Am 
muncit doi ani ca vagonetar ca
tegoria l-a, doi ani ca vagone
tar categoria Il-a, doi ani ca aju
tor miner categoria l-a, doi 
ani ca ajutor miner categoria 
11-a, doi ani ca miner categoria 
l-a. In total 10 ani de ucenicie 
la capătul cărora am primit... nu 
carte de calfă, ci nota de conce
diere.

Pentru viata nouă 
mulțumim partidului

„Sub soarele libertății, soarele 
gloriosului 23 August 1944 răsa
re o nouă viață în Valea Jiului.

Iată cum descrie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Valea 
Jiului din toamna acelui an, în

zeci de tunete, zeci de viaducte, 
au dăruit, țării, .diamantului ne
gru“ o nouă cale ferată.

...Lonea, Petrila, Petroșani, 
Livezeni, Aninoasa, Vulcan, Lu-

Drumul spre lumină 
a lost presărat cu Jertfe

— Jiul de ar avea glas multe 
ar povesti din trecutul întunecat. 
Apele lui au dus la vale lacrimi 
și singe. Valea celor 16 mii de 
șomeri era o vale a revoltei — 
spunea rar bătrînul miner Aron 
Cristea. Sub conducerea comu
niștilor minerii s~au ridicat ho- 
tărîți la luptă împotriva exploa
tării, la luptă pentru a cuceri 
drepturi politice și o viață ome
nească. In 1929 eram tinăr. Au 
trecut de atunci 30 de ani și încă 
îmi sînt vii în memorie luptele 
minerilor din Lupeni la care am 
luat și eu parte...

...6 august 1929. în zorii 
celei de a doua zi de grevă, la 
Lupeni își face apariția Roszva- 
ny, prefectul județului Hunedoa
ra. Cu pistolul în mină ordonă

încetarea grevei. Cuvintele i se 
pierd în vint. Nici un grevist nu 
se urnește din loc ci dimpotrivă 
îi răspund cu dîrzenie. Atunci 
prefectul ridică pistolul și-l îm
pușcă pe tînărul miner Vitoș 
Gavrilă. Acesta era semnalul de 
atac. Jandarmii încep să tragă 
în plin.

Minerii înfruntă eroic pe agre
sori. Zeci de greviști cad la pos
turile lor de luptă, sute de mi“ 
neri sînt răniți.

...Teroarea polițienească, tem
nițele, nimic nu poate clătina în
crederea nețărmurită a minerilor 
în victoria cauzei clasei munci“ 
toare. „Conduși de Partidul Co
munist Romin% minerii Văii Jiu- 
lui luptă necontenit împotriva re-

Creșterea producției 
de cărbune

7387.502
TONE

In anii puterii populare întreprinderile carbonifere din țara 
noastră au fost înzestrate cu mașini și utilaje de înaltă tehni
citate. Datorită înzestrării tehni co-materiale a exploatărilor mi
niere, precum și datorită creșterii avîntului minerilor în muncă, 
producția de cărbune a crescut de la an la an ajungînd de la 

2.826.485 tone in anul 1938, la 7.387.502 tone in 1958

de kilometri. Acolo, în adîncuri, 
există cel de al doilea „peisaj"

lată unul din abatajele minei 
din Lupeni, acolo unde altădată 
ventilatoarele erau învîrtite' cu 
mina. Prin galeriile înalte trec 
__________ .- jj.vagoneți trași de troliuri- puterni
ce. Minerii pe care-i întâlnim 
poartă cisme înalte de cauciuc,poartă cisme înalte de cauciuc, 
haine de protecție. Munca omu
lui e ușurată de mașină. Locul 
sfredelului și barosului l-au luat 
ciocanul pneumatic de abataj și 
de perforat. Cărbunele îl taie 
mașina de havat. Benzi mecanice, 
asemănătoare cu cele ale eleva

toarelor, transportă 
cărbunele. Minerii res
piră obișnuit. Nu-i mai 
îneacă gazele. Prin pu
țurile metalice de ae
raj, adevărați plămîni 
uriași ai minei, pi- 
trunde continuu aer 
proaspăt. Pentru pro
tecția muncii 
lor din Valea 
statul nostru 
crat-popular 
ie anual 
milioane 
apărării 
mului

grupul școlar profesional din Lu
peni este director bătrînul mi
ner Aron Cristea care în cadrul 
consfătuirii se exprimă cu mîn- 
drie și dragoste părintească :

— Cei 450 de copii ai mei 
(n.n. elevi) trăiesc și învață in 
condiții pe care în copilăria noas
tră a celor vîrstnici, nici nu 
le-am visat. Complexul școlar 
profesional ridicat în anii regi
mului nostru democrat-popular 
la Lupeni' la poalele muntelui, 
nu seamănă cu o școală ci cu o 
casă de odihnă cu verande largi 
— în stilul casei de odihnă „7 
Noiembrie" de la Predeal.

In cei 15 ani care au trecut de 
la eliberarea țării noastre, înnoiri 
grăitoare s-au înfăptuit și in via
ța, și in destinul tinerei gene
rații a Văii Jiului-

La chemarea partidului mii de 
tineri din toate colțurile țării au 
venit aci și au îmbrățișat cu dra
goste frumoasa meserie de miner. 
„Titlul de miner a devenit azi 
un titlu de onoare, de cinste. Co
muniștii ne sînt nu numai tova
răși de muncă ci și profesori care 
ne învață tainele mineritului, ne 
învață să trăim și să muncim în 
mod comunist" — spunea la con
sfătuire tînărul miner Diana 
Chițu.

Numai din mul 1950 și pini 
în prezent 17.000 de tineri s-au 
calificat mineri în Valea Jiului, 
au devenit muncitori animați de 
o înaltă conștiință de clasă, cu o 
atitudine socialistă față de mun
ci. Minerii comuniști cum sînt 
Ion Kampodi de la Lonea, Ce
nușă Cornel și Neagu Gheorghe 
de la Petrila, Mihai Huda de la

mină s-a începui lucrul eu arma
rea în fier. Metodă nouă, produc
tivitate mai mare, economii mai 
multe. Tot la mina noastră a 
pornit inițiativa „Ziua și fișia". 
— Trebuie să ne spunem și noi 
cuvîntul !“ — așa au gindit ti
nerii mineri și, după un studiu 
atent al posibilităților măririi 
productivității muncii au lansat 
chemarea „Pentru cea mai rapi
dă înaintare !“. Însuflețiți de 
llotărîrea plenarei C.C. al 
P.M.R. cu privire la ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, ortacii 
din brigada condusă de tinărul 
Guță Nicolae au terminat înainte 
de vreme deschiderea unui nou 
abataj.

...De multă vreme tinerii de la 
mina V. Jieț — Lonea — sector 
ol tineretului doreau ca sectoru
lui lor să i se atribuie „Casca de 
Aur" — (cască de onoare ce se 
acordă celui mai bun sector din 
Valea Jiului). Sub conducerea 
organizației de partid colectivul 
întregului sector și-a unit efor
turile, s-a avîntat cu entuziasm

tn întrecere, a luptat și, la 1 
Mai a preluat „Casca de Aur", 
Rezultatul muncii lor: în pri
mele șase luni ale anului 10.000 
tone de cărbune dat peste plan.

...Imaginați-vă Un tren de mar
fă lung de 32 km. încărcat cu 
cărbune. Atit ar măsura dacă ar 
fi unite într-o singură garnitură 
vagoanele care ar transporta cele 
32.000 tone de cărbune dat pes
te plan în primul semestru al a- 
nului curent de brigăzile de pro
ducție ale tineretului din Valea 
Jiului, realizare la care mai 
trebuie adăugați și 1.400.000 lei 
economii obținuți în aceeași pe
rioadă prin inovații și munci 
voluntară.

Bilanț bogat, care demonstrea
ză eficacitatea muncii de educa
re comunistă a tinerilor mineri 
desfășurată de organizațiile de 
bază U.T.M., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, bilanț care 
demonstrează elocvent atitudinea 
nouă, socialistă față de muncă a 
tinerilor mineri din Valea Jiului, 
conștiinciozitatea și pasiunea 
care-i însuflețește, atașamentul 
lor profund față de partid.

circa
lei. In scopul 
sănătății o- 
— între-

j

mineri-
Jiului 
demo- 

cheltu- 
20 de
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Două,imagini grăitoare: cocioaba din fotografia de sus este una din fostele „locuințe" ale minerilor din Lonea. In ultimul deceniu 
Valea Jiului a devenit un imens șantier. La construcțiile ridicate se adaugă în fiecare zi noi blocuri muncitorești, locuințe spațioase, să

nătoase pentru harnicii mineri. Fotografia de jos este o imagine din noul oraș Uneam,

expunerea făcută la consfătuirea 
pe țară a muncitorilor mineri 
din industria carboniferă din 29 
iunie 1952.

„Călătoria mea în Valea Jiu
lui și întîlnirile cu muncitorii 
mineri mi-au rămas pentru tot
deauna întipărite în minte. Am 
văzut atunci — Romînia abia 
fusese eliberată de sub ghiarele 
Iui Hitler—minerii flămînzi, goi, 
desculți, într-o stare de mizerie 
nemaipomenită, urmare a exploa
tării capitaliste și a războiului 
criminal de jaf. Și acești oameni 
flămînzi și desculți, cărora noi 
nu le puteam promite nimic, pen
tru că nu este în obiceiul nostru 
și pentru că condițiile nu ne 
permiteau, acești tovarăși au răs
puns că un singur om la chema
rea Comitetului Central al parti- 
dului și producția a început să 
crească necontenit. Noi am spus 
atunci ca să nu vă gîndiți numai 
Ia ziua de azi, ci și la ziua de 
mîine, pentru că vă trebui să 
facem din această vale a plîn- 
gerii o vale a bucuriei. Trebuie 
să arătăm astăzi că minerii au 
respectat angajamentul luat și 
au dovedit în fapt că își respec
tă cuvîntul și au asigurat aprovi
zionarea frontului antihitlerist, a 
transporturilor, a industriei cu 
cărbune. Trebuie să subliniem că 
aceasta a dovedit înaltul lor pa
triotism, încrederea deplină în 
Partidul comunist“.

...Au trecut 15 ani de la eli
berarea patriei noastre. Cuvîntul 
partidului s-a împlinit ! Valea 
plîngerii a devenit o vale a bucu
riei. Iată cum poetul anonim, 
cîntă cu justificată mîndrie a- 
ceastă transformare epocală în
făptuită numai într-un deceniu și 
jumătate.

Foaie verde de cărbune 
Du-te, Jiule, și spune 
Și vestește-n lumea toată 
Că pe locul de-altădată 
Unde-a fost blestem și jale 
Fericirea-și taie cale 
Că la viața de amar 
Pus-am noi de mult hotar.

Fața nouă a Văii Jiului călă
torul o admiră încă cu mult îna
inte de a pătrunde in valea cu
prinsă între masivele Retezat și 
Paring. La chemarea partidului 
mii de tineri brigadieri printr-o 
muncă avîntată, eroică au biruit 
sălbăticia munților, au construit 
pe porțiunea Bumbești-Livezeni

peni, Uricani, pretutindeni în
Valea Jiului te întâmpină noul.

Elemente ale noului peisaj : 
Siluetele zvelte ale sutelor de 

blocuri noi, culoarea roșie a zidu
rilor oare se înalță, schelele care 
zvîcnesc spre albastrul cerului.

In graiul cifre
lor noul ce a ră
sărit în Valea 
Jiului în anii de 
democrație popu
lară poate fi 
exprimat astfel: 
blocuri cu 5.000 
de apartamente, 
cămine munci
torești cu o ca
pacitate de 5000 
de paturi, 14 
cluburi muncito
rești, Institutul 
de mine din Pe
troșani ( pentru 
a cărei construc
ție s-au investit 
25 milioane lei), 
16 localuri de 
școli elementare 
și medii, termo
centrala Paro- 
șeni etc.

Vricanii, Iscro- 
nii, Livezenii, 
Bărbătenii, Lo
nea, A ninoasa, 
foste sate și-au 
schimbat și ele 
complect aspec
tul rural deve
nind adevărate 
orășele.

Și alte amă
nunte : La Petro
șani pe „Lunca

’s

Marșul tinerilor mineri 
spre cultură

Nu poți să-ți faci o imagine 
complectă a Văii Jiului fără să 
iei cunoștință de preocupările 
multilaterale ale tinerilor mi
neri. Descătușați de grija zilei 
de mîine, bucurindu-se de con
dițiile materiale create de par
tid, tînăra generație de mi
neri se avîntă mereu spre cul
mile înalte ale științei și culturii 
socialiste- Cifrele care fac bilan
țul revoluției culturale in Valea 
Jiului se ridică la ordinul sutelor 
și miilor.

5.000 de artiști amatori se în
trec în fazele raionale ale diferi
telor concursuri, 3.000 de purtă
tori ai insignei „Prieten al cărții“, 
8.100 de tineri cursanți la for
mele de învățămînt politic 
U.T.M., 500 de tineri muncitori 
se pregătesc să urmeze in acest 
an școala medie serală etc.

tn Valea Jiului tinerii studiază 
operele marxism-leninismului, 
poți întîlni tineri cîntind la vioa
ră lucrări de ale lui Beethoven, 
poți vizita expoziția personală cu 
zeci de lucrări a unui artist plas
tic amator, poți surprinde noap
tea pe tineri scriind versuri, sau 
rezolvînd probleme de calcul di
ferențial, fapte cotidiene nelip
site din viața nouă u minerilor.

...La biblioteca clubului Pe
trila, fișele tinerilor muncitori 
Gheorghe Costache, Bădălău 
Smarandache și Victor Căpățînă 
sînt acoperite pe ambele părți 
cu titlurile cărților împrumutate 
de la bibliotecă. Raportînd căr
țile citite la cele șapte luni cit 
au trecut de la începutul anului 
am obținut media t la 5 zile, o 
carte citită !

Iar asemenea lui Gheorghe 
Costache, Bădălău Smarandache 
și Victor Căpățînă, mulți dintre 
cei 1200 de cititori ai bibliotecii 
clubului din Petrila au citit în 
acest an peste 40 de cărți.

Există, desigur și excepții. Tî
năra Eugenia Munteanu, soție de 
miner, a citit în șase luni peste 
100 de cărți !

...Tot la Petrila, tinărul fierar, 
artist plastic amator, Schmidt 
Ladislau ne invită să-i vizităm

viitoarea lui locuință. Casa mo
destă ? Nu ! Vilă, cu verandă, cu 
etaj!

— Aici va fi dormitorul, aici 
sufrageria, dincolo în camera cea 
luminoasă atelierul de sculptură.

Oare putea spera în trecut bă- 
trinul miner Ladislau că fiul său 
va deveni artist amator, că va 
expune lucrări în București ? 

. Să-și amenajeze un atelier de 
artă ?

Nu. Un astfel de fapt „coti
dian“ se poate întîlni numai îne 
tr-o țară socialistă !

★
tn dimineața zilei cînd la 

București oamenii muncii citeau 
cu bucurie documentele plenarei 
lărgite a C.C. al P.M.R. din 13-14 
iulie, deasupra Petroșanilor, din- 
tr-un avion s-au desprins para
șute cu pachete cu ziare. Minerii 
ascultaseră hotărîrea seara la ra
dio. Acum doreau să știe mai 
bine ce sarcini le încredințează 
partidul.

Studierea documentelor plena
rei a stîrnit în rindul minerilor 
un puternic entuziasm, un nou 
avînt în muncă. La fiecare mină, 
la fiecare sector, la fiecare bri
gadă minerii au cercetat cu aten
ție posibilitșițile de mărire a pro
ductivității muncii și de obține
re de noi economii — cale sigu
ră a creșterii nivelului de trai. 
Minerii, oameni energici, însufle
țiți de o conștiință înaintată 
și-au revizuit și sporit angaja
mentele.

Iar astăzi de „Ziua minerului“, 
minerii Văii Jiului raportează 
partidului că de la data cînd au 
luat cunoștință de noua hotărîre 
a plenarei C.C. al P.M.R. au pri
vire la ridicarea continuă a nive
lului de trai al oamenilor mun
cii, au dat peste plan 11.885 iòne 
de cărbune.

Și tot azi ca semn al dragos
tei, al stimei, pe care întregul 
popor o poartă minerilor, pe a- 
dresele exploatărilor carbonifere 
sosesc din cele mai îndepărtate 
colțuri de țară telegrame, feli
citări ce se încheie cu tradițio
nalul salut : „Noroc Bun !“

PAUL DAN

Lupeni, Mihai Turactuc de la 
Aninoasa, au calificat zeci, sute 
de tineri, in mijlocul colectivu
lui socialist de muncă, tinerii mi
neri, ajutați de comuniști au 
crescut, s-au format ca oameni 
înaintați cu o înaltă conștiință, 
gata să-și dăruie toate forțele lor 
patriei socialiste. Fiecare dintre 
tinerii noștri își are „poves
tea" lui. „Să luăm de exem
plu pe fiii mei — Mihai și 
losif — spunea la consfătuire 
bălrinul miner Mihai Farkaș. Ce 
viitor le-ar fi destinat orînduirea 
burgheză ? ' Lipsiți de orice posi
bilitate de a învăța, ei. și-ar , fi 
încheiat viața ca robi, roși de 

1 reumatism, de silicoză, moșnegi 
la 40 de ani ! Ce sînt fiii mei, 
Mihai și losif astăzi ? Datorită 
noilor condiții de muncă și viață 
muncind și învățînd, ambii au 
reușit să ajungă ingineri mineri. 
Pentru viața noastră nouă, mul
țumim partidului".

La fel ca Mihai și losif Far
kaș în Valea Jiului sute de tineri 
muncitori mineri la îndemnul 
comuniștilor asaltează cetatea 
științei și culturii. Inginerii Mir- 
cea și Liviu Felea de la Petrila 
sînt tot feciori de fost zaibăr. In
ginerul Ștefan Musti este fiul 
unui miner care în 1929 a fost 
străpuns de baionetele jandarmi
lor, iar asemenea lor, în cei 11 
ani care au trecut de la înfiin
țarea Institutului de mine din 
Petroșani peste 700 de ingineri 
și peste 200 de tehnicieni au ob
ținut o calificare superioară și 
sînt azi conducători cu munci de 
răspundere în Valea Jiului.

gul proces al muncii în mină 
este supus unui riguros control 
științific. Intr-o lucrare minieră 
de înaintare, la care muncesc 
trei oameni, debitul de aer care 
se asigură într-un singur schimb 
depășește de 80 ori greutatea ce
lor trei muncitori — adică în fie

care minut 300 
m.c. de aer pă
trunde în fron
tul de lucru.

Cu ajutorul fră
țesc al Uniunii 
Sovietice oare a 
livrat țării noas
tre o serie de 
mașini și utilaje 
moderne, la mi
nele din Valea 
Jiului transpor
tul îp^ subteran 
este mecanizat în 
proporție de 98 
la sută, trans
portul in aba
taje in proporție 
de aproape 85 la 
sută iar tăierea 
cărbunelui atât 
în abataje cit și 
la înaintări este 
în întregime me
canizată. Pentru 
mecanizarea mi
nelor și pentru 
înzestrarea ptț- 
parațiilor de cari 
buni cu agrega* 
te moderne — 
s-au cheltuit nu
mai în primul 
plan cincinal a- 
proape jumătate 
de miliard 
lei.

Unde sînt oare copiii care 
tădată lucrau in mină ?

Răspunsul nu-l poți afla 
subteran, Pe ucenicii mineri ii 
găsim la suprafață, în complexe 
școlare profesionale moderne. La

La biblioteca clubului din Pe- 
trilă, unul din miile de cititori, 

în căutarea

Invățamîntul
în Valea Jiului

unei cărți.
de

Sîngelui", pe 
lunca unde au fost uciși mineri 
greviști, s-a înălțat un cartier de 
blocuri muncitorești. La Aninoa
sa pe dealul ICelety — acolo unde 
altădată erau barăci insalubre 
cu paturi „calde" de închiriat, 
paturi in care dormeau zilnic cu 
schimbul doi și trei tineri mineri, 
azi sînt două cămine muncito
rești pentru construirea și mobi
larea cărora s-au investit patru 
milioane lei, cămine cu paturi 
îmbrăcate cu lenjerie de un alb 
imaculat, unde locuiesc peste 300 
de tineri necăsătoriți. Cînd intri 
în Vulcan, șoseaua e străjuită de 
o parte și de alta de locuințe tip. 
Cochete, cu grădini de flori in 
față, casele acestea sînt nelipsite 
acum în întregul peisaj al Văii 
Jiului. La Petrila, 35 de mineri 
și-au cumpărat motociclete- Iar 
șirul unor astfel de amănunte 
poate fi continuat pe multe, foar
te multe pagini:

Asemenea fagurelui de albine, 
subsolul bazinului carbonifer Pe
troșani este străpuns de galerii și

al

in

Ne dăruim toate forțele 
patriei socialiste

...La consfătuire, numeroși par
ticipanți au vorbit despre munca 
lor în subteran, despre rezulta
tele obținute. Am aflat astfel că 
pe Întregul bazin carbonifer al 
Văii Jiului productivitatea mun
cii a crescut în acest an cu 30,6 
la sută față de anul 1950. Dato
rită sporirii productivității mun
cii au fost extrase peste plan fi
nul trecut și in primele șase luni 
ale acestui an aproximativ 200.000 
tone cărbune cocsificabil și ener
getic.

...tn mina Lupeni, lucrează la

înaintare, Guță Nicotae cu or- 
tocii' lui. Toți sînt tineri și plini 
de sănătate. Munca lor se deose 
bește de a altor mineri : sînt 
deschizători de noi drumuri sub
terane- Intr-o ședință a organiza
ției de bază V.T.M. au discutat 
despre căile prin care pot spori 
productivitatea muncii. „Dacă 
terminăm mai repede galeriile de 
acces spre noile straturi de căr
bune înseamnă timp cîștigat, în
seamnă că abatajele se deschid 
înainte de termen, deci mai mult 

'cărbune peste plan. La noi la

1938 4959

Confruntarea cifrelor care expr imă revoluția culturală ce se des
fășoară în Valea Jiului, cu datele statistice din trecut este foarte 
edificatoare.

Datorită condițiilor optime create de partidul nostru, de statul 
democrat-popular, învățămîntul de toate gradele a luat un avînt 
nemaicunoscut în Valea Jiului. In ultimii ani aici s-au construit 
pentru copiii minerilor 16 noi localuri de școli elementare șj me
dii, precum și un institut de învă țămînt superior, dotat cu amfi
teatre și laboratoare moderne. Din noianul de cifre care oglindesc 
avîntut luat în anii aceștia de în vățămîntul de toate gradele în 
Valea Jiului, ne-am oprit doar la acelea ce reflectă dezvoltarea 
impetuoasă a învățămîntului preș colâr, elementar și mediu.



■u.

Reducerea prețurilor
1cu amănuntu

la unele bunuri de consum
(Urmare din pag. l-a)

VIII. Discuri de patefon, 
pick-up-uri și alte 

muzicale
articole

Reducere

Discuri Standard între 23.1% și 34,4%
Discuri micro 24% și 29,2%
Pick-up-uri
Instrumente muzicale

* 25% și 34%

și accesorii la instru
mente muzicale in medie CU 35%

K. Aparate și hîrtie foto
Reducere

Aparat ,/orki“ Intre 24,4% și 26,8%
Aparat „Liubitel“ 24,6%
Hîrtle foto, tn med i e cu 25%

X. Ceasornice de mină 
și de buzunar

Reducere

XII. Articole de uz casnic

— Găleți din polietilenă
— Ligheane din polietilenă
— Coșuri de menaj din 

mase plastice
— Tăvi gravate din polistiren
— Untiere din polietilen
— Articole din porțe

lan (import)
— Vase emailate din import,
— Aspiratoare de praf

în

în 
în

medie

medie 
medie

cu

cu 
cu

Reducere

9,4%
10%

22%

XIII. Motociclete, autoturisme, 
piese de schimb, auto și moto

— Motociclete I.J. 350 cm3
— Motociclete K. 125 cm3
— Motociclete AWO 425 S.

(Simson) 250 cm3
—■ Motociclete AWO 425

(Simson) 250 cm3
— Autoturisme, în medie cu
— Piese de schimb și accesorii din import 

pentru autoturisme și motociclete

Reducere

18,8%
14,5%

18%

15,2%
32%

18%

„Pobeda“ cu secundar mic
„Pobeda“ eu secundar central
„Rama“ cu secundar mic, 
impermeabil
„Molnia“ cu secundar
„Isora“ cu secundar
„Sportivnie“ cu secundar central
„Start“ ou secundar mic
„UMF“ RuHa intre 14,3%

30%
36,2%

XIV. Articole de toaletă
Reducere

XI. Articole de marochinărie 
plasticedin mase

Reducere

— Poșete pe suport textil în medie cu 15%
4-s Mape cu fermoar 14%

Serviete diplomat 15,3%
4— Genți de voiaj 15,1%
4»- Sacoșe pe suport textil 15,1%
i— Cordoane în medie ou 15%
•- Plase din fire de policlorură

de vinii 15%
4— Geamantane 20%

— Săpun de toaletă, în medie
— Periuțe de dinți din mate

rial plastic
— Savoniere din polietilenă
— Apă de colonie,
— Apă de toaletă,
— Pastă de dinți

în medie 
în medie 
între

eu

CU
CU

18%

25%
15%
8%

15% 
și 41,5%

Produse alimentare
I. Produse zaharoase

— Caramele 
fructe

— Rahat ou 
și cacao

— Ciocolată
— Ciocolată
— Ciocolată
— Ciocolată
— Marțipan
— Nugat

eu lapte și
între 13%

nuci, cu fructe

cu lapte 
ou vanilie 
amăruie 
timpi ut ă cu fructe 
cu ciocolată

II. Produse de

— Biscuiți „Victoria“,
— Biscuiți „Sport“,
— Biscuiți ou cacao,
— Biscuiți „Pescăruș“
— Prăjituri mari
— Napolitane cu cacao,
— înghețată de fructe sau
— Cozonac simpilu
— Turtă dulce

între
van id ie

III. Diverse produse 
alimentare

patiserie

între
9t

Șl 23,8%

Reducere

18%

ineru

Și 
Și 
Și

iua

Echipa de dansuri din comuna Lugojel, regiunea Timișoara.

Reducere

— Măsline calitatea l-a 20%
— Măsline calitatea Il-a 25%
—- Măsline calitatea IlI-a 33%
— Lămîi 40%
— Portocale, grape-fruits 20%
— Ceai negru calitatea I-a 21,5%
— Ceai negru Hankov 20%
— Ceai chinezesc 21,4%
— Ceai verde 30%
— Cafea boabe crudă 25%
— Cacao pudră 35,7%

Reducere

în aceste zile la Eforie

— Bomboane diferite sorturi, între
— Drajeuri,
— Bomboane fondante, 

Jeleu de fructe

Ministerul Comerțului, organele centrale de stat și 
cooperatiste, precum și comitetele executive ale sfatu
rilor populare regionale vor lua măsurile organizatorice 
necesare pentru aplicarea reducerii de prețuri.

Unitățile comerciale de stat și cooperatiste vor afișa 
lista complectă a tuturor produselor cu prețurile reduse.

Prin înfăptuirea acestor reduceri de prețuri, împreună 
cu reducerea prețurilor ia vinuri, țuică și rachiuri natu
rale, populația va realiza o economie anuală de 1 mi
liard lei.

Asfăseară pe stadionul „Republicii”

Petrolul Ploești—Dinamo București
După întîlnirea de fotbal dintre Dridea, Tabarcea, Fronea etc. de 

formațiile bucureștene Rapid și 
D.namo, disputată cu cîteva zile 
în urmă pe stadionul Dinamo, un 
nou meci deosebit de atractiv le 
este oferit iubitorilor de fotbal. 
Este vorba de întîlnirea dintre 
cîștigătoarea campionatului R. P. 
Române de fotbal Petrolul-Ploești 
și cîștigătoarea Cupei R. P. Ro- 
mîne Dinamo-București. Interesul 
suscitat de această întâlnire este 
legitim, deoarece în fața spectato
rilor vor evolua două dintre cele 
mai în formă echipe de fotbal.

Vom revedea la luminile reflec
toarelor stadionului Republicii o 
serie de jucători care au făcut 
parte din loturile noastre repre
zentative ca Popa, Al. Vasile, 
Nunweiller, Motroc și alții de la 
Dinamo-București și respectiv

la Petrolul-Ploești.
In organizarea ziarului „Seîn- 

teia“, meciul de fotbal dintre cele 
două echipe fruntașe ale fotbalului 
nostru va constitui fără îndoială 
un prilej de serioasă verificare a 
stadiului de pregătire în care se 
află acestea, înaintea începerii 
palpitantei întreceri a campiona
tului.

Nu ne îndoim de faptul că în- 
tîlnirea de astă seară (stadionul 
Republicii ora 19,30) va satisface 
exigențele publicului bucureștean 
dornic de a asista la o întrecere 
de bună calitate, desfășurată în 
spiritul unei înalte sportivități, 
pe măsura prestigiului de care se 
bucură cele două formații.

La Poalele Paringului, în locul 
denumit „Stîna lui Rusu" a fost 
terminată construcția unei frumoa
se case de odihnă cu 180 de locuri 
pentru 
casă de 
de ziua

minerii Văii Jiului. Noua 
odihnă, dar pentru mineri 
lor, cuprinde de asemenea

o cantină restaurant, un club, un 
garaj pentru autovehicule.

La construcția acestei case de 
odihnă și recreere au lucrat vo
luntar numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
din Valea Jiului.

Ștafeta sportivă „Să întimpinăm 23 August“
Intr-un cadru festiv, la 18 au

gust se va da startul în tradițio
nala ștafetă sportivă „Să întâmpi
năm 23 August“. La această șta
fetă, organizată de Consiliul Ge
neral U.G.F.S. prin consiliile re
gionale, orășenești și raionale, vor 
participa numeroși atleți, cicliști, 
înotători, canotori, motocicliști, că. 
lăreți, care vor purta mesajul 
sportivilor noștri la cea de-a XV-a 
aniversare a eliberării patriei noa-

stre de sub jugul fascist. Ștafeta 
se va desfășura pe etape și va cu
prinde 5 trasee principale ce vor 
străbate întreaga țară. Traseele 
vor porni din orașele Vatra Dor- 
nei, Constanța, Petroșani, Baia 
Mare și Oradea. Sosirea în Bucu
rești a celor 5 ramuri ale ștafetei 
va avea loc în ziua de 24 august 
pe stadionul „23 August“.

INFORMAȚII
In conformitate cu Hotărîrea 

Consiliului de Miniștri nr. 995/ 
1959 privind organizarea exame
nului de stat în instituțiile de în- 
vățămînt superior, Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii a elaborat 
recent Regulamentul cu privire la 
organizarea și desfășurarea exa
menului de stat în instituțiile de 
învățămînt superior.

Gazeta învățămintului nr. 527 
din 7 august a-c. a publicat o am
plă prezentare a principalelor pre
vederi ale noului regulament

★
In cursul zilelor de vineri și 

sîmbătă, membrii delegațiilor care 
participă la Consfătuirea interna
țională privind „Agrotehnica cul
turii porumbului folosit pentru, 
boabe și siloz“ au vizitat Stațiu- 
noa experimentală Ciala a Institu
tului de cercetări pentru cultura 
porumbului și diferite unități agri
cole de stat și cooperatiste din re
giunea București. Membrii delega
ției s-au interesat de rezultatele 
obținute in cultura porumbului și 
de metodele de cultură, atît la 
porumbul cultivat pentru boabe, 
cît și la cel pentru siloz.

★
Zilele acestea urmează să so

sească în țară un grup de turiști 
din Uniunea Sovietică, membri ai 
Asociației de prietenie U.R.S.S.— 
R.P. Romînă, grupuri de siudenți 
și profesori din S.U.A., turiști bel
gieni, grupuri de turiști cehi, ger
mani, polonezi, maghiari, care 
vin să-și petreacă vacaftța în țara 
noastră, turiști francezi, care vin 
în coloane de autoturisme și auto
care sau care fac o croazieră cu 
motonava Transilvania etc.

mereu și mereu grija ce le-o 
poartă partidul și guvernul. Sa
lariile tarifare ale muncitorilor 
din industria carboniferă și 
cîștigul mediu lunar al acestora 
Sînt astăzi printre cele mai bune 
din întreaga noastră economie. 
Astfel, dacă în 1949 cîștigul me
diu al unul muncitor industrial 
din ramura cărbunelui era de 
380 iei, după îmbunătățirile suc
cesive și în urma sporurilor ho- 
tărîte de Plenara C.C. al P.M.R. 
din 13—14 iulie va crește la 
1.170 lei. Un vagonetar, care în 
1949 cîștiga 530 lei va avea un 
venit de 1.451 lei după acorda
rea recentului spor. Nu există 
localitate minieră unde să nu fi 
fost ridicate locuințe muncito
rești și construcții social-cultu- 
rale; în acest scop au fost in
vestite în anii 1951—1958 a- 
proape 750 milioane lei. Au fost 
construite orașe miniere noi ca 
Uricanii, FUipeștii de Pădure, 
Rov.narii și au fost înălțate 
cvartale muncitorești moderne în 
toate bazinele carbonifere. Din 
anul 1951 și pînă acum minerii 
au primit în folosință 6.600 de 
apartamente în blocuri conforta
bile. S-au construit de asemenea 
cămine pentru minerii nefanîi- 
liști cu o capac:tate de peste 
1.5.000 de locuri, numeroase clu
buri muncitorești, cinematografe, 
un tăți sanitare și de ocrotire a 
mamei și copilului, magazine 
moderne, baze sportive etc.

Pentru viața nouă pe care o 
trăiesc, pentru fericirea de a se 
bucura din plin de roadele mun
cii lor, minerii mulțumesc par
tidului care i-a condus în lupta 
pentru doborireâ jugului exploa
tatorilor și îi conduce pe calea 
făuririi socialismului. Detașa
ment încercat al clasei noastre 
muncitoare, minerii au luptat cu 
eroism sub conducerea P.C.R. 
împotriva putredei orinduiri bur- 
ghezo-moșierești. Ei continuă as
tăzi, în noile condiții, ale con
struirii socialsmului tradițiile 
eroice, tradițiile de abnegație în 
lupta pentru cauza clasei mun
citoare, pentru fericirea poporu
lui muncitor, tradițiile atașa
mentului neclintit față de par
tid. Minerii răspund mereu cu 
înflăcărare chemărilor partidu
lui, muncesc cu dîrzenie pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid. Astfel, în primul semestru 
al acestui an industria carboni
feră și-a realizat planul în pro
porție de 102,6 la sută, planul 
productivității muncii cu 101,4 
ia sută, iar la prețul de cost a

(Agerpres) (Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

etc., s-au cheltuit în perioada 
1951 — 1958 circa 200.000.000 lei.

O mare și neslăbită atenție se 
manifestă pentru asigurarea ce
lor mai bune condiții de creștere 
a calificării profesionale a mine
rilor, pentru asigurarea califică
rii cadrelor numeroase necesare 
industriei miniere în plină dez
voltare. Pentru a forma o gene
rație de tineri mineri de nădejde, 
capabilă să înlocuiască schimbul 
celor în vîrstă, partidul nostru 
a dat o atenție deosebită califi
cării tineretului în meseria de 
miner. Astfel, între anii 1951— 
1957 au fost calificați, în dife
rite forme de calificare cu du
rată scurtă și bazată în princi
pal pe calificarea la locul de 
muncă, 27.021 muncitori; în a- 
ceeași perioadă și-au ridicat ca
lificarea 30.578 muncitori. Șco
lile medii tehnice miniere au 
pregătit între 1948—1955 un nu
măr de 5.590 absolvenți. In ca
drul industriei carbonifere au 
fost create 6 grupuri școlare la 
Petroșani, Anina, Cîmpulung, 
Lupeni, Filipești și Comănești, 
fiecare avînd școli profesionale 
de ucenici și una sau mai multe 
școli de mineri, iar primele' 3 
grupuri au și școli de maiștri. 
Pentru pregătirea cadrelor de 
ingineri a fost creat, în 1948 
la Petroșani, Institutul de mine 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" cu 
două facultăți, una pregătind in
gineri mineri, iar a doua ingi
neri mecand-energeticieni pen
tru mine.

Ca rezultat al dezvoltării in
dustriei miniere și al înzestrării 
ei cu tehnica modernă, al asi
gurării unor condiții tot mai 
bune de muncă pentru mineri, al 
creșterii unul mare număr de 
cadre bine pregătite, precum și 
datorită avîntulu' cu care mine
rii au desfășurat întrecerea so
cialistă, producția de cărbune a 
sporit mereu. Anul trecut a fost 
scoasă la suprafață o cantitate 
de cărbune de peste 2,6 ori mai 
mare decît în anul 1938. Ritmul 
de creștere al producției de căr
bune în țara noastră în anii pu
terii populare întrece pe cel ob
ținut în aceeași perioadă de o 
serie de țări capitaliste de frun
te ca : S.U.A., Franța, Canada, 
Belgia etc.

Mîndria minerilor pentru ma
rile succese dobîndite sub con
ducerea partidului în dezvoltarea 
industriei carbonifere, în spori- obținut o reducere de 6 la sută 
rea producției de cărbune se im- 
pletește cu bucuria și ințpnsa sa
tisfacție de a vedea și a simți 
cum zi de zi condițiile lor de 
viață devin mereu mal bune. Mi
nerii se bucură din plin de roa
dele muncii lor spornice, ei simt

Cicerone Theodorescu : „Oameni și dragoste“
Trăind cu intensitate în actua

litatea vremii noastre, străduin- 
du-se continuu să releve bogăția 
și frumusețea sensurilor ei ma
jore, să contribuie prin scrisul 
său la oglindirea mărețelor reali
zări ale regimului nostru, munca 
entuziastă a întregului popor 
muncitor pentru construirea so
cialismului, Cicerone Theodo
rescu a avut posibilitatea să des
fășoare o aotivitate poetică pro
digioasă, cu realizări 
mărturisite 
volume de 
ultimii ani. 
adăugat nu de mult și volumul 
„Oameni și dragoste“ apărut la 
E.S-P.L.A.

Gama versurilor din acest vo
lum dispune de o largă varieta
te de nuanțe și tonalități, ideile 
ți sentimentele poetului fiind 
turnate în imagini de autentică 
vibrație lirică, de vie capacitate 
emoțională, subtilitatea expre
siei, notația discretă, fină, aso
ciativă, r’ternînd cu exprimarea 
directă, deschisă, ambele manie
re avînd însă o reală forță mo
bilizatoare și combativă. Cicerone 
Theodorescu este un rapsod al 
vieții noastre noi. al cuceririlor 
mărețe ale poporului nostru care, 
6uh conducerea partidului clasei 
muncitoare, îți făurește cu succes 
» viață nouă, socialistă, un cîntă
reț entuziast al noii structuri 
morale a oamenilor de azi. Poe
tul își transmite mesajul său, în 
mod frecvent, prin versuri suc

valoroase, 
prin masivele sale 
versuri apărute în 
La șirul acestora s-a

cinte, prin notații pline de fine
țe. utilizînd din abundență me
tafora și aluzia cu putere de su
gerare și caracterizare. în primul 
ciclu al volumului, poetul ni se 
relevă ca un iscusit cîntăreț al 
noului nostru peisaj marin. In
cantația în fața splendorilor na
turii nu este însă atemporală 
și aspațială, ci izvorăște din 
bucuria și patriotismul omului 
nou de azi din țara noastră, con
știent că toate bunurile vieții 
noi aparțin poporului. Edifica
toare în acest sens, este poezia 
„Coasta de argint“'

.„Știi tu al mării noastre 
țărm vrăjit 

Cu toate plajele spre răsărit 
Și golfurile deschizînd în soare 
Cozi de păun fierbinți, licări

toare ?

Odihnă, farmec, vis, uitări, alint, 
Pe coasta romînească de argint 
E loc să vină oameni, toată vara, 
Din toate părțile, din toată țara".

Aceeași substanță au și poe
ziile „Țărm romînesc“, „Nici 
Marte...“, „Marea noastră” și al
tele.

Poetul afirmă pregnant noul din 
viața noastră de azi prin utili
zarea elementului concret, a 
amănuntului esențial, semnifica
tiv, transpus artistic, adesea, prin 
intermediul unei fabulații. De 
pildă, pentru a demonstra că

sînt 
spre 
prin

fiilor oamenilor muncii le 
deschise astăzi toate căile 
un destin luminos, putînd, 
muncă să se ridice pe trepte su
perioare de viață, Cicerone Theo
dorescu recurge la un procedeu 
ingenios în poezia „Veste de la 
Niculae". El redă un dialog în
tre părinții lui Niculae, amîndoi 
țărani muncitori. Bătrîna e ne
căjită că nu a mai primit de 
mult o veste de la fecior. Fac
torul poștal, în ’ loc de scrisoare, 
le arată, însă, un ziar în care

majore ale vieții noastre de azi, 
poetul denunță pe ațîțătorii la 
un nou război, chemînd masele 
la lupta pentru apărarea și întă
rirea păcii, în poezii ca „Sem
nături pentru pace“, „Scrisoare 
din odaia de lucru“, „Balada 
despre micul general“. în alte 
poezii, Cicerone Theodorescu 
evocă sacrificiile și lupta din 
trecut a clasei muncitoare împo
triva regimului burghezo-moșie- 
resc, din care au rodit bucuriile 
vieții de azi („Zi-ntîi de mai"),

Cronica literară
scrie că Niculae muncește acum 
ca director al unei întreprinderi 
din țară, de creșterea și educarea 
lui avînd grijă partidul clasei 
muncitoare:

scoate în evidență rolul hotări- 
tor al maselor muncitoare în 
conducerea de azi a treburilor 
țării („Alegeri“), înalță un imn 
omului din societatea socialistă 
(„Țara holdelor bogate“) :

Se mirară soții : 
„Cum adică, oare ? 
...L-au propus, cu toții,
E director mare !" 
„Ea, c-un blid în mina, 
Mai să 
„Cine-o 
De-i cu

scape blidul.
fi, ea-ngînă 
el?

— Partidul !'

„Țara holdelor bogate 
Oameni simpli și eroi
Aurul mai scump din toate 
Omul, omul e la noi"

de referate"), a chiulangiului 
(„Licheaua“), a falsului literat 
(„De vorbă cu o statuie“) etc. 

în volumul „Oameni și dra
goste”, Cicerone Theodorescu se 
afirmă, de asemenea, ca un poet 
al dragostei, al vieții frumoase 
de familie, în viața noastră nouă, 
conformă moralei noastre înain
tate. în imagini de adîncă rezo
nanță lirică, în cuvinte pline de 
simțire, poetul elogiază frumuse
țea trăsăturilor morale ale omu
lui nou, care întemeiază familia 
bazată pe înălțătoare comuniuni 
sufletești, pe un țel nobil. Ci
cerone Theodorescu cîntă dra
gostea plină de căldură, cinstea 
și demnitatea umană oare stau la 
baza vieții casnice, de familie, în 
epoca făuririi societății socialiste, 
arătînd cum a apărut un om 
nou, cu o etică nouă, care-i pri
lejuiește o adîncă bucurie și mul
țumire sufletească. Edificatoare 
în acest sens sînt poeziile din 
ciclurile „Stihuri de dragoste“, 
„Oda familiei“, „Lingă o inimă 
tînără" ’și cu deosebire poezia 
„Cămin“ :

Știind că te voi revedea 
Ușor mi-ar fi și prin furtună, 
Aripă caldă, vorbă bună, 
Cămin, odihna mea".

Cicerone Theodorescu este un 
poet cu o inspirație multilate
rală, bogată, modul de exprima
re artistică îmbrățișînd o diver
sitate de aspecte.

Participînd activ la problemele

O preocupare constantă a poe
tului, manifestată vizibil și în a- 
cest volum, este atitudinea criti
că, satirizatoare față de unele 
aspecte negative, rămășițe ale 
trecutului. Finalitatea satirei sale 
se îndreaptă, cu subtilitate dis
cretă sau cu virulență, împo
triva birocratului („în plapuma-i

„O boltă-ntreagă de cocori 
Țipînd, pe sus, de bucurie 
Că se întorc, îmi pun și mie 
Aripi, la

Să fiu la
Cînd vin

subțiori.

tine într-o clipă 
din munca mea, 

pe seară, 
cerul subțioarăAdun tot 

Boltindu-mi-l, aripă.

im volumele sale anterioare, 
Cicerone Theodorescu a readus 
în circulație unele forme poetice 
mai puțin uzitate, cum este de 
pildă rondelul, turnînd în tipa
rul lui idei și sentimente proprii 
vieții noastre de azi. în acest 
volum, poetul cultivă cu aceeași 
pasiune rondelul, mai ales în 
ciclul „Oastea zburătoare“, exce- 
lînd totodată și în construirea 
sonetului ți a dublei terține, a- 
ceasta din urmă cu ciclul intitu
lat sugestiv „Lumea într-un strop 
de rouă“. Cicerone Theodorescu 
este un iscusit mînuitor al ver
sului. Ritmica versurilor sale al
ternează în funcție de con
ținutul de idei pe care 
buie să-l afirme 
In unele cazuri, însă, ca în poe
zia „Leacuri“, Cicerone Theodo
rescu cade în versificații facile, 
stereotipe; în alte cazuri, versu
rile fie că dovedesc ermetism, 
fie că au un mesaj încă destul 
de vag, neprecizat. Acestea sînt 
însă cazuri izolate, care se pierd 
în ansamblul volumului care, fără 
îndoială, a îmborățit poezia 
noastră actuală cu noi creații 
de valoare.

față de anul-1958, realizînd în
semnate economii pește plan. Ti
nerii mineri — care ja numeroa
se exploatări miniere depășesc 
cu mult jumătate din numărul 
totaț al muncitorilor — aduc un 
aport entuziast, însemnat, la ob
ținerea de noi și noi succese în 
producție. Din rîndurile tinerilor 
s-au ridicat asemenea mineri de 
frunte; cunoscuți în întreaga ța
ră că: Mihaj Buclnschi și Timar 
Gheorghe 
Păsărică 
Kerepețiu 
alții.

Minerii
cu succesele dobîndite ci tind 
mereu spre realizări mai înseni
nate, care să constituie un aport 
și mai substanțial lă opera de 
construire a socialismului. în
suflețiți de documentele plenarei 
C.C. al P.M.R, din 13—14 iulie 
muncitorii din industria noastră

de la Lonea, Nicolae 
de la Petrila, Ovidu 
de la Lupeni și mulți

nu se mulțumesc însă

minieră își sporesc eforturile tn 
direcția creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost, în direcția obținerii de în
semnate economii printr-o mai 
bună organizare a muncii, prin 
reducerea consumurilor de lemn 
de mină, explozivi și energie e- 
lectrică, prin folosirea mai bună 
a mecanismelor, îmbunătățirea 
calității cărbunelui și minereuri* , 
lor. Minerii sînt conștienți de 
faptul că, așa cum ne învață 
partidul, așa cum subliniază 
documentele recentei plenare a 
C.C. al P.M.R., dacă vrem să 
mergem mai departe spre noi 
realizări în ridicarea nivelului 
de trai trebuie să ridicăm con
tinuu productivitatea muncii, să 
reducem prețul de cost, să îm- ' 
bunătății calitatea produselor. 
Minerii noștri pot și trebuie să' 
descopere și să folosească marile 
rezerve interne care există în 
domeniul sporirii productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor de 
producție, îmbunătățirii calității 
produselor.

Organizațiile U.T.M. din in
dustria minieră sînt chemate ca,- 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, să-și mărească aportul la 
lupta pentru îndeplirfWea sarci- ' 
nilor trasate de partid,' să mobi
lizeze mai intens tineretul la 
sporirea productivității muncii» 
la realizarea de economii cît 
mai însemnate. E. necesar ca 
organizațiile U.T.M. să ajute bri
găzile de tineret să-și organizeze 
temeinic munca pentru a folosi 
mai bine mașinile și utilajele și 
a obține în scurt timp o creștere 
substanțială a productivității 
muncii. Organizațiile U.T.M. au 
datoria să acorde o mai mare 
atenție extinderii inițiativelor șl 
metodelor bune de muncă. Ur- 
mind exemplul comuniștilor, 
utemiștii din industria minieră au 
datoria să fie exemplu în munca 
de răspîndire a inițiativelor ce se -' 
nasc în întrecere și a experien
ței înaintate, transformîndu-le 
într-un tun al minerilor din toa
te minele. E necesar ca organi
zațiile U.T.M. să se ocupe în 
continuare de ridicarea califică
rii profesionale a tinerilor mi
neri. Organizațiile U.T.M. sînt 
chemate să desfășoare mereu 
mai intens în rîndul tinerilor mi
neri munca politică și culturală 
de masă, de educație comunistă, 
să dezvolte mai departe la fieca
re tînăr miner atitudinea socia
listă față de muncă,- devotamen-', 
tu| nețărmurit pentru partid, 
pentru mărețele cuceriri revolu
ționare dobîndite în cei 15 ănh 
de la eliberarea patriei, pentru 
socialism.

Fără îndoială că luptînd pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin în lumina Documentelor 
recentei plenare a C.C; al 
P.M.R., harnicii noștri mineri 
vor întîmpina cu noi și mări 
succese în muncă ziua de 23 Au
gust, cea de-a XV-a aniversare 
a eliberării patriei de sub jugul 
fascist.

De „Ziua minerului“ întregul 
nostru popor felicită din Inimă 
pe bravii mineri ai patriei și le 
urează tradiționalul „Noroc bun“, 
la noi șl bogate succese pe dru
mul arătat de partid, drumul în
floririi necontenite a Republicii 
noastre dragi, drumul creșterii 
continue a bunăstării oamenilor 
muncii.

Formațiile artistice ale caselor 
ale tineretului din București în

de cultură 
întrecere

tre- 
artistic.

TEODOR VIRGOLICI

Vineri dupa-amiază 8-a deschis 
în Capitala întrecerea formațiilor 
artistice din cadrul caselor de cul
tura ale tineretului, întrecere or
ganizată de către Comitetul orășe
nesc București al U.T.M. în cinstea 
zilei de 23 August. La întrecere 
participă toate cele șase case raio
nale de cultură ale tineretului cu 
toate formațiile artistice pe care le 
au : echipe de teatru, de dansuri, 
orchestre, brigăzi artistice. Pfin 
selecționare, pe baza criteriilor 
stabilite (repertoriu, interpretarea 
artistică, disciplină, număr de spec
tacole), se va stabili casa de cul
tură cu cea mai bogată 
tivitate artistică. Comitetul 
șenesc București al U.T.M.
acorda Diploma de onoare a Comi
tetului orășenesc al U.T.M., casei 
de cultură a tineretului cu cea mai

artistică, precum
ce se vor

sc
ora

va

bogata activitate 
și formațiilor artistice 
lașa pe locul întîi în această în

trecere.
întrecerea a fost 

Casa de cultură a tineretului 
raionul „23 August“. Tinerii 
tiști amatori, în majoritatea 
muncitori la întreprinderile din 
ion, au prezentat un bogat ți 
riat program, 
într-un act „Tokio anunță“ de Ana 
Novak, laureată a Premiului de 
Stat, muzică uțoară ți populară 
executată de orchestra casei, reci
tări, dansuri.

Concursul — care durează pînă 
la 12 august a.c. — va prilejui ti
nerilor artițti amatori să-ți afir
me toate posibilitățile creatoare ți 
interpretative.

deschisă de 
din 
ar- 
lor 
ra- 
va- 

format din piesa

MARILENA CONSTANTIN
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Schimbul de vizite Hrușciov-Eisenhower
primit cu satisfacție

de opinia publică mondială
John Gollan:

Pentru tratative 
ți pentru înțelegere 

EsbVest

„Sintem entuziasmați că Hrușciov 
va veni în America“

LONDRA 8 (Agerpres). — Intr- 
un articol publicat în ziarul „Dai- 
ly Worker“, John Gollan, secretar 
general al Partidului Comun.st 
din Marea Br.tanie, salută sch m- 
bu| de vizite dintre priniul minis
tru sovietic, N. S. Hrușciov, și 
președmtele S.U.A., Eisenhower, și 
arată că acest important eveni
ment internațional... confirmă fali
mentul politicii „războiului rece" 
și al campion lor înarmării nu
cleare.

„Problema care ni se pune a- 
cum, scrie Gollan, este să creăm 
în lunile viitoare un atît de pu
ternic curent de opinie publică in 
favoarea unui acord încit să asi
gurăm realizarea acestuia. In sta
diul actual se manifestă o presiune 
crescindă în toată lumea pentru 
tratative și pentru înțelegere Est- 
Vest“.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Ziarul „Des Moines Register“, 
care apare în statul lowa, subli
niază că „apropiatul schimb de vi
zite intre președintele Eisenhower 
și premierul sovietic, Nikita Hruș
ciov, este o veste admirabilă“ și 
își exprimă speranța că in timpul 
călătoriei in Statele Unite, N. S, 
Hrușciov va vizita și lowa.

Ziarul arată că Eisenhower și 
N. S. Hrușciov vor discuta, vor 
reînnoi și vor adinei cunoștința și 
vor găsi de asemenea timp să-și 
cunoască reciproc țările.

„Atît întrecerea în convorbirile 
despre pace, continuă ziarul, cit și 
întrecerea în domeniul ajutorăr i 
statelor străine, reprezintă ceva in
comparabil mai bun decit întrece
rea in aruncarea de bombe“.

„Sintem entuziasmați că Hruș- 
ciov va veni în America, se spu
ne in încheierea articolului. Spe
răm că el va vizita lowa. Intru- 
cît in țara sa el este un mare pro
pagandist al porumbului, va face 
fără îndoială aceasta și aici".

Oamenii sovietici comentează

Kiși:
Contactele dintre 

conducătorii statelor 
sînt utile și necesare
MEXICO 3 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Nove Da- 
d:s', cu prilejul unei conferințe 
de presă, organizate la Mexico la 
6 august, primul ministru al Japo
niei, Kiși. care (ace o călătorie 
prin țările Americii Latine, a salu
tat hotărîrea cu privire la schim
bul de vizite intre N. S. Hrușciov 
fi D. Eisenhower. Contactele di-'*r-, 
recte dintre conducătorii statelor, 
a spus el, nu sînt numai utile ci 
fi necesare pentru slăbirea încordă
rii internaționale.

cu însuflețire evenimentul
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : Știrea cu privire 
la apropiatul schimb de viz.te in
tre N. S. Hrușc ov și D. Eisenho
wer continuă să f.e comentată cu 
însuflețire de oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică.

Reprezentanți; diferitelor pături 
ale populației apreciază această 
știre ca un eveniment de o deose
bită importanță internațională, ca 
un pas însemnat pe calea realiză
rii unei păci train.ee și durabile.

Sperăm că întîlnirea conducăto
rilor celor două mari puteri va 
fi încununată de succes, a declarat 
Sabir lunusov. vicepreședinte al 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Uzbece.

Oamenii muncii din Tadjkistan 
salută cu căldură apropiatul 
schimb de vizite între șefii guver-

nelor S.U.A. și U.R.S.S. cons.’de- 
rîndu-1 ca un prilej real de regle
mentare pașnică a problemelor in
ternaționale.

Contactul personal dintre condu
cătorii celor două mari puteri ne 
insuflă puternice speranțe într-o e- 
voluție favorabilă a evenimentelor 
internaționale, a declarat P. Pa- 
nin, maistru la Uzina de mașini 
de rectificat din Moscova.

Scriitorul Anatoli Sofronov și 
criticul de artă luri Zavadski, au 
făcut de asemenea declarații în 
care aprobă intilnirile dintre con
ducătorii S.U.A. și U.R.S.S.

Apropiatul schimb de vizite 
fost discutat la Uzina 
ssor“ din Moscova, la 
naval „Nosenko“ din 
(Ucraina), și în alte multe între
prinderi ale Uniunii Sovietice.

a
„Kompre- 
Șantierul 
Nicolaev

/. Bernal:
A fost făcut un nou 

pas important
LONDRA 8 (Agerpres). Prof. 

J. Bernal, președmtele mecutiv al 
Consiliului Mond al al Păcii, a 
făcut o declarație prin care sa
lută apropiatul schimb de vizite 
între N. S. Hrușciov și D. E sen- 
hower. „Sute de milioane de oa
meni simpli, a spus el, care timp 
de mai mulți ani au muncit, au 
luptat, au trimis petiții, au făcut 
apel la tratat.ve și s-au pronunțat 
împotriva politicii de forță, se 
pot bucura că a fost făcut acest 
nou pas important Eisenhower și 
HrLșciov au posibilitatea ca în 
cursul discuțiilor lor să netezească 
calea spre o conferință la cel mai 
înalt nivel care să fie încununată 
de succes și să poată pune capăt 
pentru totdeauna experiențelor cu 
arma nucleară, să întreprindă pri
mele măsuri concrete spre dezar
mare și încetarea cursei înarmări
lor atomice, să pregătească o re
glementare pașnică în Europa".

Proî. dr. Jerome Davis: care corespunde 
unor vechi năzuințe ale poporului american

PRAGA 8. — De la corespon
dentul special Agerpres :

Printre călătorii de peste hotare 
sosiți în aceste zile în orașul de 
pe malul Vltavei se numără și un 
grup de turiști din S.U.A. in frun
te cu cunoscutul profesor de socio
logie de la Universitatea „Yale- 
Coiinecticut“ din Statele Unite, dr. 
Jerome Davis, militant de frunte 
al mișcării yuackerilor și autor al 
unei cărți cunoscute în care este 
combătută discr.minarea rasială.

Cu prilejul convorbirii avute, 
profesorul Davis a ținut să expri
me pentru Agenția Romînă de Pre
să „Agerpres" părerea sa în legă
tură cu schimbul de vizite din.re 
conducătorii Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii: „Nu 
e lesne să poți înfățișă multiplele 
gînduri și sentimente pe care 1« 
încerci în fața unui eveniment de 
asemenea importanță. Vestea pe 
care am aflat-o luni seara despre 
acest schimb de vizite nu poate 
decit să-ți insufle optimism.

Este un eveniment care cores-

punde unor vechi năzuințe a celei 
mai mari majorități a poporului 
nostru. Nu se poate să nu-ți ex
primi satisfacția că în sfirșit este 
posibil să se țină seama de accs e 
năzuințe.

Călătoria pe care conducătorul 
guvernului sovietic N. S. Hrușciov 
o va întreprinde în Statele Unite 
și vizita președintelui Eisenlinwer 
în Uniunea Sovietică fac posibilă 
o dezvoltare a colaborării dintre 
cele două țâri ale noastre, in ul
timii ani, a.n fost la Moscova și 
in alte orașe din Uniunea Sovie
tică de mai multe ori. Am avut 
astfel oca/.ia să mă conving per
sonal de progresele remarcabile 
ale poporului sovietic în toate do
meniile și de dorința sa de a trăi 

, în pace și înțelegere cu toate po
poarele. Sînt convins că dezvolta
rea colaborării dintre Statele Uni
te ale Americii și Uniunea Sovie
tică este nu numai necesară da- și 
posibilă, in interesul păcii și înțe
legerii internaționale".

H. K. Hansen
O conferință 
la nivel înalt 

trebuie să aibă loc
COPENHAGA 8 (Agerpres). —

TASS transm.te : Luînd cuvîntul 
Îs Roskilde, primul ministru al 
Danemarcei, H K. Hansen, a sub
liniat însemnătatea apropiatelor 
vizite ale Iu. N. S. Hrușciov in 
S.U.A. și D. Eisenhower in Uniu
nea Sovietică și a vorbit de ase
menea despre împrejurările care 
au dus la amînarea vizitei pre- 
șed ntelui Consiliului de Miniștri 

• al U.R.S.S. in Țările Scandinave.
Hansen a criticat cu asprime pe 

- Kraft, liderul partidului conserva
tor de opoziție, care încercînd să 
învenineze relațiile danezo-sovie- 
tce a afirmat că vizita lui N. S.
Hrușciov în Danemarca urmărește 
să „despartă" Danemarca de Occi
dent.

Kraft și-a permis și o serie de 
alte calomnii. Dl. Kraft a declarat 
Hansen, nu s-a întemeiat pe ni
mic pentru asemenea afirmații. In 

r Danemarca, a spus în continuare 
Hansen, regretăm că vizita pri
mului ministru Hrușciov a fost a- 
mînată.

Hansen a salutat schimbul de 
vizite intre N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower.

Mulți, împreună cu noi, a spus 
în în .e>iere Hansen, doresc ca 
cele două vizite oficiale care vor 
avea loc in curind să creeze o bază 
pozitivă și practică pentru o con
ferință la n vel înalt între Răsă
rit și Apus care, firește, mai de
vreme sau mai tirziu, trebuie să 
albă loc.

„Spiritul de colaborare va deschide noi căi 
în fata întregii omeniri“

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 
Apropiatul schimb de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
se bucură de aprobarea generală 
în diferite cercuri a'e opiniei pu
blice argentinlene care este de pă
rere că intilnirile dintre șefii gu
vernelor celor două mari puteri 
pot marca un punct de cotitură nu 
numai in relațiile dintre 
țări, dar și în evoluția 
din întregul continent 
american.

După părerea ziarului „Noticias 
Graficas“, apropiatele vizite pot 
avea un rol hotărîtor în îndepli
nirea planurilor de dezvoltare eco
nomică a țărilor Americii Latine, 
în soluționarea problemelor de cea

aceste 
situației 

latino-

mai 
țări.
Hrușciov și Eisenhower, subliniază 
ziarul, pot pune capăt războiului 
rece, jar aceasta ar putea iniția 
pentru toți o nouă eră economică 
m care mijloacele să fie folosite, 
pentru combaterea ni’zcriei și a 
foametei, iar nu in scop de dis
trugere".

Ziarul „Buenos Aires Herald“ 
scrie că vizitele „insuflă speranțe 
în întărirea păc i".

In comentariile sale ziarul „La 
Nacion“, unul din cele mai mari 
ziare argentinlene, subliniază că 
„spiritul de colaborare va deschi
de noi căi în fața întregii ome
niri".

mare importanță ale acestor 
„Apropiatele vizite ale lui

Comentariile favorabile
ale unor ziare americane
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

Ziarul .Christian Science Moni
tor" a înserat spicuiri din z.arele 
americane de provincie, care apro
bă în unanimitate apropiatul 
schimb de vizite dintre N. S. 
Hrușciov și D Eisenhower.

Ziarul „Journal“, care apare la 
Aîilwaukee, declară că- „aceste vi
zite nu pot să aibă decit consecin
țe lav irabile. Ele nu pot să înrău
tățească relați.le noastre. Ele sînt 
de natură să. contribuie la îmbu
nătățirea lor“.

Ziarul „News“ care apare la 
Detroit. consideră că apropiatul 
schimb -fe vizite intre Hrușciov și 
Eisenhower „va insufla speranțe 
îmbucurătoare într-o slăb re a în
cordării provocate de războiul 
rece“.

Ziarul „Press", care apare la 
Cleveland,. scrie că „această expe-

r'ență în ceea ce privește schimbul 
de vizite la cel mai înalt nivel cu 
rușii, reprezintă o afacere renta
bilă, dacă, cumpănim toate argu
mentele „pentru“ și „contra“,.. în
cordarea care amenință cu răz
boiul poate fi slăb.tă“.

Ziarul „Blade" d'n Toledo decla
ră pe un ton optimist că invita
ția „constituie prilejul cel mai fa
vorabil care s-a ivit în decursul 

de cînd durează
vorabil care 
celor 14 ani ___ ...
războiul rece“...
„’nțelegerea cu privire, la schim

bul de vizite între președintele'Ei
senhower, și primul ministru Bru.ș- 
ciov. arată ziarul .,Tinies Pica
yune", care apaie la New Orleans, 
marchează, după toate probabilită
țile. o schimbare istorică în abor
darea pr.ibleniei îmbunătățiră re
lațiilor dintre Est și Vest...“,

Libertate 
patrioților greci!

BERLIN 8 (.Agerpres). — Dup» 
cum transmite agenția A.D.N., la 
Comitetul german pentru elibera
rea lui Manolis Glezos sosesc zilJ 
nic aproximativ 300 de rezoluții și 
scrisori de protest în care oameni’, 
muncii cer anularea sentințelor îm
potriva lui Glezos și a celorlalți 
deinocrați greci. Minerii de la În
treprinderea minieră din Deutzen 
au trimis la Atena 19 rezoluții în 
care protestează îtppotriva sama
volniciei judiciare 'împotriva pa
trioților greci.

Participanții la ședința lărgită a 
comitetului regional din Suhl al 
Partidului național demoefat din 
Germania, au. cerut, de asemenea, 
eliberarea lui Glezos și a tovarăși
lor lui. într-o scrisoare adresată 
regelui Greciei ei au calificat sen
tințele tribunalului drept o rușine, 
pentru Grecia. Glezos și tovarășii 
iu:, se spume îp scrisoare, sinț cei 
'mai buni fii ai poporului grec, care 
au juptat pentru eliberarea națio-* 
nalâ a Greciei.

„începutul 
unei destinderi“

BAGDAD 8 (Agerpres).
TASS transmite : Intr-un articol 
intitulat „Victoria voinței popoare
lor spre ■ pace și colaborare“, zia
rul „Saut Al Ahrar“ scrie că nici 
un eveniment din ultimii ani d n
arena internațibnală nu a fost în- 
timpinat cu atita aprobare una
nimă ca apropiata întîlnire a 
conducătorilor Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite. „Această întîl
nire, declară ziarul, înseamnă un 
dezgheț în războiul rece și începu
tul unei destinderi“.

In legătură cu aceasta ziarul dă 
o înaltă apreciere politicii de pace 
a U.R.S.S., „care totdeauna s a 
pronunțat pentru necesitatea vizi
telor reciproce dintre reprezen
tanți, pentru contacte și tratative 
între oamenii de stat“.

Aprobarea unanimă 
a poporu’ui coreean
PHENIAN 8 (Agerpres).—Agen

ția Centrală Telegrafică Coreeană 
transmite : Apropiatul schimb de 
vizite dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower, conferința de presă 
a șefului guvernului sovietic se gă
sesc în centrul atenției opiniei pu
blice și presei din Republica 
Populară Democrată Coreeană.

In articolul redacț'onal întitulat: 
„O victor e uriașă a ideii tratati
velor“, ziarul'1 „Alineiju Cioson“ 
scrie că știrea cu privire la schim
bul de vizite dintre conducătorii 
guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. și 
declarația făcută de N. S. Hrușciov 
la conferința sa de presă în legă
tură cu aceasta se bucură de spri
jinul și aprobarea unanimă a în
tregului popor coreean.

Apropiatele vizite corespund nă
zuințelor omenirii de a se 1'chiria 
războiul rece, de a se pune capăt 
cursei înarmărilor, de a se rezolva 
pe calea tratativelor toate proble
mele internafonale litigioase, ele 
constituind un eveniment de o 
mare importanță politică în dez
voltarea situației internaționale 
actuale.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București,

Festivalul de la Viena a luat 
sfirșit dar mult timp tinerii care 
s-au intilnit aici nu vor uita 
pe noii lor prieteni cu care at* 
manifestat pentru pace în lume, 
în fotografie: delegate ale ti
neretului sovietic și finlandez 

întreținîndu-se prietenește.

A fost dat în folosință 
„Podul Prieteniei“ între 

ll.R.S S. și R.P.D. Coreeană
PHENIAN 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 7 august, pe 
traseul H asan-Tumangan (Tumen- 
Vla) a fost dat in folosință „Po
dul Prieteniei", un pod de cale 
ferată peste rinl Tumangan.

Cu acest prilej a avut loc* un 
mare miting al constructorilor so
vietici și coreeni la care a parti
cipat și populația localnică.

V. E. Cernișev, prim-secrelar al 
comitetului de ținut Primărie al 
P.C.V.S., și Kim Hve lr, ministrul 
Căilor de Comunicație al R.P.D. 
Coreene, care au luat cuvîntul la 
miting, au felicitat colectivul de 
constructori pentru terminarc-n cu 
succes 'a construcției „Portului Prie
teniei" , care face legătura intre 
țările frățești — Uniunea Sovietică 
și R.P.D. Coreeană.

Ziaristul american 
Hearst impresionat 

de ce a vătut în U.R.S.S.
STOCKHOLM 8 (Agerpreș). - 

TASS transmite: , Oprindn-se la 
Stockholm în drumul de la Mos
cova la New York, Hearst Jr., cu
noscut ziarist american și proprie
tar al unui important trust de pre
să din S.U.A., a declarat cores
pondenților unor ziare suedeze că 
este f ante mulțumit de călătoria 
în U.R.S.S., întreprinsă împreună 
cu vicepreședintele. S.U.A., Nixon.

In comparație cu anii 1955 și 
1957, cînd el a vizitat pentru ulti
ma oară Uniunea Sovietică. în a- 
ceastă țară' s-au produs mari 
schimbări. El a fost impresionat 
în mod' deosebit de uriașa amploa
re a construcțiilor in U.R.S.S.

Crește costul vieții
Spania

MADRID 8 (Agerpres).— Bu
letinul „Agenției Economice șl 
Financiare" franceze — ..Agefi“ 
— anunță că in. cadrul măsu
rilor economice adoptate de gu
vernul spaniol odată cu devalo
rizarea monedei naționale, cu 
prilejul intrării Spaniei in 
..O.E.C.E a" fost comunicate 
noi scumpiri de prețuri. Prețul 
tutunu’ui a fost astfel sporit cu 
21) pină la 40 la sută pentru 
diferite sortimente de țigări și 
țigarete, iar cu incepere de la 
I august au fost scumpite^ ta
rifele convorbirilor telefonice.

august în regiunea Paris (ca
pitală și împrejurimi), o creștere 
a prețurilor la 16 articole de 
larg consum. Prețuri e au cres
cut in special la majoritatea 
fructelor și legumelor.

Germania 
occidentală

Franța
PARIS. — Buletinul statistic 

săptăminal al Institutului Na
țional de Statistică și Cercetări 
Economice drn Franța indică, 
pentru săptămina 25 iulie — I

SAARBRUCK. Buletinul 
economic francez ,,Agefi" anun 
ță că An cele ctteva săptămini 
de la alipirea Saarului la Re 
publica Federală Germana, pre
țurile au crescut in mod simți
tor la diferite produse pe piața 
isaareză. ..Comparindu-se noile 
prețuri in mărci pestgermane cu 
vechile prețuri in franci la 
baza schimbului oficial intre 
cele două monede — scrie Bu
letinul — se constată că prețu
rile au crescut in medie cu 3,4 
la sulă pentru produsele ali
mentare și cu 12,8 la sută pen
tru tutun și băuturi spirtoase".

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov 

lui R. Nixon
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : Nikita Hrușciov, 
președintele ‘Consiliului de Minișțri 
ai U.R.S.S., a adresat vicepreședin
telui S.U.A., Ricliard N.xon, un 
mesaj în care se subliniază că 
poporul sovietic și guvernul '■săli 
sînt unanimi în năzuința lor s.n- 
cer.ă de a stabili relații prietenești 
cu Statele Unite, ca șj cu celelalte 
țări.

Mesajul lui Nikita Hrușciov con
stituie un răspuns la mesajul vice
președintelui S.U.A. adresat pre; 
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în care își exprimă 
recunoștința în legătură cu călă
toria

In
sa în U.R.S.S.
mesaj se subliniază că atît

în problemele de politică internă, 
cît și in problemele de polit.că ex
ternă guvernul sovietic se conduce 
în întregime după interesele po
porului — de a-i asigura .o viață 
fericită în condițiile unei păci 
trainice și a lîniștei.

împărtășesc speranța, se subli
niază în mesaj, că asemenea vizite 
și întîlniri, însoțite de un schimb 
de păreri prietenesc și sincer vor 
contribui la stabilirea unor relații 
mai bune între țările noastre. Sper 
că viitoarele schimburi de vizite 
ale conducătorilor țărilor noastre 
vor fi și mai rodnice in ceea ce 
privește înlăturarea dificultăților 
internaționale și întărirea hotărî- 
toare a păcii'în interesul tuturor 
popoarelor.

NEW YORK 8 (Agerpre»). — 
TASS transmite : .Warren, preșe
dintele Curții supreme federale, 
și Mueller, ministrul Comerțului 
S.U.A.. au vizitat Expoziția Sovie
tică din sala Coliseum.

După vizitarea expoziției oaspeA 
ții americani au împărtășit impre
siile lor corespondenților ziarelor 
ți radiodifuziunii.

Warren : Am văzut o expoziție 
excepționala. Marele număr de vi
zitatori dovedește interesul viu al 
americanilor față de modul de 
viață din Uniunea Sovietică.

Mueller : Este o expoziție minu
nată. Eu susțin ideea schimbului 
unor astfel de expoziții între țări
le noastre.

•—

La Varșovia

VARȘOVIA 8. — Coresponden
tul Agerpres transmite:

fn sâplămina 17-24 august, pos
tul de rad'odifuziune din Varșovia 
va emite zilnic circa 30 de minute, 
programe de muzică populară și 
clasica rominească. In zilele de 
19—23 august se va organiza la 
clubul cărții și presei internațio
nale o expoziție cu vinzare a căr
ții romînești, unde se vor găsi o- 
pere in original și in traducere în 
limba poloneză ale celor mai re
prezentativi scriitori romîni cou- 
lemporani. Tot in această săotă- 
mînă va avea loc o serată artisti
ca literară unde se vor citi, in tra
ducere poloneză, fragmente d:n 
opere literare romînești, făcîndu-se 
toiodata și o prezentare a vieții 
cultural-artistice actuale din R, P. 
Romînă. La două cinematografe 
centrale din Varșovia va avea loc 
premiera filmului roinînesc „Rîpa 
groazei" (Ripa dracului).

In cadrul sărbătoririi zi'.ei de 
23 August, orchestra roinineasca 
„Electrecord“. care va sosi in cu- 
rînd in R.P. Polonă, va da in zi
lele de 22 și 23 august două con
certe extraordinare in sala Gongre-

selor din Palatul culturii și știin
ței și în parcul central de pe ma
lul Vistulei. De asemenea, orches
tra „Electrecord“ va da un concert 
la postul de televiziune din Varșo
via.

în ziua de 21 august, în sala de 
festivități a Uzinelor „Kasprzak“ 
din Varșovia va avea loc o adu
nare festivă închinată zi'.ei de 23 
August. Seria manifestărilor con
sacrate marii sărbători naționale 
a R.P.R. se va încheia cu „Dumi
nica rotnînească“ ce va avea loc 
la Varșovia la 23 August. In a- 
ceastă zi, în parcul central de pe 
malul Vistulei, ca și în parcul cul
turii „Bielany“ vor concerta or
chestra rominească „Electrecord“. 
ca și ansamblul polonez „Sleza 
Poiana" de la Wroclaw.

Separat de aceasta, în cele două 
parcuri se vor organiza fotomon
taje ilustrînd realizările R. P. Ro- 
mine pe drumul construirii socia
lismului. De asemenea, in sălile 
de lectură și bibliotecile din cele 
două parcuri vor fi organizate ser; 
ale poeziei și muzicii romînești. 
vor avea loc expuneri despre as
pectele vieții noi din R. P. Ro- 
minâ.

Festivitatea deschiderii Spartachiadei 
, popoarelor din U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — echipele celor 15 republici sovie- 
TASS transmite: La 8 august pe tice, ale Moscovei și Leningradului, 

din' care-și’ vor disputa premiul Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Ma
rea cihste de- a conduce parada 
a fost acordată lui Vilitor Ciuka- 
r.n, de două ori campion absolut 
la Jocurile olimpice. Drapelul de 
stat a fost purtat dș cunoscutul 
luptător sovietic Aleksandr Ma
zur.

Participanții la Spartachiadă au 
fost salutați de președintele Uni
unii asociațiilor și organizațiilor 
sportive, N.kolai Romanov.

Locul principal în vastul pro
gram de cinci ore a fost rezervat 
demonstrației 
știlor la care 
de persoane.

stadionul „V. 1. Lenin“
Moscova a avut loc . festivitatea 
deschiderii Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S. la care participă 
8.000 dintre cei mai înzestrați 
sportivi sovietici. Au fost de față 
100.000 de spectatori.

La festivitatea deschiderii ..Spar
tachiadei au 
Brejnev, Frol 
nen, Anastăs 
Suslov, Piotr 
berziii.

In sunetul i
fața tribunelor arh.pline au defilat

part cipat Leonid 
Kozlov, Otto Kuusi- 

AVkoian, Alihail 
Pospelov, Ian Kaln-

marșului festiv prin

Documentele 
Conferinței 

de la Hiroșima
HIROȘIMA 8 (Agerpres). 

După cititi s-a mai anunțat, In ca
drul ședinței plenare de închidere 
a Conferinței de la Hiroșima -pen
tru interzicerea armei atomice și 
cu hidrogen au fost adoptate o se
rie de documente referitoare la o- 
biectivele imediate și acțiunile co
mune pe plan internațional ale 
luptătorilor pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen.

In apelul adresat 
popoarelor lumii conferința a ce
rut forțelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă să lupte pentru li
chidarea blocurilor militare, pentru 
crearea de zone denuclearizate îrf 
diferite părți ale lumii, pentru in
terzicerea înarmării atomice a 
Japoniei și să ceară convocarea 
unei conferințe la nivel înalt a 
marilor puteri care să discute pro
blemele vitale internaționale cum 
sînt încheierea unui acord cu pri
vire la interzicerea totală a expe
riențelor cu arma nucleară, înceta
rea înarmării nucleare, interzice
rea dislocării de trupe dotate cu 
armament nuclear in regiuni in 
care există conflicte.

guvernelor .și 
ife

Fes’ivaîul internațional 
al filmului 

de la Moscova

masă a gimna- 
participat 15.000

de 
au

Intr-o școală medie din R. P. Mongolă.

„Scìnteli“. Tel. 17.60 10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Qasa Scìnteli". STAS 315? 52.

— La 8 august cei 
țărani colectiviști fi

MOSCOVA, 
peste 350 de 
specialiști in agricultură din R. P. 
Romină, care au sosit la Moscova 
cu un „tren al prieteniei", au ter- 
m’nat de vizitat expoziția realiză
rilor economiei naționale a 
(j.RS.S.

Oaspeții romini au vizitat Krem
linul, Colinele Lenin, monumen
tele de urlă și istorice din Mos
cova.

PAR.IS..-— După cum transmite 
corespondentul dm Roma al agen- 
țied France Presse, Ministerul A- 
facerilor Externe al [taliei a anun
țat yă președintele Eiseuhower a 
invitat pe Antonio Segni, președin
tele Consiliului de M'niștri al Ita
liei, și pe G Pella, ministrul Afa
cerilor Externe, să aibă o întreve
dere cu acesta la Paris, cînd va 
vizita capitala Franței. Această 
întîlnire este prevăzută pentru zi
lele de 3 și 4 septembrie.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața ii
le! de 7 august, a cincea zi a Festi
valului internațional al filmului de 
la Moscova, a continuat concursul 
de filme artistice. A fost prezen
tat filmul libanez pentru ecran lat 
„Pentru 'cine luminează soarele", 
realizat de Iusef Fahdei. Filmu’ 
abordează problemele acute ale 
moralei și familiei în societatea 
actuala. Apoi a fost vizionat fil
mul danez „Matrozul coboară pe 
mal".

Seara, an fost prezentate filmele 
produse de Elveția și de Germa
nia occidentală. Cinematografia el
vețiană a fost prezentata la con
curs cu comedia „Brînzarii" (re
gizor Frantz Schneider), ‘ despre 
viața și obiceiurile unui mic sat 
elvețiau.

Un viu interes a suscitat filmul 
cunoscutului regizor german Kurt 
Hoffman, „Noi, copiii-minune“.

in sala Comitetului organizato
ric al lucrătorilor din cinemato
grafia sovietică, continuă viziona
rea filmelor documentare și de 
scurt metraj.

LENINGRAD. — La Leningrad 
a sosit din portul african Cona- 
kry nava refrigeratoare „Kufra“. 
care a transportat 700 tone banane 
achiziționate dîn Republica Gu
ineea.

Prin această cursă s-a inaugu
rat traficul naval între această re
publică și porturile Uniunii So
vietice.

ALGER. — Sub presiunea opi
nie; publice, autoritățile franceze 
au acceptat să deschidă o anchetă 
in legătură cu moartea secretaru
lui general al sind'catelor algeri
ene, Aissat Idir.

După cum se știe, Idir a fost în
temnițat de autoritățile franceze 
în mai 1956 și; deși a fost ach lat 
de un tribunal francez în luna ia
nuarie 1959. el a continuat să 
fie deținut în înch soare unde a 
murit la 26 iulie din cauza unui 
„accident".

train.ee

