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a primit cu entuziasm
noile reduceri de prețuri

Mulțumim partidului 
pentru viața noastră 

mereu mai bună!
Duminică seara. Toți ai casei' 

dorm. Numai mama, Maria Cră
ciun gospodină din cartierul 
muncitoresc da pe B-dul Muncii 
stă in fața unui petec de hirlie 
și socotește. Haine, fuste pentru 
fete, încălțăminte cîte nu trebuie 
in casă? Acum însă îi va fi și 
mai ușor pentru că alături de 
mărirea salariului soțului său și 
al celor doi copii care lucrează 
în uzină, pe lingă reducerea im
pozitului pe salariu, reducerea 
prețurilor la peste 2.600 de sor
timente îi va spori și mai mult 
veniturile.

Ieri, a doua zi după apariția 
reducerii prețurilor cu amănun
tul la unele bunuri de consum, 
dis-de-dimincață în dreptul vi
trinei magazinului de mobilă, în
conjurată de mai multe vecine, 
Maria Crăciun vorbea din inimă 
de faptul că pe zi ce trece viața 
oamenilor muncii din țara noa
stră devine mereu mai bogată. 
Ea le amintea despre celelalte 
măsuri luate de partid și guvern 
pentru continua ridicare a nive
lului de 
cii. Le-a 
gindurile 
întîi am 
cuminte 
încă în acest an, am să 
bilă nouă. Dau acont 15 la sulă 
și-apoi. o plătesc în 24 de rate. 
Sînt nespus de bucuroasă de noile 
măsuri luate de pairtid cu privire 
la prețuri. Aceasta este o dovadă 
în plus că partidul se ocupă cu 
grijă permanentă de continua ri
dicare a nivelului nostru de trai. 
Multe dintre noi, nu lucrează în 
fabrică. Totuși datoria ne face să 
contribuim la realizarea unui 
miliard lei economii peste plan. 
Trebuie să facem și noi ceva. Să 
participăm la acțiunile de muncă 
voluntară. Așa ne vom aduce și 
noi contribuția la economii. So
țul meu participă efectiv la rea
lizarea de cît mai multe econo
mii. Dorința mea cea mai fier
binte este ca alături de toți oa
menii muncii, soțul meu, să ob
țină în cinstea celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre succese mai mari. De ele, 
așa cum a arătat în raportul pre
zentat la Plenara C.C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie a c. tov. Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, depinde con
tinua ridicare a nivelului de trai 
al poporului nostru muncitor“.

Din grup făcea parte și tînăra 
gospodină Elena Breană, vecina 
Măriei Crăciun și multe alte 
gospodine. Fiecare ținea să-și 
manifeste bucuria, recunoștința, 
pentru noile măsuri luate de 
partid și guvern.

trai al oamenilor mttrt- 
impărtășit vecinelor și 
sale de viilor : „Mai 

să iau la copii îmbră- 
și încăl|ăminle, apoi, 

• - — -i iau mo-

Ieri, la magazinul

Cu 55

Imbold însuflețitor spre
Lingă strungul la care lu

crează Ion Dănilă este o plăcuță 
din tablă roșie pe care un scris 
mărunt cu cretă anunță anga
jamentul luat în cinstea zilei de 
123 August: îndeplinirea planului 
lunar cu -Uzile inainie.de termcJJ 
și realizarea a 200 lei economii 
la scule. In aceste zile peste tot, 
■la vagoane, la sculerie, meca
nică ușoară, turnătorie vezi tă
blițe asemănătoare. Acum, odată 
cu publicarea listei cu privi
re la reducerea de prețuri la 
unele bunuri de ctonsuni, munci
torii uzinelor „23 August“ și-au 
intensificat eforturile în între
cerea socialistă. Peste tot, în 
toate atelierele domnește o at
mosferă însuflețită.

„Miile de muncitori ai uzinei 
— ne spune strungarul Ion Dă- 
nilă de la secția vagoane — 
alături de toți oamenii muncii, 
simt prin această reducere de 
prețuri grija permanentă pe care 
o poartă partidul ridicării necon
tenite a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Reducerea de 
prețuri se adaugă măririi salariu
lui, reducerii impozitului pe sa
lariu, precum și altor măsuri 
luate de partid in direcția crește
rii nivelului de trai.

Recenta reducere masivă de 
prețuri la peste 2600 de sorti
mente de produse industriale și 
alimentare cit și corelarea mai 
justă și rentabilizarea prețur lor 
de vinzare la unele produse,

noi realizări
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încă de ieri, magazinele cu 
mărfuri

nosc o

Iată in

Vom aducede larg consum cu- 

afluență neobișnuită, 

fotografie mai mulți

cumpărători la raionul de con

fecții al magazinului „Victoria“

Foto: S. N1CULESCU

universal „Victoria“

Ia sută
mai mulți cumpărători

Un furnicar de oameni au 
populat ieri de dimineață maga
zinul universal „Victoria“ din 
Capitală, răspindindu-se în toate 
raioanele. Tinerii vînzători abia 
pridideau să satisfacă cererile ce 
li se adresau :

— Dn Impermeabil...
— Un costumaș pentru copil 

de 1 an, vă rog. Cumpărătoa- 
rea primește costumul și se uită 
la preț: 40 de lei este tăiat cu o 
linie oblică, alături fiind scris 
noul preț — 30 Iei.

1 — Dați-mi două costumașe !
j Ieri, la magazinul universal 
„Victoria“ a fost o zi tare aglo
merată. Numai în primele două 
ore au venit în magazin aproape 
6000 de cumpărători. Raionul cu 
produse electrice a fost de-a drep
tul asaltat. Tînărul Andrei Ale
xandru vînzător la acest raion e 
ocupat pînă peste cap. Datorită 
reducerii acontului și prelungirii 
ratelor la un număr însemnat de 
produse cu valoare mare, mulți 
oameni au venit și au făcut cum
părături pentru care încă din 
vreme și-au adunat hanii, astfel 
că pînă la prînz s-au vîndut 
20 de televizoare „Rubin 102“,
2 mașini electrice de spălat rufe,
3 frigidere „Pinguin“, 8 aparate 
de radio etc.

M-am uitat în jur: puzderie de 
lume. Și, cu fiece oră ce trecea 
afluența din magazin era tot 
mai mare. „Azi, ne-a spus tov. 
Ianos Veighelis, gestionarul raio
nului de încălțăminte-adulți, în 
două ore s-a vîndut cu 300 la 
șută mai multă încălțăminte șu

perjoară decît în zilele trecute. 
Printre cumpărători era și tînăra 
Ioana Savu, muncitoare la o fa
brică textilă din Capitală. „Sint 
foarte bucuroasă — ne-a spus 
ea — de noile reduceri de prețuri 
înfăptuite de partid și guvern. 
Alături de celelalte măsuri, prin
tre care majorarea salariului ta
rifar, micșorarea impozitului pe 
salariu, sporirea pensiilor, redu
cerea de prețuri face ca viața 
noastră să devină mereu mai îm
belșugată. Azi, mi-am cumpărat 
o pereche de pantofi „Romarta“. 
In loc de 380 lei am dat numai 
275 Ici. Cum să nu te 
bucuri cînd cu fiecare zi trăiești 
o viață mereu mai îmbelșugată, 
cînd vezi că partidul ia mereu 
noi măsuri prin care să asigure 
satisfacerea cît mai deplină a 
nevoilor mereu crescînde ale oa
menilor muncii“.

Și în larma specific magazinu
lui „Victoria“, care ieri a primit 
90.000—100.000 de vizitatori 
ziua s-a apropiat de sfîrșit. Ti
nerii adună sumele de pe bo- 
niere și apoi acestea sînt totali
zate. La raionul produse electri
ce vinzarea față de ziua de sîm- 
bătă (zi de vîrf) a crescut cu 
400 la sută, iar în întregul ma
gazin cu 100—150 la sută.

Intr-o singură zi —prima zi 
de aplicare a măsurilor privind 
reducerea prețurilor, magazinul 
„Victoria“ a primit cu 55 la sută 
mai mulți cumpărători decit in 
zilele săptămînii trecute,

LIDIA POPEȘCU

Un aspect din timpul mitingului de la Lupeni

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
a 

justeței și înțelepciunii politicii 
partidului nostru. In urma apli
cării ansamblului de măsuri 
stabilite de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a.c., 
sporul net de venituri ale oa
menilor muncii va fi de 4,7 mi
liarde lei anual, aceasta consti
tuind dovada grijii permanente 
a partidului pentru creșterea 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc“.

Constantin Holman, trasator, 
își făcuse de asemenea și el d fe
rite socoteli. De curînd soția i-a 
adus pe lume un moștenitor. S-a 
bucurat de aceea cind a văzut că 
art.cole'.e pentru copii s-au redus 
în mod simțitor.

— Am văzut, declară el, în 
noua reducere de prețuri, ca și 
în alte nenumărate acțiuni ale 
partidului și guvernului nostru, o 
grijă deosebită față de copii, 
care sint pe drept cuvînt denu
miți primăvara Republicii noa
stre. Aceasta ne obligă totodată 
pe noi, părinții lor, să muncim 
din ce in ce mai bine pentru a 
le asigura un viitor din ce în ce 
mai fericit.

Peste tot în toate secțiile uzi; 
nei muncitorii tineri și vîrstnici 
au primit cu însuflețire reducerea 
prețurilor. Ei sint totodată hotă- 
rîți să-și intensifice și mai mult 
eforturile pentru a obține rezul
tate din. ce în ce mai m&ri. In 
secția sculerie muncitorii tineri 
și vîrstnici, aplecați asupra ma
șinilor dau zor pentru a termina 
planul de producție pe luna 
august înainte de termen.

— Eu vreau să-mi cumpăr 
înainte de toate un aparat de 
radio, ne declară Ion Nlculescu 
intr-un moment de răgaz. Și re
ducerea de prețuri mă ajută să-l 
iau în condiții avantajoase. O 
mare înlesnire este faptul că 
s-au lărgit sortimentele mărfuri
lor

constituie o dovadă în plus

care se vînd în rate precum
I. BODEA

X
(Canlinuare în pag. 3-a)

o contribuție 
și mai însemnata 

la economisirea miliardului
Duminică, străzile lașului cu

noșteau o animație deosebită. Mii 
de bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, se uitau la noile prețuri 
eapuse în vitrine și le comen
tau cu deosebită satisfacție. Tî- 
nărul strungar Mihai Tudona și-a 
îndreptat pașii spre magazinul 
nr. 150 de confecții bărbătești, 
situat în centru. In fața vitrinei 
s-a oprit. Costumul care îi plăcea 
lui era în același loc. Citi : preț 
vechi — 594 — preț nou 535 
lei. Balonseide de asemenea, 
preț vechi 756 — preț nou 594 
lei.

Luni de dimineață l-am întil- 
nit pe strungarul Mihai Tudora 
la magazinul nr. 150 de confecții 
din lași. Cu un pachet volumi
nos la subțioară se îndrepta spre 
casă.

— Partidul și guvernul nostru 
luptă în continuu pentru ea 
patria noastră socialistă să 
înflorească mereu și pentru 
ca oamenii muncii să trăiască 
din ce în ce mai bine. Ca strun
gar mă angajez să-mi sporesc 
eforturile în cadrul brigăzii de 
tineret din care fac parte, să 
muncesc cu mai mult elan, pentru 
ca și noi, tinerii de la I.R.Ă. IV 
Iași; să ne aducem o contribuție 
eît mai însemnată la realizarea 
miliardului — mi a spus

Am vizitat magazinul 
Foto-Muzică.

Înainte, aici se făceau 
zilnice între 4.000—7.000
toate că nu era ora 10, ieri di
mineață vinzarea a fost de peste 
20.000 lei. Iată la casă o cum
părătoare tînăra, foarte voioasă.

— Numele dv. ?
— Delia Spirescu.
— Profesia ?
— Funcționară în cooperație. 
Și-a cumpărat un ceasornic de 

mină ,.Kama" al cărui preț s-a 
redus cu 190 lei. Acesta este al 
14-lea ceasornic vîndut într-o oră. 
Mai adineaori un tînăr și-a cum
părat o motocicletă, 
cumpărat biciclete, 
cumpărat acordeon, 
vioară,

Intră și ies din magazin, zeci, 
sute de tineri muncitori. Dar nu 
numai aici. Pretutindeni în cele 
15 magazine pe care le-am vizi
tat în dimineața zilei de luni am 
întîlnit aceeași atmosferă de en
tuziasm, de satisfacție, de bucurie 
și recunoștință față de partid și 
guvern pentru noile măguri luate 
— și totodată o hotărîre fermă 
din partea fiecărui tînăr, din 
partea fiecărui om al muncii de 
a lucra cu mai mult spor, de a 
contribui cit mai mult la reali
zarea și depășirea unui miliard 
lei economii.

el. 
Sport-

vînznri 
lei. Cu

Trei și-au 
unul și-a 
iar altul

Cele 875 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică din regiunea 
Hunedoara întîmpină cu succese de 
seamă cea de a XV a aniversare a 
eliberării patriei. Numai in centrul 
siderurgic Hunedoara și în bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, brigăzile 
utemiste de muncă patriotică au 
lucrat de la începutul anului și 
pînă acum 166.800 ore de muncă 
voluntară, realizind economii în 
valoare de peste 1.662.700 lei.

La combinatul siderurgic Hune
doara, 350 de tineri au efectuat 
pînă acum peste 100 ore muncă 
voluntară fiecare. Brigăzile ute
miste de muncă patriotică de la 
mina Vulcan au efectuat diferite 
lucrări, aducind exploatării eco
nomii in valoare de peste 740.000 
lei ; la mina Lupeni brigăzile 
utemiste au amenajat un frumos 
parc al tineretului.

Valoarea totală a economiilor 
realizate anul acesta de brigăzile 
utemiste de muncă patriotică din 
regiunea Hunedoara depășește 
suma de 2.500.000 lei.

(Agerpres)

Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne 
Tovarășului CH1VU STOICA

Noi, muncitorii, tehnicienii și inginerii mineri din 
Valea Jiului, întruniți la mitingul consacrat 
împlinirii a 30 de ani de la luptele minerilor de la 
Lupeni și a Zilei minerului, transmitem mulțumiri 
călduroase Comitetului Ceniral al Partidului Mun
citoresc Romîn și guvernului Republicii Populare 
Romîne pentru marea grijă și prețuire ce o acordă 
m'nerilor. Fosta Vale a plfngerii, cum era in trecut 
denumită pe drept cuvint Valea Jiului, a devenit 
azi o Vale a bucuriei.

Continuînd tradițiile de luptă ale îna’ntașilor 
noștri, care și-au vărsat singele pentru o viață mai 
bună, noi, muncitorii mineri ai Văii Jlu’ui, conduși 
de organizațiile de partid, însuflețiți de mă
surile Plenarei C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a.c., ne exprimăm hotărîrea de a munci 
neobosiți pentru traducerea in -iață a sar
cinilor ce ne sînt puse în față de partid 
și guvern. Ca răspuns la măsurile luate pentru ri
dicarea continuă a nivelului de trai a[ celor ce 
muncesc, noi, minerii Văii Jiului, asigurăm partidul

Amănunte
privind vinzarea mărfurilor

cu plata in rate

și guvernul că vom da în acest an economiei națio
nale peste p'an 130.000 tone de cărbune cocsificabîl 
și energetic. Lozinca noastră, a minerilor din Valea 
Jiului, este : „Nici un miner — sub o tonă de căr
bune pe fiecare post 1“. Vom lupta ca pînă la sfir- 
șitul anului să îndeplinim cu cinste această sarcină. 
Vom realiza pină la sfîrșitul anului cel puțin 20 
milioane lei economii la prețul de cost.

Sfringind și mai puternic rîndurile în jurul parti
dului și Comitetului său Central, in frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, vom lupta cu puteri 
sporite pentru înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Populară Romînă, pentru victoria con
strucției socialiste și apărarea păcii.

TRĂIASCĂ ȘI ÎNFLOREASCĂ SCUMPA NOAS
TRĂ PATRIE - REPUBLICA POPULARA RO- 
M1NA 1

TRĂIASCĂ PARTIDUL MUNCITORESC ROMIN 
IN FRUNTE CU COMITETUL SAU CENTRAL 1

TRAIASCA GUVERNUL REPUBLICII POPU
LARE ROMÎNE I

Mitingul de la Lupeni
consacrat aniversării

luptelor minerilor din Valea Jiului
Ministerul Comerțului a stabi

lit numărul maxim de rate și a- 
contul minim pentru fiecare pro
dus care incepind de la 10 au
gust a.c. se va vinde in rate tu
turor categoriilor de salariați, 
precum și membrilor 
lor meșteșugărești.

Astfel, muncitorii 
vor putea cumpăra : 
parafe de fotografiat „Orizont' 
cu plata în cel mult șase rate ; 
costume, taioare, pardesie, ragla
ne, paltoane și alte confecții în 
opt rate; aparate de fotografiat 
„Zorki“ în zece rate ; aparate de 
radio „Romanța", „Balada“, „Vic
toria“, „Concert“, „Opereta“ etc., 
răcitoare cu gheață, mașini de 
spălat rufe, mobilă în valoare de 
500 pină la 3000 lei cu plata în 
cel mult 12 rate; motociclete 
K55, K58 și Ij 350 cm.c. în 15
rate; frigidere electrice și cu 
gaze „Pinguin“, „Pinguin 100” și 
„Frigolux“ și mobilă în valoare de 
3001—6.500 lei în 18 rate; mo
bilă în valoare de peste 6500 lei 
în cei mult 24 de rate*Pentru alți 
salariați, precum și pentru coope
ratori se vor vinde cu plata în 
patru rate biciclete și aoarate de 
fotografiat „Orizont", iar în opt 
rațe aparate de fotografiat „Zor
ki“ ; în șase rate confecții; în 15 
rate frigidere electrice și cu staze, 
mobilă în valoare de 3001— 
6500 lei, iar în 20 de rate mobilă 
in valoare de peste 6500 lei. Res-

cooperative-

și militarii 
biciclete, a-

tul produselor pot 
da aceste categorii 
cu plata in cel mult

Pentru oamenii muncii care au 
un salariu pînă la 1000 iei, acon
tul minim la cumpărarea produ
selor în rate va fi intre 15 la sută 
și 20 la sută, iar pentru cei cu 
salarii mai mari — între 20, și 30 
la sută. La cumpărarea motoci
cletelor K55, K58, IJ 350 cm.c., 
a bicicletelor, aparatelor de foto
grafiat „Orizont“ și „Zorki“, a- 
contul pentru toate categoriile de 
salarii va fi de cel puțin 30 la 
sută. La cumpărarea mașinilor 
de cusut produse Ia noi in țară 
și a confecțiilor cu plata in rate 
se va plăti un acont de 20 la sută 
pentru salarii pînă la 1000 lei și 
de 25 la sută pentru salarii de 
peste 1000 lei.

Rata minimă lunară va fi de 
75 lei pentru salariații care pri
mesc lunar pînă la 1000 lei și 
100 lei pentru cei cu un salariu 
de peste 1000 lei. Valoarea mini
mă a unei cumpărături poate 
de 500 lei. Dobînda pe care 
plătește cumpărătorul este de 
la sută. La contractare 
numai dovada, nemaiîntocmindu- 
se angajamente de plată. In do
vadă se va menționa calitatea 
cumpărătorului (muncitor, mili
tar activ, salariat sau membru 
cooperator).

fi cumpărate 
de salariați 

12 rate.

de

fi
o
3

se cere

C. SLAVIC
(Agerpres)

La peste 2.600 sorf mente de mărfuri sau redus prețurile — această veste ne-au adus-o ziarele de 
duminică. In fotografie: la chioșcul cu ziare din Piața Unirii cetățenii citesc lista cu privire la 

reducerea prețurilor. „K 1 Foto: N. STELORIAN

și Zilei minerului
Duminică dimineața, peste 5000 

de mineri din Valea Jiului au ve
nit la Lupeni pentru a participa 
la mitingul organizat cu prilejul 
împlinirii a 30 de ani de la eroi
cele lupte ale minerilor de la Lu
peni și al Zilei minerului.

In tribuna amenajată în piața 
ce poartă numele memorabilei zile 
de 6 August 1929, au luat loc to
varășă Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Petre 
Furdui, prim-secrctar al Comitetu
lui reg onal Hunedoara al P.M.R.. 
Eugen Matyas, adjunct al ininis- 
truiui Industriei Grele, Filio Co- 
man, vicepreședinte al Sfatului 
popular regional Hunedoara, Szabo 
Carol, 
tetului regional Hunedoara 
U.T.M., ....... ‘ '

prim-secrctar al Comi- 
__........................ al

W’.lliam Suder, directorul 
general al Combina.ului carboni
fer Valea Jiului, reprezentanți ai 
organizațiilor locale de partid, da 
stat și obștești, participanți la 
eroicele lupte ale m.nerilor de la 
Lupeni din august 1929, fruntași 
in producție.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul Ion Barna, membru al C.C. 
aL P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului raional Petroșani al P.M.R.

Miile de part cipanți la miting 
au păstrat un moment de recule
gere,un memoria minerilor căzuți 
in luptele de 
ani în urmă.

Primit cu 
a luat apoi 
Alexandru Moghioroș.

la Lupeni, cu 30 de

aplauze, 
tovarășul

Cu. prilejul Zilei minerului și al 
celei de-a 30-a aniversări a lupte
lor muncitorești din Valea Jiului 
— a spus vorb.torul — in nume
le Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, în numele tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
personal, transm.t un fierbinte 
salut muncitorilor mineri din în
treaga țară, detașament de nădej
de al eroicei noastre clase mun
citoare.

Vorbitorul a arătat apoi condi
țiile cumplit de grele în care erau 
siliți șă muncească și să trăiască 
minerii, ca și ceilalți muncitori, în 
orinduirea capitalistă, evocind lup
tele de la Lupeni, din 1929, cind, 
sub conducerea comuniștilor, m • 
nerii Varii Jiului s-au ridicat la 
luptă împotriva exploatării capi
taliste. împotriva jugului și sama
volniciilor claselor asupritoare. 
Lupte'e muncitorești d’n Valea Jiu
lui au demonstrat criza din ce în 
ce mai gravă în care se zbatea 
capitalismul rominesc, precum și 
maturizarea clasei muncitoare con
dusă de Partidul Comunist RSmin.

In anii care au urmat, mineri', 
alături de întreaga noastră clasă 
muncitoare, și-au adus contribuția 
la lupta oamenilor muncii, con
duși de partid, pentru eliberarea 
țării de sub jugul fascist, pentru

puternice 
cu vin tul

doborîrea regimului burghezo- 
moșieresc, pentru instaurarea orîn- 
duirii democrat-populare și con
struirea socialismului.

In continuare, tov. Alexandru 
Moghioroș a vorbit despre dezvol
tarea pe care a căpătat-o în an.i 
puterii populare industria minieră 
din țara noastră, despre aportul 
pe care minerii l-au adus la avîn- 
tul acestei importante ramuri a 
economiei naționale. De peste 2,6 
ori mai mare decît în 1938 și de 
aproape două ori mai mare decit 
în 19fk) a fost producția pe care 
a dat-o anul trecut industria noas
tră carboniferă. Ritmul mediu de 
creștere anuală a producției căr
bunelui în perioada 1948—1959 a 
fost de 9,5 la sută.

Partidul și guvernul acordă o 
3—.J„i‘.ă atenție îmbunătățirădeosebită 
continue a condițiilor de muncă și 
de trai ale oamenilor muncii dm 
industria minieră prin investițiile 
pentru dezvoltarea industriei car
bonifere, pentru mecanizare, prin 
politica de salarizare, prin îmbu
nătățirea cont.nuă a condițiilor de 
locuit, a deservirii sanitare și 
crearea unor condiții prielnice ri
dicării nivelului cultural al mine
rilor. Valoarea tuturor construcții
lor de locuințe și cu caracter 
social-cultural pentru mineri este 
de peste 950 mtioane lei.

Arătînd că măsurile cilaborate 
de Plenara C.C. al P.At.R. din 
13—14 iulie se vor reflecta nemij
locit și în situația materială a 
muncitorilor m neri, că pe această 
bază, vor crește salariile tarifare 
ale muncitorilor din industria mi
nieră cu 5—11,1 la sută, iar sa
lariile maiștrilor în medie cu 20 
la sută, vorbitorul a subliniat da- 
toria de onoare a minerilor de a 
contribui, alături . de Întregul 
nostru popor, la sprijin rea și con
solidarea măsurilor luate de par
tid și guvern, dînd un nou și pu
tem.c avînt muncii în producție.

Preocuparea de căpetenie a mi
nerilor trebuie să se îndrepte și 
mai hotărlt spre creșterea produc
ției de cărbune și reducerea prețu’ui 
de cost al cărbunelui și minereuri
lor. Ce sporuri mari de producti
vitate se pot obține dacă utilaje!« 
existente vor fi folosite la în
treaga lor capacitate, dacă vom 
elim na și mai hotărit t'nipii ne
productivi la locurile de muncă, 
dacă inițiativele și metodele înain- 
late vor fi aplicate și extinse cu 
și mat multa perseverență 1 Cîte 
tone de cărbune și minereu nu se 
mal pierd din cauza unor deficien
țe în organizarea muncii, a lipsu
rilor în ce privește organ'zarea 
transporturilor în subteran, a 
slabei aprovizionări a locurilor 
de mtmcă cu vagonete goale, 
cu material lemnos pentru ar
mară! Iată de ce sporirea 
substanțială a productivității mun
cii este pentru muncitorii mineri,

(Continuare în pag. 3-a)
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Marea competiție 
a sportului de masă

— Pe terenurile Spartachiadei —

Actuala ediție a Spartachiadei 
de vară a tineretului a consem
nat in regiunea Galați un cate
goric succes față de edițiile an
terioare a e acestei populare com
petiții sportive de masă. Acest lu
cru poate fi constatat prin simpla 
comparație a cifrelor ilustrind pre
zența la întreceri a maselor de 
sportivi din această regiune. In 
anul 1958 concursurile sportive 
ale Spartachiadei au cuprins un 
număr de aproximativ 100.000 ti
neri, iar anul acesta numărul ce
lor antrenați in întreceri s-a ridicat 
la aproape 130.000, numărul fete
lor prezente la întreceri crescind 
cu aproape sută la sută (1958 
peste 15.000, 1959 aproape 30.000).

îndrumat de Comitetul regional al 
P.M.R., comitetul regional U.T.M. 
a acoruat anul acesta o atenție 
mai mare mobilizării tineretului la 
Spartachiadă. Pentru o mai bună 
cunoaștere de către tinerii munci
tori și țărani muncitori din cadrul 
regiunii Galați a disciplinelor 
sportive prevăzute in regulamentul 
Spartachiadei, comitetul regional 
U.T.M., în afara obișnuitelor mij
loace de agitație vizuală (panouri, 
afișe etc.) a trecut la populariza
rea disciplinelor sportive ale a- 
cesiei competiții prin echipe spor
tive model. Acestea au susținut in- 
tilniri demonstrative in localitățile 
din mediul sătesc, unde aceste 
discipline erau mai puțin cunoscute 
de către tineri. Astfel un număr 
de peste 300 de echipe sportive au 
făcut reușite demonstrații de vo
lei, handbal, gimnastică etc. in 
comunele Ghidigeni, Buciumeni, 
Barcea, și multe altele, dezvol- 
tînd gustul tineretului pentru sport 
și inițiindu-i ț-«- 
țărani muncitori 
asupra felului in care se practică 
anumite jocuri ----- •-
mentul jocului 
aceasta, comitetul regional U.T.M., 
in colaborare cu consiliul U.C.F.S. 
au organizat un număr de 132 cen
tre, în localitățile Pechea, Inde
pendența, Sendreni, Frumușița etc. 
unde, sub Îndrumarea unui număr 
de 22' instructori sportivi și nu
meroși instructori voluntari, sute 
de tineri s-au pregătit in mod or
ganizat pentru a participa la 
Spartachiadă.

Ca urmare a acestor acțiuni 
în numeroase localități unde 
sportul nu se bucură de o veche 
tradiție a crescut considerabil 
participarea tineretului la aceste 
întreceri sportive. Se pot cita din
tre acestea comuna Pechea, raio
nul Galați, unde organizația 
U.T.M. a mobilizat un număr de 
aproape 600 de tineri la Sparta
chiadă, comuna Independența 
(peste 450 tineri), comuna Cimpuri 
(peste 600) și multe altele.

totodată pe tinerii 
in mod concret

sportive, repuls
ele. in afară de

Paralel cu Întrecerile sportive ale 
Spartachiadei, tinerii din regiunea 
Galați și-au indreptat atenția spre 
construirea și amenajarea prin 
muncă patriotică a unor noi baze 
sportive. S-au construit in această 
perioadă 88 terenuri de fotbal, 138 
de volei, 17 popicării, 5 poligoane 
de tir. Numai in raionul Panciu, 
spre exemplu, s-au construit 14 te
renuri de fotbal și 18 de volei, jn 
raionul Focșani 5 terenuri de fotbal 
și 11 de volei.

Sînt cifre care ilustrează dra
gostea tineretului gălăfean pentru 
sport, entuziasmul cu care acesta 
participă atit la întrecerile Sparta
chiadei cit și la lărgirea bazei 
materiale a sportului de masă.

S. SPIREA

„Bine ați venit dragi sportivi“.
Această urare, i-a întîmpinat zi

lele trecute, în gara orașului Cluj, 
pe tinerii pârtieipanți la etapa re
gională a celei de a IV-a ediții 
a Spartachiadei de vață a tinere
tului.

După cîteva ore de repaus s-au 
întiinit cu toții pe stadioanele „Ia- 
noș Herbak“ și „Victor Babeș“ la 
întrecerile celor 8 ramuri de sport. 
Chiar din primele ore, cele mai 
disputate intîlniri au fost cele de 
handbal, voiei, oină și trîntă, la 
care au participat aproape 800 de 
tinerj și tinere din toate colțurile 
regiunii Cluj. Printre ei se numără 
zeci de tineri din raioanele Dej, 
Gherla, Jibou, Luduș, Beclean, ti
neri din gospodăriile agricole de 
stat, din gospodăriile agricole co
lective și întovărășiri.

Să facem cunoștință cu cițiva 
dintre ei. lată pe tinerii țărani în
tovărășiți din comuna Chiviești, 
raionul Dej. Luptînd cu multă în
suflețire, formația lor de oină a 
cucerit titlul de campioană regio
nală. Tinerii și tinerele — corapo- 
nenți ai echipelor de volei și hand
bal ale raiopului Bistrița — au 
cîștigat titlul de campioni regionali 
ai Spartachiadei la aceste disci
pline. La probele individuale, din
tre cîștigători s-au remarcat tineri 
deosebit de dotați ca : Dumitru 
Mocianu, țăran întovărășit din sa
tul Voivodeni, raionul Jibou, un 
perseverent sportiv cîștigător al 
titlului de campion regional la 
trîntă, felcerul Vasile Birlea și 
profesorul Traian Lungu ambii 
campioni regionali |a trîntă cate
goria 76 și respectiv 84 kg. De a- 
semenea frații Vivi și Emil Culda 
— primul electrician la Atelierele 
C.F.R. Cluj și al doilea învățător 
din comuna Albac raionul Cîmpeni 
cîștigători la atletism în probele 
de 100 m. plat și săritura în înăl-

țime — precum și utemistul Nico- 
lae Jarda, lăcătuș la Atei,erele 
C.F.R. Cluj cîștigător al probei de 
săritură în lungime seniori. S-au 
mai remarcat în această competiție 
de masă, cîștigind pentru prima 
dată ti .Iul de campioni regionali 
ai Spartachiadei, tinerii Rozalia 
Toker — atletism, elevă a școlii 
profesionale „lanoș Herbak“, 
Csaba Halasz (natație) din Turda, 
EI.sab.eta Racs (ciclism) raionul 
Gherla etc.

Pe deplin justificată este bucu
ria tinerilor voleibaliști de la „In
dustria Sîrrnii“ din Cîmpia Turzii 
care au obținut locul III precum 
și a handbalistelor din satul Bu- 
călatu, raionul Huedin, care au 
ocupat locul II — o echipă de ti
nere țărance pentru prima oară 
participante la o etapă regională 
a Spartachiadei.

La întrecerile etapei regionale 
au participat peste 300 de fete, re- 
prezentînd aproape 40 la sută din 
numărul total ai participanților. 
Toți acești sportivi au reprezentat 
peste 210.000 tineri și tinere din 
regiune, participanți în etapa l-a 
a celei mai mari compet ții spor
tive de masă a tineretului.

La închiderea competiției, tineri
lor sportivi clasați pe locurile 1, 
2 și 3 comisia regională de or
ganizare a Spartachiadei, le-a în- 
minat premii în echipament și 
material sportiv. Desigur că fie
care dintre acești tineri sport.vi 
își face planuri de viitor. Cei 
cîștigători, cum să se pregătească 
mai bine pentru finala pe țară, 
iar ceilalți cum să se pregătească 
pentru viitoarea ediție a Spar
tachiadei care le va oferi din nou 
prilejul să se întreacă iarăși cu 
cei mai buni sportivi din regiune 
și, poate, din țară, participanți la 
această mare competiție sportivă 
de masă.

GRIGORE MARIN

Juniorul Mihai Boureanu (ra 
ionul 1 Mai) a reușit frumoa
sa performanță de a ocupa 
primul loc la proba de 1,000 
metri devenind campion al 
Capitalei in Spartachiada de 

vară a tineretului.

Desen de P. STOENESCU

—■—

Intrecind formația de volei a 
orașului Turnu Măgurele, echi
pa Combinatului poligrafic 

„Casa Scinteij“ și-a cîștigat 

dreptul de a participa la finala 

pe țară a Spartachiadei de vară 

a tineretului.

Campionatul de ciclism-fond al R.P.R.
Desfășurat pe șoseaua 

București-Pitești, campionatul 
de fond al R.P.R. a întrunit la 
start un număr de aproape 150 
de cicliști, care și-au disputat 
cu ardoare titlul de campion al 
țării pe anul curent.

Ca și anul trecut, victoria 
și titlul de campion a revenit 
tînărulul alergător dinamovist

Aurel Șelaru, care a cîștigat 
la sprint, țîșnind dintr-un grup 
de 8 alergători care evadaseră 
cu circa 30 de kilometri înain
te de sosire.

Titlul la senioare a reve
nit alergătoarei Hermina Po- 
pescu (Dinamo București), iar 
la juniori lui A. Winterkorn 
(Clubul sportiv școlar Bucu
rești).

Duminica 
sportivă

•ir Intîlnirea amicală 
fotbal dintre echipele Dinamo 
București și Petrolul Ploești, 
desfășurată duminică seara pe 
stadionul Republicii, a dat ciș- 
tig de cauză formației dlna- 
movlste care și-a adjudecat 
victoria într-o manieră mai 
convingătoare decît arată sco
rul de 2—0. Ca și în meciul 
disputat cu cîteva zile în urmă 
in compania formației ferovia
re Rapid, dinamoviștii au prac
ticat un fotbal in viteză, pu- 
nînd accent pe jocul simplu, 
folosind cu succes pătrunderile 
impetuosului Ene sau ale lui 
Szokb.

La Început de sezon fotba
listic, campionii noștri s-au 
prezentat intr-o formă nesatis
făcătoare, in special la compar
timentul înaintării, unde, pe 
lingă excesul de combinații ste
rile, s-au dovedit deficitari și 
în precizia șutului la poartă.

In țară au avut loc cîteva 
intîlniri amicale de verificare 
in vederea începerii campiona
tului republican de fotbal.

Astfel, Rapid București s-a 
deplasat la Lupeni unde a sus
ținut o întîlnire cu echipa Mi
nerul din localitate, proaspăt 
promovată in categoria A. 
După un joc în care prima re
priză a fost echilibrată (gaz
dele înscriind totuși un gol 
prin Paraschiva), în repriza a 
doua bucureștenii au preluat 
inițiativa înscriind 2 goluri 
prin Georgescu și Ozon, cuce
rind astfel victoria cu scorul 
de 2—1. La Petroșani, Jiul a 
întrecut Progresul București cu
2— 0. Ambele intîlniri au avut 
loc în cinstea „Zilei mineru
lui. La Sibiu, formația C.C.A. 
a dispus de C. S. Armata din 
localitate cu scorul de 3—0, în 
timp ce Știința a învins la 
Cluj echipa Gaz Metan Mediaș 
cu 5—2. In sfirșit la Hunedoa
ra U.T.A. a fost întrecută la 
un scor concludent de Corvlnul 
din localitate cu 4—1.

■ir Sala Dinamo a găzduit, 
intîlnirea internațională de te
nis de masă dintre echipele 
R. P. Romîne și R. P. Chineze, 
fete și băieți. La fete reprezen
tativele noastre au cîștigat cu
3— 2, în timp ce la băieți vic
toria a revenit sportivilor chi
nezi cu 5—3.

* In orașul Sibiu s-a desfă
șurat campionatul republican 
de regularitate și rezistență la 
motociclism.

Ultimele două zile de concurs 
au adus modificări decisive în 
clasament, favoriții concursului 
— alergătorii clubului Dinamo 
București fiind intrecuți de cei 
de la Metalul M.I.G., care își 
văd astfel răsplătită perseve
rența dovedită în concurs prin 
cucerirea titlurilor de campioni.

•k Pa Iacul Herăstrău a avut 
loc finala campionatului de ju
niori la caiac-canoe. Iată re
zultatele înregistrate: Canoe 
(5.000 m.) : Clubul sportiv Re
colta București; Canoe simplu 
(5.000 m.) : Gh. Niculescu, Re
colta București ; Caiac dublu 
(5.000 m.) : Clubul Recolta 
București; Caiac simplu fond : 
C. Kneisz, Clubul sportiv șco
lar București; Caiac simplu 
fete (500 m.) : Maria Szekell, 
Voința Tg. Mureș ; Caiac du
blu (500 m.) : Aurelia Gligor 
și H. Zimermman U.T.A.; Ca
iac 4 : Victoria Arad ; Caiac 
300 m. băieți: Ion Kleitsc, 
Banatul Timișoara; Caiac du
blu 800 m.: Banatul Timișoa
ra : Canoe simplu 800 m. : A. 
Dolcescu. Recolta București ; 
Canoe dublu 800 m.: Clubul 
sportiv Banatul Timișoara; Ca
iac 4 ; 800 m. băieți; Victoria

. . .

Aspect din campio natui republicaa de fond, cursa re zervatà senioriilor.
Foto: R. VASILE

In preajma deschiderii sezonului fotbalistici

aht aedetea ptonicoătil
raționate

a elf'riiridelot
Așteptat cu multă nerăbdare, 

noul campionat al primei cate
gorii la fotbal își va începe des
fășurarea peste cîteva zile, antre- 
nînd din nou într-o luptă pasio
nantă echipele participante la 
această competiție fotbalistică. 
Din nou stadioanele vor cu
noaște freamătul sutelor de 
mii de iubitori ai fotbalului, dor
nici de a revedea după o lungă 
pauză, evoluția echipelor prefe
rate. Cu efective complectate și 
programul de antrenamente rea
lizat, echipele participante la e- 
diția 1959—1960 a campionatu
lui republican de fotbal se vor 
avînta din nou într-o dîrză dis
pută pentru cucerirea primului 
loc și... evitarea lanternei roșii- 
Ca și în alte ediții ale celei mai 
populare întreceri fotbalistice din 
țara noastră, vom avea prilejul 
să urmărim evoluția unor ele
mente tinere talentate, dornice 
de afirmare, care pășesc cu prile
jul fiecărui campionat pe 
mul consacrării.

In dorința de a cunoaște 
tarea federației noastre în 
ce privește promovarea
lor elemente în echipele de cate
goria întîia, precum și felul în 
care formațiile înțeleg acest lu
cru, ne-am adresat antrenorului

De vorbă 
cu antrenorul federal 

Traian lonescu
federal tovarășul TRAIAN IO- 
NESCU.

— In ultima vreme ne-a 
fost dat să constatăm că fotba
lul romînesc dispune de ele
mente foarte talentate, dovadă 
— confruntările internaționale 
ale echipelor noastre de tine
ret, Cum s-a manifestat grija 
federației, asociațiilor și clu
burilor sportive pentru pro
movarea elementelor tinere în 
fotbalul nostru ?

Campionatul din 1958—1959
scos în evidență o serie de ju- 

mari 
Fe-

dru-

orien- 
ceea 

tinere-

a
cători foarte talenitați cu 
posibilități asupra cărora 
derația de fotbal și-a îndreptat 
toată atenția- (De altfel 45'5 din 
jucătorii primei oategorii sînt e- 
lemente tinere între 19—24 de 
ani). Printre aceștia se numără t 
Varga, Uțu, Motroc, Panait (Di
namo ), Sfetcu Dridea, 
( Petrolul), Mureșan,
Marca (Știința Cluj), 
Igna, Kotzka și alții, 
vați 
mele formații, acești

cu îndrăzneală

Tabarcea, 
Ivansuc, 
Pircălab 
Promo- 

în pri- 
tineri

Programul primei etape a campionatului 
categoriei A de fotbal

sportivă s-a 
țara noastră

dezvoltat im- 
în ultimul de
ne impusesem 

mondială, prin

Aviația 
petuos tn ., 
cbniu și jumătate, deși 
și înainte în aviația . .
nume de constructori ca Traian Vuia 
și Aurel Vlaicu. Dar în trecut aviația 
sportivă se rezuma aproape exclusiv 
la zborul cu motor Și într-o măsură 
foarte mică la aeromodeiism.

De abia după eliberarea patriei noa
stre putem vorbi de nașterea unui 
sport aviatic de masă în rîndul tine
retului muncitor din țara noastră. 
Condițiile materiale — echipament, a- 
parate de zbor puse la dispoziția ma
sei largi a tineretului de către partid 
și statul nostru democrat-popular — 
au deschis calea unei dezvoltări ne- 
maiintîlnite pînă atunci a aeromode- 
Jismului, planorismului, parașutismului 
și a zborului cu motor.

Aviația sportivă care a atras de la 
începuturile ei ca un mirai mii și mii 
de tineri este astăzi o realitate acce
sibilă întregului nostru tineret. As
tăzi, la începutul erei cosmice, aviația 
sportivă rămîne o școală a curajului, 
voinței ^i stăpinirii de sine, o școală 
ideală pentru răspîndirea tehnicii mo
derne. Tineri care înainte știau 
să mînuiască doar strungul sau 
lopata de fochist, sînt astăzi zbură
tori pricepuți, cuceritori ai înălțimilor, 
biruitori ai forțelor desjănțuite ale 
cerului. Ei mînuiesc cu îndemînare 
parașuta sau manetele avionului, stu
diază cu aprindere probleme de ae
rodinamică sau de mecanică.

Pe lîngă înaltele calități morale: 
voință, curai, dîrzenie, aviația sportivă 
contribuie efectiv la creșterea unui ti
neret nou, sănătos cu o bună pregă
tire tehnică și în acest domeniu. Dez
voltarea aviației sportive în acești 18 
ani care s-au scurs de la 23 August 
1944 este de-a dreptul uriașă. Aeromo- 
delismul, pe drept cuvînt „poarta de 
intrare în 
de zbor 
și școlari, înzestrîndu-i pe aceștia cu 
cunoștințe temeinice despre legile zbo
rului, acordîndu le in același timp sa
tisfacția primelor construcții reușite. 
Ca urmare a sprijinului material 
acordat de partid și de statul nostru 
democrat-.popular, aeromodeliamul se 
practică astăzi în sute de cercuri pe te
ritoriul țării începînd cu cercurile de 
specialitate ale palatelor pionierilor — 
pînă la nivelul unui centru experimen
tal. De unde în trecut aeromodelismul 
nostru nu era cunoscut în străinătate, 
astăzi ne putem mîndri cu rezultate 
valoroase și chiar cu titluri de campioni 
europeni. Maestrul sportului Moldo- 
veanu Ananie a cîștigat in 13*57 la 
Moscova titlul de campion european 
la motomodele, iar în 1958 Hintz Otto 
din Tg. Mureș ocupă locul doi ta ace
leași campionate. Tinferi ca Lefter Mi- 
hai, turnător de litere, a aiuns să se 
claseze pe locuri fruntțșe în campio
natul republican din acest an ocupînd 
locul V în clasa aeromodelelor pla
noare. Tinăra Durice Elvira — din ca
drul O.C.L. București a cîștigat In

aviație“ a sădit dragostea 
în inimile atîtor pionieri

fata multor aeromodeliști consacrați 
titlul de campioană a țării pe anul 
1959, la una din cele mai tehnice 
probe, aeromodele captive cu motor 
mecanic.

Planorismul, considerat multă vre
me ca un frate vitreg al aviației cu 
motor, a existat în trecut mai mult de 
formă, căci activitatea sportivă era 
practicată de un număr atît de restrîns 
de piloți Incit puteai să-i numeri pe 
degete. Cred că mulți din recordmanii 
de acum 15 ani nu ar crede că astăzi 
tineri piloți din aerocluburi realizează 
în cadrul primului lor antrenament 
performanțe mai ridicate decît erau a- 
tunci recordurile țării.

Baza materială a planorismului pusă 
la dispoziția tinerilor aviatori sportivi 
s-a îmbogățit ulterior cu material de 
zbor de performanță prin înființarea 
tinerei noastre industrii de 
ție a planoarelor.

Mii de tineri au învățat 
planoarelor cu convingerea 
zborul fără motor, pilotul cel mai bun 
și cel care are cel mai mare bagaj de 
cunoștințe ajunge cel mai departe, cel 
mai sus. Și avem în țară sute, mii de 
tineri care au reușit performanțe spor
tive valoroase.

In acești 15 ani care au trecut, pe
ste 170 de tineri au obținut insigna 
internațională de argint față de 5—6 
cîți au avut-o înainte de război. Ne 
mîndrim cu șase purtători ai insignei 
de aur și doi purtători ai insignei de 
aur cu un diamant. Planoriștii noștri 
a-au făcut remarcați prin rezultatele

construc-

pilotarea 
că și în

x\\x

tinete.

* In R. P. Polonă echipe
le reprezentative de handbal 
''tineret) ale țării noastre au 
susținut o dublă întîlnire (mas
culin și feminin) cu selecțio
natele R. P. Polone- Ambele 
intîlniri au luat sfîfșit cu vic
toria echipelor noastre. La fete 
scorul a fost de l—3, iar la bă
ieți 14—9.

Duminică 16 august va începe 
campionatul categoriei A de fotbal 
ediția 1959—1960. Ca și anul tre
cut, la această ediție a popularei 
competiții pentru cucerirea titlului 
de campioană a țării, vor lupta 
12 echipe. Programul primei etape 
este următorul : Dinamo Bacău — 
Raptd București; U. T. Arad — 
Farul Constanța ; Minerul Lupeni 
— Steagul Roșu Orașul Stalin; 
C.C.A. — Jiul Petroșani; Știința 
Cluj — Dinamo București; Pro
gresul București — Petrolul Plo
ești.

Știința Oluj rămîne în prima cate
gorie a campionatului republican, 
deoarece echipa TAROM a fuzio 
nat cu clubul Rapid București.

(Ager preș).

nu numai că au dat totală satis
facție, dar s-au impus cu autori
tate, majoritatea fiind selecțio
nați în formația de tineret a ță
rii noastre.

Un rol pozitiv în dezvoltarea 
lor l-au avut cluburile Dinamo- 
București, Petrolul-Ploești, Știin. 
ța-Cluj, U.T.A. oare le-au acor
dat încrederea de a juca în pri
ma echipă, încredere care ulle-t 
rior s-a dovedit a fi complect 
justificată. Din păcate, nu toate 
cluburile 
rientare. 
trenorii 
dese o 
atunci 
întinerirea 
rînd din comoditate 
unor jucători cu calități
ficate". Este cazul 

Știința Timișoara, Minerul Petro
șani-, Farul Constanța, in forma
țiile cărora de mult timp n-au 
apărut nume noi.

■— V-arn ruga să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre pregă
tirea juniorilor noștri, măsu
rile luate de federație pen« 
tru acest lucru.

Recent un număr de aproape 
100 de juniori, au făcut parte 
dintr-o tabără de pregătire la O- 
rașul Stalin. S-au remarcat cu 
acest prilej numeroase elemente 
foarte talentate, care fără îndoia
lă că își vor înscrie curind 
numele în echipele naționale. Mă 
refer in special la jucători din 
compartimentul înaintării unde 
s-au remarcat elemente foarte do
tate ca Petescu (C.F.R. Arad) 
T oneș (Oradea) Haidu (Sf. 
Gheorghe) Năftănăilă (Făgăraș) 
și alții. Este necesar, însă, ca o- 
dată plecați din tabăra de pregă
tire, acești jucători talentați să-și 
continue instruirea in cadrul a- 
sociațiilor sportive pentru a-și 
valorifica talentul și a îndreptăți 
speranțele pe care ni le punem 
în ei ca viitori titulari ai repre- 
tentativelor noastre.

E. P1TULESC0

au avut o asemenea o- 
Conducătorii și an- 
unor formații dove- 
nejustificată reținere 

cînd este vorba de 
echipelor, prefer 

utilizarea 
„veri- 

echipelor

»Cupa U.C.E.CO.M.“ 
la ciclism

lor și pe plan internațional. O în
treagă pleiadă de tineri zburători, bă
ieți și fete, vin să întărească grupul 
piloților fruntași și performanțele pla
norismului nostru sînt în continuă 
creștere. Mihăiță Nicolae — tehnician 
radio, Delapont Valentina — din Uni
unea Artiștilor Plastici, Roșianu Au
relia — funcționară, fac parte din rîn- 
dul acelora care au ridicat țot mai sus 
planorismul nostru. Parașutismul spor
tiv a făcut un foarte mare salt calita
tiv de la 23 August 1944 încoace. 
De unde el era inexistent înainte, am 
ajuns astăzi să luptăm pentru cucerirea 
celor mai bune performanțe din lume. 
Sportul celor curajoși, care a cîștigat 
inimile a mii și mii de tineri, se bucură 
astăzi de o mare popularitate.

Din rîndurile strungarilor, tracto
riștilor, surorilor de caritate, din rîn
durile tineretului muncitor au fost 
formați campionii și recordmanii mon
diali de astăzi.

Pe lingă nenumăratele recorduri re
publicane stabilite sau doborîte în anii 
de după război, ne mîndrim cu tineri 
ca Roșu Ion, strungar Ia întreprinde
rile „9 Mai“ din București, deținătorul 
recordului mondial de salt cu parașuta 
de la 1.000 m. (salt comandat cu ate
rizare |a punct fix), Tănăsescu Teo
dor, fost recordman mondial la proba 
de salt automat de la 1.000 m„ Băcă- 
oanu Elena, muncitoare la fabrica de 
conserve „Grivița“, campioană mon
dială la stil și evoluții, sau Popescu 
Elisabeta care a ocupat locul II la ul
timele campionate mondiale (salt de

precizie). Pentru meritele lor sportive, 
toți aceștia au obținut titlul de’„maeș
tri ai sportului“.

Zborul cu motor a marcat și el o 
dezvoltare simțitoare, ca activitate 
sportivă. Rezultate frumoase au fost ob
ținute și de piloții zborului cu motor 
atît la mitingurile și demonstrațiile 
din țară cît și anul trecut la marea 
paradă aeriană de la Tușino-Moscova, 
cînd evoluțiile îndrăznețe, pline de si
guranță și măiestrie ale piloților romîni 
au fost aplaudate de aproape un mi« 
lion de moscoviți.

Tot cu ocazia mitingului de la Tu- 
șino, piloții romîni Alanolache Con
stantin, Oniciu și Otoiu Simion au sta
bilit primele recorduri internaționale 
pe ruta București-Kiev-Moscova și re
tur, zburînd pe avioane de construcție 
romînească 1.A.R.-813. Toate aceste 
realizări ale aviației sportive din pa
tria noastră sînt o urmare a grijii cu 
care partidul, statul nostru sprijină 
dezvoltarea aviației în rîndurile tine- 

• retului ca o disciplină sportivă care 
îmbină armonios pregătirea politico- 
morală cu cea tehnică.

Rezultatele de pînă acum ne îndrep
tățesc să credem cu tărie că aviația se 
va răspîndi din ce în ce mai mult ca 
un sport de masă în rîndul tinerilor 
din orașe și sate.

Nu vom precupeți o clipă măcar 
eforturile noastre ca și în viitor să ri
dicăm cît mat sus prestigiul tinerei 
noastre aviații sportive.

Ing. MIRCEA FINESCU 
maestru al sportului

In cinstea zilei de 
23 August, cea de a 
XV-a aniversare a 
eliberării patriei noa
stre, Uniunea cen
trală a cooperativelor 
meșteșugărești și Fe
derația romînă de ci
clism organizează în 
perioada 12-16 au
gust 1959, „Cupa 
U.C.E.C.OJV1.“ la ci
clism.

Cursa se va desfă
șura în perioada 12- 
16 august, în cinci 
etape, după cum ur-i 
mează:

Etapa I-a — 12. 
VIII București-Urzl-

etapaceni-Buzău ;
II- a — 13.VIII ' Bu- 
zău-Galati;
III- a — 14. VIII Ga-
lati-Buzău; etapa
IV- a - 15.VI1I Bu-
zău-Sinaia; etapa
V- a — 16.VIII Si- 
naia-BuCurești.

Startul festiv, 
prima etapă, se 
da în ziua de 
august, orele 13 din 
Cal.. Plevnei 
46 (de la 
U.C.E.C.O.M.), 
plecarea oficială 
va da la orele 14, de 
la km. 8, șoseaua 
Urziceni,

etapa

în
va
12

nr. 
sediul 

iar 
se

Sosirea din ultima 
etapă va avea loc 
duminică 16 august 
în jurul orei 19, pe 
velodromul Dinamo.

La această compet 
tiție vor participa urM 
mătoarele 
Voința 
O. C. A.;
Ploești; Recolta Bucua 
rești; Voința Brăilaj 
Voința Cluj; Olimpia 
Orașul Stalin; Mia 
nerul Fiiipeștii de 
Pădure; Victoria 
București ș{ Dinamtx 
București.

echipe t
București j

Voința
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Ultimele pregătiri și aeromodeiul pregătit de Ananie Moldoveana își 
va lua zborul.



Mitingul de la Lupeni 
consacrat aniversării luptelor minerilor 

din Valea Jiului și Zilei minerului

„Pe aripile 
revistei“

(Urmire din pag. l-a) 

pentru tehnicieni și ingineri, pen
tru cadrele de conducere ale în
treprinderilor noastre miniere, pen
tru organizațiile de partid — o 
sarcina de căpetenie. Sarcina de 
a se da cel puțin o tonă de căr
bune pe om-post prestat este pe 
deplin realizabilă. Scăderea con
tinuă a prețului de cost este de 
asemenea o sarcină de mare im
portanță, deoarece de prețul de 
cost al cărbunelui depinde prețul 
de cost al energiei electrice, al 
transporturilor, al metalului etc. 
Vedeți, deci, tovarăși, cît de mult 
contează fiecare leu cu care re
duceți prețul de cost al tonei de 
cărbune.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Munca dumneavoastră eroică, la 
fel ca și a întregii clase muncij 
toare din țara noastră, se bucură 
de o înaltă prețuire și cinstire din 
partea partidului și guvernului. 
Pînă în prezent, pe pieptul a 
peste 2000 de mineri strălucesc 
ordine și medalii ale Republicii 
Populare Romîne. In cadrul orîn- 
duirii noastre democrat-.populare, 
în care clasa muncitoare își exer
cită puterea de clasă conducă
toare .minerii au reprezentanții lor 
în conducerea statului, a organe
lor locale, în justiție și armată, 
în conducerea întreprinderilor etc.

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
iani de la luptele muncitorești din 
Valea Jiului, partidul și guvernul 
au hotărît să decearnă minei Lu
peni Ordinul „Steaua R.P. Ro
mîne“ cl. l-a. Totodată, un nu
măr de 1083 mineri primesc de
corații ale Republicii — Staaua 
Republicii Populare Romîne, Or
dinul Muncii, Medalia. Muncii. 
Printre ei se află participanți la 
luptele de acum 30 de ani, mi
neri fruntași din industria carbo
niferă și celelalte sectoare ale in
dustriei miniere.

Sîntem pe deplin încredințați, 
dragi tovarăși, că muncitorii mi-, 
peri din întreaga țară vor răspun

Sărbătorirea „Zilei minerului“ 
în celelalte centre miniere

In Valea Jiului ca și în toate 
celelalte centre miniere din țara 
noastră, s-a sărbătorit duminică 
într-un cadru festiv împlinirea a 
30 de ani de la eroicele lupte ale 
minerilor de la Lupeni și Ziua 
Minerului.

Cu acest prilej au avut! loc a- 
dunări în cadrul cărora activiști 
de partid și de stat, directori de 
exploatări miniere. mineri frun
tași în producție au evocat con
dițiile grele de muncă și de via
ță ale minerilor în timpul regi
mului burghezo-rnoșieresc, scoțînd 
în evidență condițiile noi, cu to
tul diferite în care muncesc și 
trăiesc minerii în anii de demo
crație populară.

In cadrul adunărilor au fost 
conferite ordinele și medaliile 
cu care au fost distinși numeroși 
mineri cu prilejul Zilei Minerului, 
pentru realizări deosebite în 
muncă.

La adunarea minerilor din Par
cul Libertății din Comănești au 
participat peste 2000 de oameni 
ai muncii. Despre importanța 
eroicelor lupte de acum 30 de ani 
ale minerilor de la Lupeni a vor
bit tov. Constantin Barbălată, se
cretar al Comitetului raional 
Moinești al P.M.R.

La festivitatea care a avut loc 
la clubul minerilor de la Petrila 
au luat parte numeroși mineri 
împreună cu familiile lor. Cu a- 
cest prilej tov. Ștefan Demeter, 
membru al Comitetului de partid 

de acestei înalte cinstiri cu un 
nou avînt ai întrecerii socialista 
cu noi succese in producție, 
întîmpinînd cu însuflețire ziua de 
23 August — marea sărbătoare 
națională a poporului nostru, a 
15-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist.

Cuvîntarea a fost subliniată in 
repetate rînduri de a.plauze pre
lungite, de ovații și urale pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

In nuraeile minerilor din Lupeni 
a luat apoi cuvîntul minerul șef 
de brigadă Vasile Feher, care a 
evocat condițiile de muncă și de 
viață de odinioară ale minerilor 
de la cea mai mare exploatare 
carboniferă a țării, comparîndu-le 
cu cele de astăzi. Vorbitorul a a- 
rătat succesele în producție obți
nute de minerii de la Lupeni, 
ca răspuns la grija ce le-o poartă 
partidul și guvernul țării,

A vorbit apoi, în numele tineri
lor mineri, minerul șef de brigadă 
Diana Chițu. Amintind că aproape 
trei sferturi din efectivul minei 
Lupeni sînt mineri tineri, calificați 
în anii puterii populare, el a asi
gurat partidul și guvernul că ti
nerii mineri din exploatarea Lu
peni vor depune tot elanul lor ti
neresc pentru a livra industriei si
derurgice cît mai mult și mai ief
tin cărbune cocsificării.

Au mai luat cuvîntul Aron Cris- 
tea, vechi miner, directorul școlii 
profesionale din Lupeni, și șeful 
de brigadă Mihai Bako.

S-a dat apoi citire Decretului 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale pentru conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ clasa I-a minei Lupeni, cu 
ocazia comemorării a 30 de ani de 
la luptele minerilor de la Lupeni 
din anul 1929 și sărbătoririi Zilei 
minerului, și a fost înmînată înal
ta distincție conducerii minei.

In continuare s-a citit Decretul 
Prezidiului Marii Adunări Națio

al minei Petrila, a scos în evi
dență realizările de seamă obți
nute de minerii de la această ex
ploatare.

La adunarea de la mina „7 
Noiembrie“ din bazinul carboni
fer Șorecani a luat cuvîntul tov. 
Cornel Barbu, secretar al Comite
tului regional Cluj al P.M.R., iar 
ia festivitatea de la intreprinde- 
dea minieră din Cluj a vorbit in
ginerul Nicolae Popa, directorul 
întreprinderii.

Festivități, consacrate împlini
rii a 30 de ani de la eroicele lupte 
ale minerilor de la Lupeni și Zi
lei Minerului au avut loc la Baia 
de Arieș, Roșia Montana, Rodna, 
Aghireș, Muntele Rece, Buru și 
alte exploatări miniere din cu
prinsul regiunii.

Cu mult entuziasm au sărbăto
rit aceste evenimente și harnicii 
mineri din bazinul carbonifer 
Schitu Golești.

Asemenea adunări au avut loc 
la toate exploatările miniere din 
țară, precum și la Ministerul In
dustriei Grele și la Comitetul 
Geologic.

Pe estrade special amenajate, 
formații artistice locale de ama
tori au prezentat programe ar
tistice. In parcuri și grădini au 
fost organizate serbări la care 
sute de familii de mirțeri au pe
trecut pînă seara tîrziu.

(Agerpres) 

nale privind conferirea de ordine 
și medalii unor muncitori, tehni
cieni și ingineri din industria mi
nieră distinși c.u ocazia comemo
rării a 30 de ani de la luptele mi
nerilor de la Lupeni din anul 1929 
și a Zilei minerului.

Primind înalta distincție, direc
torul exploatării Lupeni, Ledrer 
Iosif, s-a angajat ca mina pe care 
o conduce să realizeze anul acesta 
peste 3 milioane Iei economii, să 
dea peste plan 25.000 tone de căr
bune și să sporească simțitor ran
damentul pe post în subteran.

In încheierea mitingului, s-a dat 
citire unei telegrame adresate. Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn — tovarășului 
Gheorghe GheorghiuJDej și Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne 
— tovarășului Chivu Stoica.

(Textul telegramei îl publicăm 
în pag. I a).

Mitingul s-a încheiat prin into
narea „Internaționalei“.

Apoi a avut loc solemnitatea de
punerii de coroane și jerbe de flori 
la monumentul eroilor mineri din 
curtea exploatării Lupeni șî la plă
cile comemorative din fața uzinei 
electrice a minei.

După aceea cei prezenți au vi
zitat expoziția „30 de ani de la 
luptele muncitorilor mineri din 
Lupeni", organizată de Muzeul de 
istorie a partidului, precum și ex
poziția cenaclului de artă plastică 
din Petroșani, deschise la clubul 
minier din Lupeni,

(Agerpres)

G.A.S.-urile 
au terminat 

treierișul 
cerealelor 
păioase

Gospodăriile agricole de stat au 
terminat treierișul cerealelor pă
ioase. Anul acesta au fost obținu
te recolte superioare celor din 
1958. La grîu și secară, de exem
plu, gospodăriile agricole de stat 
au realizat o producție medie de 
aproape 1700 kg. la hectar. In 
multe regiuni, printre care Craio- 
va și Timișoara, producția medie 
a fost anul acesta de circa 2000 
kg. la hectar. Recolta medie la 
hectar din acest an a gospodăriilor 
agricole de stat este cu cîteva sute 
de kilograme mai mare decît a- 
ceea de anul trecut.

Producțiile superioare din vara 
aceasta se datoresc îndeosebi efec
tuării tuturor lucrărilor în bune 
condiții agrotehnice, fertilizării so
lului pe mari suprafețe și mecani
zării crescânde a lucrărilor.

Concomitent cu celelalte lucrări, 
gospodăriile agricole de stat au 
intensificat în ultimul timp și pre
dările către stat a cantităților de 
grîu și secară cu care contribuie la 
formarea fondului centralizat de 
cereale panificabile al statului. 
Gospodăriile agricole de stat din 9 
regiuni au predat statului cantități 
de cereale mai mari decît cele pre
văzute. In total, pînă acum, gos
podăriile agricole de stat au înde
plinit planul de. livrare a cereale
lor panificabile în proporție de 
circa 110 la sută.

(Agerpres)

TEIEGRAMÄ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim Secretar al Comitetului Centrai 
al Partidului Aluncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Române

București

Vă mulțumim cordial pentru urările frățești adresate nouă și 
întregului popor polonez cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
creării Poloniei populare și pentru bucuria exprimată în legătură cu 
realizările ei.

Poporul polonez dorește Și în viitor să dezvolte și să întărească 
multilateral colaborarea frățească și prietenia cu Republica Populară 
Rcrnînă, ca și cu celelalte țari socialiste, fiind convins că unitatea 
și colaborarea țărilor lagărului socialist constituie un factor puternic 
al dezvoltării socialiste și al securității lor, precum și baza luptei 
lor comune pentru victoria socialismului și a păcii în lumea în
treagă.

Vă dorini dv., dragi tovarăși, și întregului popor romîn cea mai 
mare prosperitate prin dezvoltarea patriei voastre, succese în con
strucția socialistă în țara dv.

WLADYSLAW GOMULKA,
Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

ALEKSANDER ZAWADZKI, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

JOZEF CYRANKIEWICZ, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tineretul patriei noastre 
a primit cu entuziasm 

noile reduceri de preturi
(Urmare din pag. l-a) 

și faptul că s-a mărit numărul 
ratelor.

Ion Niculescu ne spune a-pcri 
că noile reduceri de prețuri 
dovedesc încă odată grija parti
dului pentru îmbunătățirea con
tinuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

— „Aceasta, spunea el, ne dă 
o mare încredere și un nou im
bold în muncă. Eu tn-am anga
jat ca pînă la 23 August să în
deplinesc planul de producție cu 
2 zile înainte de termen și să 
economisesc 200 lei prin folosi
rea judicioasă a oțelurilor spe
ciale".

Maistrul Soare Niculae, tînărul 
strungar Ștefănescu Cornel și 
mulți' alți tineri ne-au vorbit cu 
satisfacție despre rioile reduceri 
de prețuri. Ei au subliniat tot
odată că aceasta le-a dat noi 
forțe în muncă.. Tinerii au ară
tat totodată că sînt conștienți 
că singura cale sănătoasă de ri
dicare a nivelului de trai al po
porului muncitor este lupta pen
tru creșterea producției și pro
ductivității muncii, pentru redu
cerea continuă a prețului de 
cost al produselor și de aceea 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a contribui cu' toate forțele 
la realizarea și depășirea unui 
miliard lei economii.

In memoria eroilor 
de Ia Mărășești

Duminică, la Mausoleul Eroilor 
de la Mărășești a avut loc o so
lemnitate cu prilejul împlinirii a 
42 de ani de 'la memorabilele lup
te ce au avut loc aici.

Au participat un mare număr de 
oameni ai muncii din raioanele Pan- 
ciu, Focșani și orașul Mărășești, 
precum și delegați ai tinerilor din 
orașele Galați, Brăila și tecuci. 
Tovarășul Mircea Răuță, secretar 
al comitetului regional Galați ăl 
U.T.M., a evocat eroismul osta
șilor căzuți în luptele de la 
Mărășești din august 1917, duse 
împotriva trupelor cotropitoare.

Participanții la solemnitate au 
depus la mausoleu numeroase co
roane și jerbe de flori. Ei au vizi
tat apoi expoziția organizată lin
gă mousoleu, care cuprinde ima
gini din luptele ostașilor romîni și 
ruși la Mărășești.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Luni la amiază a avut loc la 

ambasada Republicii Cehoslovace 
la București o conferință de presă 
cu prilejul apropiatei .aniversări 
a 15 ani de» la răscoala națională 
din Slovacia, eveniment de cea 
mai mare însemnătate în viațș 
popoarelor Cehoslovaciei.

Ivan Rohal-Il-kiv, ambasadorul 
R. Cehoslovace Ia București a fă
cut în fața ziariștilor o amplă ex
punere despre lupta poporului 
slovac împotriva cotropitorilor 
hitleriști, luptă care a luat o am
ploare deosebită, la sfîrșitul lunii 
august 1944 î.n condițiile marilor 
victorii obținute de Uniunea So
vietică împotriva armatelor hitle- 
riste.

Ambasadorul R. Cehoslovace a 
subliniat însemnătatea contribu
ției aduse de armata rotnînă la 
lupta popoarelor din Cehoslovacia 
pentru eliberarea lor de sub jugul 
fascist.

■*
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne tov. Mar
cel Popescu a fost desărcinat din 
funcția de Ministru, al Comerțului.

★
La invitația I.R.R.G.S. a sosit 

în Capitală Rozsa Iren, secretar 
general al Institutului pentru rela
țiile culturale cu străinătatea din 
R.P. Ungară.

(Agerpres)

Cronica 
teatrală

Este deajuns să privești în ju
rul tău și să vezi fețele vesele, 
pline de voie bună și optimism 
ale spectatorilor la „Pe aripile re
vistei^, pentru ca să-ți dai seama 

că această creație a Teatrului de 
revistă „Constantin Tănase" a cu
cerit publicul, bucurîndu-se de un 
real succes. Nu este greu de aflat 
cauza acestei reușite. în primul 
rind ea rezidă în actualitatea spec
tacolului. Cele mai reușite bucăți 
din program vorbesc despre lucruri 
care sînt aproape de inima spec
tatorului, îi povestesc despre viața 
lui de zi cu zi, îi arată frumuse
țile traiului în zilele noastre, ale 
construirii socialismului, succesele 
în ridicarea nivelului de viață ma
terial și cultural al poporului nos
tru, îl mobilizează spre lichida
rea unor lipsuri care mai există 
pe alocuri. în revistă sînt cîntate 
și uriașele succese ale științei so
vietice, concretizate în sateliții și 
rachetele care cuceresc spațiul cos
mic și sînt ilustrate marile
prefaceri pe plan internațio
nal, lupta popoarelor lumii pentru 
pace, sînt ridi
culizate încercă
rile imperialiș
tilor de a împin
ge înapoi istoria 
omenirii, de a 
subjuga popoarele oare luptă pen
tru libertate, de a dezlănțui un mă
cel atomic. După cum se vede re
vista îl leagă mai strins pe spec
tator de actualitate, relevîndu-i 
ceea ce are ea mai frumos, ajutîn- 
du-l să combată rămășițele ve
chiului,

lată, de pildă, tabloul care se 
petrece la Eforie. Această bucată 
din program nu este o eternă e- 
nunțare a frumuseții mării, ci e o 
ilustrare a felului cum pitorescul 
mării e completat azi, în zilele 
regimului democrat-popular de mi
nunatele construcții destinate odih
nei oamenilor muncii, oare au făcut 
de nerecunoscut prin splendoarea 
lor localitățile de pe litoral. în 
această viziune, ingeniozitatea și 
bogăția decorurilor fosforescente 
(N. Lebas) apar ca o ilustrare a 
ceea ce înseamnă frumosul intrat 
in viața de toate zilele a omului 
oare făurește socialismul. Expresie 
a unui cald patriotism, a unei în
dreptățite mîndrii pentru frumuse
țile și bogățiile patriei noastre, 
pentru realizările poporului nos
tru, pentru valoarea artei și cul
turii sale sînt și tablourile „Cel 
mai albastru cer din lume“, „Solii 
jocurilor românești“, „Alți trei că
lușari“, „Cîntecele noastre cuce
resc pământul“, tabloul „Vreau să 
fiu frumoasă pentru tine“ care 
ilustrează succesele industriei noas
tre de bunuri de larg consum, și 
altele. Trebuie remarcat ca un 
lucru foarte reușit faptul că în ul
timele premiere și mai ales în a- 
ceastă revistă, pe scena Teatrului 
de Estradă a început să se dea 
mai multă atenție cîntecelor și 
dansurilor noastre populare atît 
de prețuite în țară cît și peste ho
tare și care s-au afirmat din nou 
cu prilejul Festivalului Mondial 
al Tineretului de la Viena.

Legat de aceasta, trebuie amintit 
că la Festivalul de la Viena, a fost 
prezentat și cântecul „Tinere, tu 
ești nădejdea țării“ de H. Măli- 
neanu care figurează în progra
mul revistei și a cărui text se îm
parte publicului pentru a-l învăța. 
Cintecul se bucură de o caldă apre
ciere din partea spectatorilor. A- 
ceasta este de altfel un argument 
în plus pentru ca Teatrul de 
Estradă să dea mai multă atenție 
în tematica spectacolelor sale pro
blemelor de tineret, lucru ce ar 
servi întăririi caracterului educativ 

al revistelor și în același timp af 
colabora și la crearea acelei varia
ții a subiectelor atît de necesară 
aici.

Un loc însemnat în programul 
revistei (realizat de N. Stroe, 
Aurel Felea și Jack Fulga) îl 
ocupă, cum e și firesc, satira ȘÎ 
umorul. Ceea ce e pozitiv este 
faptul că de cele mai multe ori 
satira are obiect și de asemenea 
rol educativ, lucru care explică 
primirea entuziastă ce îi este fă
cută de către public. în cupletul 
„Scurt, precis și răspicat“ N. Siroe 
ironizează cu verva și hazul său 
recunoscut, acele elemente purtă
toare ale rămășițelor concep* 
țiilor burgheze, afaceriști și șper- 
țari, oameni care încalcă morala 
noastră nouă etc. Și Horia Șerbă- 
nescu și Radu Zaharescu combat 
în mod caustic în cunoscutul cu- 
plet „Cu trei litere“ pe bulevar- 
diști și studenții chiulangii, pe cei 
care se sustrag de la îndeplinirea 
îndatoririlor obștești. Nu mai pu
țin umor dovedește Didi Ionescu 
în tabloul Școlărița“, ironizînd 
unii părinți care nu manifestă gri

jă față de edu* 
cația tinerilor, 
pe certăreți și 
intriganți, pe cei 
ce încalcă nor
mele bunei con

viețuiri sociale. Dacă în tabloul 
„Un instructor pneiențios“ este 
caricaturizat în mod reușit unul 
din acei instructori artistici care 
subapreciind talentul artiștilor a- 
matori, nu se ocupă eficient de 
pregătirea lor și caută în schimb 
să ia ochii spectatorilor cu deco
ruri greoaie, fără rost, pentru care 
se cheltuiesc mulți bani, în cuplete-- 
le „A sosit revista“, „La garderoba 
unui teatru“, „Ansamblul Cucu* 
și altele sînt combătute moravurile 
înapoiate din rîndurile unor oa
meni de artă, actori care se îndelet
nicesc cu „șușanele“, comercializîn- 
du-și talentul. Un rol însemnat 
este atribuit în cadrul părții sati
rice a spectacolului, demascării 
acțiunilor cercurilor imperialiste 
ațîțătoare la război. Un asemenea 
număr reușit din program este de 
pildă „Radio Bonn“ în care este 
satirizată cu forță, politica revan
șardă a guvernanților din Germa
nia occidentală, dușmani neîmpă- 
cați ai destinderii internaționale. 
N-ar fi stricat însă, în general, 
dacă s-ar fi acordat și mai multă 
atenție în revistă satirei externe 
demascatoare a modului de viață 
capitalist.

După cum se vede, cele mai 
multe din punctele de program 
ale spectacolului „Pe aripile re
vistei“ sînt reușite, au un conținut 
educativ și distrează în același 
timp, lucru pentru care sînt apre
ciate de spectatori. Desigur că 
mai există și lipsuri în unele texte 
cum ar fi de pildă cele interpre
tate de Horia Șerbănescu și Radu 
Zaharescu și altele în care s-au 
mai strecurat vulgarități și glume 
de prost gust, umor alb. De ase
menea, este nejustificată prezenta
rea scenei de balet „Insula como
rilor“ care redă o poveste atempo
rală, răsuflată, cu pirați și indigeni, 
neavînd legătură cu restul spec
tacolului.

în general, însă, se poate spune 
că ,,Pe aripile revistei“ este un 
spectacol reușit care arată drumul 
pe care trebuie să meargă estrada 
noastră, bineînțeles cu condiția 
lărgirii problemelor abordate, a 
legării și mai strânse a tematicii 
de viață, pentru a face față exigen
țelor crescînde ale publicului 
nostru.

B. DUMITRESCU

muncii patriotice în regiunea Ploești
Duminică 9 august a fost de

clarată zi a muncii patriotice in 
regiunea Ploești. La chemarea 
Comitetului regional de partid și 
a Comitetului regional U.T.M., 
mii și mii de pionieri, utemiști.

tineri și vârstnici au ieșit dis-de- 
dimineață in stradă, s-au adunat 
in grupuri, grupuri și au pornit 
voioși către obiectivele de lucru 
Din cele peste 1200 de brigăzi 
utemiste de muncă patriotică

care au ieșit în această zi la 
muncă au făcut parte numeroși 
tineri. La Cîmpina, Tîrgoviște. 
Rîmnicu Sărat, Buzău, Pucioasa. 
Moreni, Băicoi, în satele regiunii 
peste tot tineri și bătrîni au ieșit 
La muncă patriotică. Ei au lucrat 
la înfrumusețarea orașelor și sa
telor, la construcția de drumuri 
și străzi, la construcția de locu- 
ințe, stringerea fierului vechi, în 
silozări etc.

Numai în orașul Ploești au 
ieșit ia muncă voluntară peste 
10.000 de oameni oare au lucrat 
la Parcul de cultură și odihnă de 
la Buoov, pe 
șantierele con
strucțiilor de lo 
ouințe, școli și 
spitale, la ame
najarea unor 
străzi, a stadio 
nului „Petrolul" 
etc. Erau tineri 
și vîrstnici de la 
uzina ,,1 Mai“, 
de la „Doroban 
țut“, de la rafi
năriile din oraș, 
de la întreprin 
derea metalurgi
că „Flacăra", a 
telierele G.F.R. 
etc.

Tinerii au în
ceput cu insufle 
țire munca. S-a 
înfiripat o intre 
cere pasională 
incă din primele 
ore. lată-i de 
pildă în fotogra 
fia nr. 1 pe ti
nerii care au 
muncit cu entu
ziasm pe șantie 
rul din strada 
Peneș Curcanul.

Duminică, mii 
de țineri ți

In ziua muncii patriotice:
• Au participat în toată regiunea un număr de circa 77.000 

tineri și pionieri,
• S-au efectuat aproape 300.000 de ore muncă voluntară,
• Prin lucrările efectuate ti nerii au adus statului o economie 

de aproape 650.000 lei.

vîrstnici au desfășurat munca 
patriotică și la înfrumusețarea 
uzinelor, a întreprinderilor din

orașul Ploești și din celelalte 
orașe ale regiunii.

Către prinz, pe tocurile unde

se desfășura munca patriotică au 
sosit ziarele. Tinerii s-au strîns 
grupuri, grupuri și au discutat 
cu multă însuflețire despre noua 
reducere de prețuri.

în fotografia nr. 2 tinerii de la 
întreprinderea nr. 2 utilaj petro
lifer din Ploești discută cu însu
flețire pe marginea reducerii pre 
{urilor cu amănuntul la unele 
bunuri de consum.

Tinerii și vîrstnicii au reîn
ceput cu și mai multă însuflețire 
munca patriotică.

Bilanțul muncii patriotice de 
duminică în regiunea Ploești a 

fost deosebit de 
rodnic. Cifrele 

de mai jos sînt 
numai cîteva din 
realizările aces 
tei zile. Dumini
că s-au trans
portat de la fa
brici 148.600 de 
cărămizi pe șan 
:ierele de locuin 
țe și s-au stivuit 
și cărat alte pes
te 700.000. S-au 
stivuit 228 m.c. 
cherestea, s-au 
tăcut 500 m. ca 
nalizări, s au co
lectat 199 tone 
fier vechi și s-au 
strîns 762 kg. 
spice. Tinerii din 
satele și orașele 
regiunii au repa
rat peste 8.900 
m. de drum, au 
curățat aproape 
7000 m. șanț, au

însilozat 338 tone nutreț, au re
cuperat 34 tone țiței din batale și 
au redat agriculturii 182 ha. te
ren.

La capătul zilei de muncă ti
nerii brigadièri fruntași care au 
efectuat cîte 100 de ore de mun
că patriotică au primit o răsplată 
binemeritată : insignele de briga
dier al muncii patriotice. Pe 
piepturile tinerilor Ion Prunea, 
Dnagomir Marin, Niculina Gob-

zaru de la I.S.A.R. precum și ale 
multor altora strălucesc de acum 
înainte frumoasele insigne de 
brigadier, semn al prețuirii efor
turilor depuse in munca patrioti
că. In fotografia nr. 3, un grup 
de tineri brigadieri din Ploești 
care au primit insigna.

Foto-text:

P. PAVEL
B. 1ORDACHE



Congresul F. M. T* D* 
și-a început lucrările

PRAG A 10. — Corespondentul Agerpres transmite:
Palatul Congreselor din Praga cunoaște din nou frea

mătul marilor întruniri inte naționale ale tineretului.
In imensa sală a acestei clădiri, înconjurată de aleile în

florite și fîntînile arteziene ale Parcului „Iulius Fucik“ 
din capitala Cehoslovaciei, s-au deschis astăzi dimineață 
lucrările celui de-al V-lea Congres al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

Ecoul internațional 
al schimbului de vizite 
Hrușciov — Eisenhower

După cum s-a mai anunțat, 
ordinea de zi a congresului este 
următoarea :

1. Problemele păcii și indepen
denței naționale, și responsabili
tatea tinerei generații;

2. Problemele economice, socia
le și culturale care preocupă ti
neretul în lumea de astăzi;

3. Raportul comisiei de control 
financiar, alegerea organe’or e- 
xecutive ale F.M.T.D., aprobarea 
de noi afilieri.

La congres participă 281 dele
gați, reprezentînd 172 organiza
ții membre ale F.M.T.D. și 130 
de observatori, precum și dife
rite personalități, reprezentînd 98 
de organizații de tineret, studen
țești, culturale, sportive, de dife
rite opinii politice și religioase. 
Delegații și observatorii repre
zintă organizații de tineret, stu
dențești etc. din 93 de țări ale 
Europei, Africii, Asiei, Americii 
Latine și Americii de Nord, ale 
Orientului Apropiat și Mijlpciu și 
ale Australiei.

Delegația tineretului din R. P. 
Romînă, este condusă de Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M.

Printre organizațiile reprezen
tate la congres cu titlul de ob
servator pot fi citate : Consiliul 
tineretului Africii, Consiliul ti
neretului și secția de tineret a 
Partidului Socialist japonez. In
dia Young Socialist League, 
Mișcarea studenților indonezieni, 
Federația studenților irakieni, U- 
niunea generală a studenților tu- 
nisieni, Tineretul muncitor din 
Maroc. Organizația Ugema din 
Algeria, Uniunea națională-a stu
denților brazilieni, Uniunea tine
retului popular din Iugoslavia.

O amintire de la Festival: schimb de insigne pe o stradă din Viena 
Foto : AGERPRES i

Amiralul Rickover recunoaște 
succesele învățămîntului 

în U.R.S.S. și H.P.Polonă
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

După cum anunță din Washington 
corespondentul ziarului „New York 
limes“, amiralul Rickover, spe- 
c alist în construcții, care a înso
țit pe vicepreședintele S.U.A., 
Nixon, în călătoria lui prin 
Uniunea Sovietică și R. P. Polonă, 
a declarat la 9 august în cadrul 
unui interviu acordat acestui co
respondent că asupra lui a produs 
o deosebită impresie tot ceea ce a 
văzut și auzit in legătură cu învă- 
țămintul în Uniunea Sovietică și 
Polonia.

Potrivit spuselor amiralului, re
centa lui călătorie în Uniunea 
Sovietică și Polonia l-a convins că 
„adevărata mare întrecere“ între 
S.U.A. și Uniunea Sovietică se 
desfășoară în domeniul învățămîn
tului.

„Dacă nu ne vom rezolva pro
blemele în domeniul învățămîntu
lui, a spus Rickover, vom întîmpina 
greutăți în rezolvarea muitor altor 
probleme“.

„In prezent, a spus amiralul, 
universitățile lor sînt absolvite de 
un număr mai mare de oameni de 
știință și ingineri. . decît la noi“. 
Cînd elevii sovietici, care se pre
gătesc să intre la universitate, 
termină școala medie la virsta de 
17 sau 18 an;, a arătat amiralul, 
ei știu tot atît cit știu „studenții 
noștri după doi ani de studii su
perioare“.

După ce a arătat că în Uniunea 
Sovietică și în Polon a se ma- 
nTestă o. mare exigență în pro
blemele programelor școlare și or
ganizării învățămîntului, amiralul 
a subliniat că atît cadrele didactice 
cit și părinții elevilor d:n aceste 
țări consideră „adolescența ca o 
perioadă de pregătire pentru ma
turitate și nu numai ca o perioadă 
pentru distracții“- DUPĂ PĂRE
REA LUI RICKOVER “......... ”
NELE PE CARE LE-AU 
1957 UN NUMĂR DE 
DE ABSOLVENȚI Al 
MEDII ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
„LE-AR FI PUTUT DA APROXI
MATIV NUMAI 2 LA SUTA DIN

EXAME-
DAT IN
1.600.000
SCOLII

La Praga

Congresul a fost deschis de 
președintele F.M.T.D., Bruno 
Bernini, care, în numele partici- 
panților a transmis un călduros 
salut poporului și tineretului ce
hoslovac. După adoptarea în u- 
nanimitate a propunerilor pentru 
alcătuirea prezidiului în care 
a fost ales din partea R. P. Ro
mine. tov. Virgil Trofin, congre
sul a aprobat numeroase noi 
afilieri de asociații de tineret. 
In urma acestui fapt numărul ti
nerilor afiliați la F.M.T.D. a spo
rit cu milioane de noi aderenți.

La primul punct al ordine! de 
zi Bruno Bernini, președintele 
F.M.T.D., a prezentat raportul : 
„Problemele păcii și independen
ței naționale și responsabilitatea 
tinerei generații“. Subliniind ma
rea însemnătate a convocării în 
momentul de față a celui de-al 
V-lea Congres al F.M.T.D., ra
portorul a vorbit despre situația 
internațională. El a subliniat că 
cercurile agresive ale puterilor 
imperialiste intensifică cursa 
înarmărilor pentru a dezlănțui 
un nou război mondial. De a- 
ceea, sarcina tineretului este de 
a intensifica lunta pentru pace. 
Nu este întîmp'.ă'tor faptul, a 
subliniat B. Bernini, că prima 
problemă de pe ordinea de zi a 
congresului este discutarea sar
cinilor tineretului în lupta pentru 
pace și prietenie între popoare.

B. Bernini a subliniat că tine
retul din întreaga lume salută 
apropiatul schimb de vizite din
tre N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower. Sîntem centru întîlnirea 
dintre N. S. Hrușciov și D. Ei
senhower, a spus B. Bernini, do
rim ca în fața omenirii să fie 
deschisă o nouă perspectivă de

ELEVII CARE AU TERMINAT 
ȘCOALA MEDIE IN S.U.A".

Invățămîntul în Uniunea Sovie
tică și Polon a este gratuit, a 
declarat amiralul, și „NIMENI NU 
ESTE LIPSIT ACOLO DE POSI
BILITATEA DE A ÎNVĂȚA DIN 
CAUZA LIPSEI DE MIJLOACE 
FINANCIARE“.

In încheiere amiralul Rickovcr 
a subliniat: „Specialiștii noștri în 
domeniul învățămîntului încearcă, 
ca și înainte, să liniștească po
porul american cu declarații răsu
flate că școlile americane „sînt 
cele mai bune din lume" și nu vor 
să privească adevărul în față“.

cu dragoste pdrin- 
mai mare solicitu-

. și Ha An Cen și aù 
profundele mulțumiri

PHENIAN. — Zilele acestea un 
grup de orfani, de război coreeni, 
care s-au întors din R. P. Bulga
ria, R. P. Polonă și R. P. Pomină, 
au fost primiți de Hon Men Hi, 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, și Ha 
An Cen. director al secției pentru 
știință șl învățăm}nt a C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea. Ei 
au constatat că orfanii coreeni au 
fost crescuți de către popoarele ță 
rilor frățești 
tească și cea 
dine.

Hon Men Hi 
exprimat ., 
față de partidele, guvernele și po
poarele țări or frățești pentru con
dițiile în care au fost crescuți or 
fanii coreeni

WASHINGTON. — După cum re
latează agenția United Press In 
ternaționâl președintele Dwigh' 
Eisenhower va face la 27 august 
o vizită la Bonn, unde se va in 
■tîlni cu cancelarul Adenauer. Ul
terior. precizează aceeași agenție, 
președintele Eisenhower va vizita 
Londra și Parisul.

CAIRO — După cum anunță 
presa din Cairo, fostul general hit- 
lerist Speidel comandantul trupe 
lor terestre c . N.A.T.O. în zona 
centrală a Europei, însoțit de 40 
ofițeri ai. statului său major, 
a inspectat forțe’e armate france
ze în Algeria. Se precizează că

coexistență și colaborare pașni- 
că.

In continuare, raportorul a 
vorbit despre problemele com
plexe ale stabilirii contactelor și 
dezvoltării colaborării dintre or
ganizațiile de tineret din lumea 
întreagă. Dacă oamenii de stat 
se întîlnesc pentru a duce tra
tative, a spus el, de ce să nu 
se întîlnească reprezentanții dife
ritelor organizații de tineret din 
lumea întreagă pentru a discuta 
deschis problemele întăririi pă
cii, colaborării între tineri și 
educării tinerei generații. Berm- 
ni a propus convocarea unei con
ferințe mondiale a păcii la care 
să participe reprezentanții celor 
mai diferite organizații de li->«- 
ret din lumea întreagă.

Trăim și muncim, a spus 1i< 
încheiere B. Bernini. în țări dife
rite, dar avem idealuri comune. 
Să luptăm pentru victoria nă’.r 
inței tineretului spre o viață fe
ricită fără fascism și război, pen
tru pace și progres în lumea în
treagă I

In cursul primei zile a lucră
rilor congresului s-a discutat si 
aprobat următorul text al unor 
mesaje adresate președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov, și președintelui 
Statelor Unite, D. Eisenhower

„Domnule președinte,
Participanții la cel de-al cin

cilea congres al F.M.T.D. salu
tă călduros realizarea acordului 
cu privire la apropiatul schimb 
de vizite reciproce ale șefilor gu
vernelor U.R-S.S. și S.U.A. Con
gresul nostru, reprezentînd 270 
organizații de tineret din 93 de 
țări, oglindind o mare diversita
te de opinii și forme de activi
tate, a situat în centrul dezba
terilor sale problemele păcii, in
dependenței naționale și răspun
derii pe care o poartă tinăra ge
nerație. Exprimînd voința a zeci 
de milioane de tineri și tinere 
ne pronunțăm cu hotărîre pentru 
încetarea războiului rece, pentru 
destinderea încordării internațio
nale în scopul înlăturării orică
rui pericol de război, pentru a 
merge pe calea dezarmării, a !n- 
terzicerii și lichidării armelor a- 
tomice și termonucleare șl pen
tru a asigura coexistența pașnică. 
Noi considerăm că toate proble 
meie nternaționale trebuie să fie 
rezolvate prin tratative și n-'j- 
loace pașnice. Iată de ce salu
tăm întîlnirile de felul acelora 
care vor avea loc intre condu
cătorii celor două mari state. 
Sîntem pentru dezvoltarea schim
burilor de opinii și considerăm 
că conferința șefilor de guverne 
trebuie să aibă loc cît mai cu- 
rînd în scopul soluționării celor 
mai importante probleme. Tine
retul își exprimă convingerea că 
dv. veți depune eforturi pentru a 
face tot ce depinde de dv. spre 
a contribui la cauza păcii și a 
prieteniei intre popoare“.

Participanții la adunare au 
fost salutați de M. Vecker. pre
ședintele Comitetului Centre! al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac, in 
numele poporului și tineretului 
cehoslovac.

In ședința de după-amiază a 
luat cuvîntul la punctul doi al 
ordinei de zi Chriastian Echard. 
secretar general al F.M.T.D.,ca
re a prezentat raportul: „Proble
mele economice, sociale și cultu
rale care preocupă tineretul în 
lumea de astăzi”.

Lucrările Congresului continuă.

Conferința pentru 
încetarea experiențelor 

cu arma nucleară
GENEVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : La cea de-a 
121-a ședință a Conferinței celor 
trei puteri cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, 
care s-a ținut sub președ.nția lui 
S. K. Țarapkin, reprezentantul 
U.R.S.S., s-a continuat discutarea 
documentelor supuse spre exami
narea conferinței.

Reprezentantul U.R.S.S. a decla
rat că guvernul sovietic acceptă 
să includă în sistemul de control 
asupra încetării experiențelor nu
cleare, metodele și aparatele pen
tru detectarea exploziilor nucleare 
efectuate la mare altitudine, reco
mandate în raportul grupului teh
nic de lucru pentru detectarea ex
ploziilor nucleare la mari altitu
dini.

Delegațiile Angliei și S.U.A. au 
salutat această declarație.

Speidel s-a îndeletnicit acolo cu 
organizarea unei noi divizii, pen
tru a ajuta trupele franceze din 
Algeria.

BERLIN. — După cum anunță 
agenția A.D.N., sub presiunea pă
turilor largi ale populației, guver
nul landului vest german Saxonia 
Inferioară, a respins la 7 august 
noul acord cu privire la trupele 
N.A.Ț O. -are staționează in Ger
mania occidentală. Acest acord 
prevedea menținerea dreptului pu
terilor occidentale de a efectua 
manevre militare în șesul de la 
Lüneburg Un purtător de cuvînt 
al guvernului din Saxonia Inferi 
oară a decla-at la Hanovra că re. 
orezentanții Saxoniei Inferioare în 
Bundestag vor lua atitudine împo
triva acestui acord.

MOSCOVA. - După cum se 
știe, un grup de oameni de știin- 
‘ă romini și. sovietici lucrează la 
întocmirea ..Monografiei geografi- 
:e a R. P. Romine“ Volumul I al 
lucră-ii consacrat geografiei fizice 
a R. P. Romine se află sub tipar, 
împreună cu materialul grafic 
(carto scheme, profile, fotografii și 
anexe cuprinzind 22 de hărți colo
rate) vo umul are circa 800 de pa
gini de tipar. Membri ai -edacției 
nrincipale romine se află acum la 
Moscova pentru definitivarea păr
ții l-a a volumului II al lucrării, 
care este con^ac-at geografiei eco
nomice a R. P. Romine.
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Pentru coexistență pașnică
Cred că nu există om cinstit de pe întreg globul pătnintesc 

care să nu fi primit cu satisfacție știrea întîlnîriior care vor avea 
loc între conducătorii celor două mari state ale lumii : U.R.S.S. 
și S.U.A Astfel, pe cerul înnorat aț situației internaționale s-a 
ivit o rază de soare.

Ca cetățean al țării noastre, ca om de știință care am nevoie 
de liniște, de pace pentru a putea continua cercetările mdle în
chinate sănătății oamenilor, salut cu mare satisfacție acest eve
niment internațional. Sînt mîndru că mă număr prmtre cetățeni' 
uneia dintre țările lagărului socialist care, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, luptă cu consecvență pentru înțelegere între popoare, 
pentru rezolvarea prob emelor internaționale în litigiu în mod 
pașnic, pe calea tratativelor. Mă bucur că cei doi oameni de stat 
au hotărît să se întilnească, să discute probleme vitale pentru » 
viitorul omenirii. Noi, oamenii de știință mai avem atîtea de 
făcut pentru binele semenilor noștri și vrem din tot sufletul ca 
tot ce realizează știința și tehnica contemporană să fie închinate 
numai progresului omenirii. Dar pentru aceasta avem nevoie 
de liniște, de pace în lume. Avem întreaga certitudine că dispa
riția „războiului rece“ va îmbunătăți relațiile de colaborare între 
oamenii de știință, atît de necesare progresului științific.

Sper că întrevederile intre N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
vor contribui la însănătoșirea situației internaționale, vor putea 
aduce bătrînei noastre planete pacea atît de rivnită de popoare.

Acad. praf. A. Kreindler

Doresc succes acestor vizite
Sînt o tînără muncitoare la întreprinderea „Flacăra Roșie“ din 

Capitală. Eforturile mele de a realiza cit mai multe economii de 
piele la croit fețe de pantofi au fost nu de mult apreciate la un 
concurs pe țară la care am ieșit prima. Dar pentru ca să putem 
munci pentru înflorirea patriei noastre și ca să putem să ne 
bucurăm în tihnă de roadele muncii noastre, avem nevoie de 
pace.

Poporul nostru iubește fierbinte pacea și o apără cu energie. 
Statul nostru, întregul lagăr socialist in frunte cu U.R.S.S., au 
luptat și luptă consecvent pentru buna înțelegere dintre popoare. 
Vestea întrevederilor care vor avea loc în curînd între N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower a făcut să crească speranțele noastre 
în stabilirea unei mai bune înfe'egeri intre marile puteri care 
au un cuvînt greu de spus in ce privește soarta omenirii.

Și în calitate de tînără și de femeie care am in față întreg 
viitorul și vreau să pot munci și trăi în pace, doresc un cît mai 
mare succes acestor vizite.

Maria Irimescu
Fabrica „Flacăra, Roșie“-București 

secția croit

Politica „războiului rece“ 
a eșuat zgomotos 

— scrie Palmiro Togliatti
ROMA 10 (Agerpres). — Intr- 

un articol publicat în ziarul 
„Unita“ Palm.ro Togliatti, secreta
rul general al Part dului Comu
nist Italian apreciază apropiatul 
schimb de vizite între N. S. Hruș
ciov și D. Eisenhower ca „un 
fapt foarte pozitiv pe care popoare
le din întreaga lume l-au salutat 
cu tot temeiul și cu multă bucu
rie“.

„Politica „războiului rece“ a 
eșuat zgomotos, arată în conti
nuare Togliatti.

Să se deschidă 
drumul spre o 

conferință 
la nivel înalt

— Comentariile presei 
londoneze —

LONDRA 10 (AgerprciB) TASS 
transmite : „Oricine dorește slă
birea încordării internaționale tre- 
buie să salute șt.rea cu privire la 
proiectatul schimb de vizite“, scrie 
ziarul „Reynolds News“, intr-un 
articol redacțional consacrat apro
piatului schimb de vizite intre 
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower. 
„Războiul rece“, scrie ziarul, este 
mai bun decît războiul cald, dar 
discuțiile (la cald sau la rece) sînt 
mai bune decît amîndouâ. Cciva 
mai multă „pace“, ceva mai puțină 
încordare. Iată avantaje“.

Ziarul „Observer" salută și el 
schimbul de vizite și critică pe 
comentatorii politici și pe politi
cienii din Anglia și Statele Unite 
care se pronunță împotriva trata- 
t.velor. „Dorim cu toții pace în în
treaga lume, scrie „Observer“. 
Poate că o atitudine deosebită față 
de această problemă din partea co
lor două mari puteri ale lumii va 
duce mai grabnic la realizarea 
acestui țel decît diferitele poz.ții 
ale diferiților allați.

Ziarul consideră că apropiatele 
tratative dintre șefii guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A. ar putea să 
facă începutul și să pregătească 
calea spre o conferință la nivel 
înalt. Tn încheiere» „Observer“ sub
liniază că „se creează cel puțin 
impresia că evenimentele încep să 
evolueze într-o direcție bună“.

Ziarul „News of World“, care 
apare intr-un tiraj de aproape 7 
milioane exemplare, relevă într-un 
articol redacțional că vestea cu 
privire la apropiatul schimb de 
vizite» între N. S. Hrușciov și pre
ședintele D. Eisenhower a trezit 
speranțe în întreaga lume. Ziarul 
arată că Împotriva acestui sch'mb 
de vizite au obiectat unii crit ci, 
dar adaugă că „părerea acestor 
oameni trebuie Ignorată“. Fie ca 
oamenii care dețin funcții înalte, 
scr.e ziarul, să se întilnească și 
să facă un schimb sincer de pă
reri.

Fiecare popor, scrie Togliatt', 
trebuie acum să se străduiască să 
creeze condiții pentru întărirea pă
cii. Aceasta, continuă el, este deo
sebit de necesar „la noi, în Ita
lia, în Franța și în Germania oc
cidentală unde, după cît se vede», 
cele mai reacționare grupuri bur
gheze și cercurile conducătoare 
catolice intenționează să înjghe
beze un fel de triunghi — un rea- 
zlm al războiului rece — pentru 
a crea o zonă de supraînarmare 
atomică și a limita și lich'da trep
tat instituțiile democratice“.

Cea mâi mare parte a prersei 
italiene critică poziția guvernului 
italian care a întâmpinat vestea 
cu privire la schimbul de vizite 
cu o nemulțumire prost disimula
tă. Ncnni, secretar al Partidului 
socialist, scrie în ziarul „Avânți“ 
că „conservatorii și reacționarii 
europeni și în primul rînd cei ger
mani, francezi și italieni, au pri
mit știrea cu privire la vizite cu 
zîmbetul pe buze dar. cu tristețe 
în suflet".

Fapte cotidiene S U t> P O V <1 F O. 
din lumea capitalista § C U IH P e t e î . . .
Sînt fapte pe care ziarele bur

gheze le socotesc diverse. Au mai 
crescut cu citeva procente prețu 
rile. Gospodinele sint disperate, 
numărul flăminzilor sporește, în 
schimb bursa e optimistă, profilu 
rile businessmanilor sînt asigurate. 
Un raport direct, fără dificultăți 
matematice, dar cu grave implica
ții sociale.

Ziariștii apuseni preferă discre
ția : faptele mizeriei le consideră 
întîmplări cotidiene ce nu merită 
mai mult da cit două, trei rinduri 
culese [a linotip (uneori însă rea
litățile crîncene îi obligă la recu 
nocșteri mai ample). Dar oamenii 
muncii nu se pot resemna, nu pot 
trata cu indiferență mizeria căre i 
încolțește, care le răpește de pe 
masă cu brutalitate bucățica de 
piine.

Acolo unde viața 
e o noapte întunecată

Iran. Palate ca în basmele din 
1.001 de nopți, iar la o sută de metri 
depărtare o mizerie demnă de 
peșterile strămoșilor noștri. Maga 
zine cu vitrine încărcate, luminate 
feeric, și o mulțime nesfîrșită de 
cerșetori desculți și flămînzi. Zia
rele iraniene sînt sgircite la vorbă 
atunci cind trebuie să pomenească 
despre oropsiți! soartei. Dar ade
vărul străbate. Numai in ultima 
vreme prețurile au crescut cu 30-40 
la sută. Chiriile s au majorat con
siderabil ajungînd să reprezinte 
50% din salariile muncitorilor.

Cum trăiesc muncitorii iranieni ? 
Să ascultăm ce spune ziarul „îs- 
tabr“ despre locuitorii cartierelor 
sudice ale Teheranului : „Viața a 
cestor oameni este o noapte întu
necată, sînt chinuri permanente... 
Ei nu știu ce i așteaptă in viitor“.

Uniunea Sovietică este dispusă 
să-și asume angajamentul 

de a nu efectua prima nici un fel 
de experiențe cu arma nucleară

Să se sfarme gheața 
„războiului rece“!

— Cuvîntul oamenilor 
sovietici —

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS. Muncitorii, colhoznicii, in
telectualii din Uniunea Sovietică 
salută cu căldură apropiatele vi
zite ale lui N. S. Hrușciov in 
S.U.A. și D. Eisenhower în 
U.R S.S. Ei își exprimă convin
gerea că aceste vizite vor duce la 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
cele două țări.

Arțbasov, cartnic la sala mașini
lor de pe spărgătorul de gheață 
atomic „Lenin“ a spus : in curind 
spărgătorul de gheață atomic „Le
nin“, vasul amiral al flotei din 
Arctica, va pleca în prima sa 
cursă. Așa cum acest uriaș de oțel 
își va face drum printre ghețu
rile polare, sfărimîndu-le, fie ca 
tot așa întîlnirea dintre șefii gu
vernelor U.R.S.S, și S.U.A. să 
sfarme gheața „războiului rece'. •

Metalurgiștii din Stalingrad urea
ză din tot sufletul lui N. S. Hruș
ciov succes in vizitai sa în SU.A„ 
a spus S. Șapirin, șef de brigadă 
la uzina „Krasnii Octiabr“ din 
Stal ngrad, Sîntem. gata să întâmpi
năm, pe oaspetele nostru din Ame
rica, președintele Dwight Eisen
hower, cu ospitalitatea și căldura 
specifică oamenilor sovietici. Fie ca 
aceste vizite reciproce ale șefilor 
de guverne să întărească pacea în 
întreaga lume.

Popoarele doresc 
îmbunătățirea relațiilor 

soYieto-americane
HAVANA 10 (Agerpres). — 

După cum relatează agențiile de 
presă, în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la Ha
vana, Osvald Lopez Dorticos, pre
ședintele Cubei, a declarat că 
îmbunătățirea relațiilor dintre U- 
niunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii va contribui la slă
birea încordării relațiilor interna
ționale.

Popoarele, a subliniat președ n- 
tele, doresc atest lucru. îmbunătă
țirea relațiilor dintre cele două 
state, a relevat Dorticos, va da 
posibilitatea și altor state de a 
stabili relații diplomatice și co
merciale cu U.R.S.S.

„Un prim pas către 
viitoarele tratative“

OSLO 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, in cadrul unui interviu 
acorJat ziarului „Arbeiderbladet" 
în. legătură cu vizitele rec proce 
dintre N. S. Hrușciov și Eisenho
wer, ministrul Afacerilor Externe 
al Norvegiei, Halvard Lange și-a 
exprimat socranța că „faza actua
lă a politicii internaționale va 
duce la o scrie de tratative și în- 
tîlnirj la nivel înalt, precum și de 
conferințe la nivelul miniștrilor 
de Externe“.

In ceea ce privește întîlnirea 
dintre N. S. Hrușciov și Eisenho
wer, Lange a arătat că ea trebuie 
să fie considerată ca „un prim 
pas pentru găsirea unei soluții la 
viitoarele tratative“.

Vorbind despre muncitoarele ce 
duc faima covoarelor persane în 
lumea întreagă, în același ziar se 
arată: „Nu pot să-mi amintesc, fără 
să mă cutremur, fețele palide și fi
gurile osoase ale fetelor care țe 
seau covoare in subsoluri semi-iu- 
lunecate, pline de praf și noroi... 
Nimeni nu știe cît amar și triste
țe exprimă aceste figuri, cum se 
veștejesc și mor aceste ființe epui
zate...“.

Cînd medicamentele 
sint un lux...

Corespondentul din Istanbul al 
agențjei americane „Asociated 
Press“ a remarcat intr-una din co
respondențele sale că bolile de 
care suferă economia turcă se 
agravează. „Prețurile cresc din 
nou și temperatura politică nesta
bilă a Turciei se ridică“ — a 
transmis el fără să-și ascundă în
grijorarea, „In cursul ultimelor 
zece luni costul vieții a crescut cu 
încă 35%. O statistică neoficială 
compară nivelul prețurilor din luna 
trecută la 235 față de 100 în ia
nuarie 1952“. E cazul să adăugăm 
că indexul prețurilor indică o creș 
tere de 773 la sută față de anul 
1938.

E îngrozitor pentru un muncitor 
turc să se îmbolnăvească. După 
cum relatează ziarul „Ulus“, un 
deputat a arătat in Medjilis că 
prețurile medicamentelor s au 
scumpit in ultimul an cu 200-300%. 
Îngrijirea sănătății a d'venit pen
tru mulți turci o problemă de 
nerezolvat. Medicamentele sînt un 
lux...

Turcia are tragica glorie de a 
deține al doilea loc din lume în 
ceea ce privește scumpetea. Acesta 
e prezentul. Oamenii simpli pri

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: Uniunea Sovie
tică este dispusă să-și asume cel 
mai solemn angajament de a nu 
efectua prima mei un fel de expe
riențe cu arma nucleară, a decla
rat N. S. Hrușciov în mesajul 
adresat conducătorilor Federației 
europene împotriva înarmării ato
mice.

Acest mesaj constituie un răs
puns la scrisoarea din 29 iunie 
adresată lui N. S. Hrușciov de 
conducătorii Federației, in aceas
tă scrisoare Federația a adresat 
guvernului sovietic rugămintea de 
a renunța să reînceapă primul ex
ploziile nucleare experimentale și 
a făcut cunoscut că a adresat ce
reri similare guvernelor S.U.A. și 
Marii Britanii.

In mesajul său de răspuns din 
5 august, N. S. Hrușciov a amin
tit că la 31 martie 1958, U.R.S.S. 
a mai încetat în mod unilateral 
toate experiențele cu arma atomică 
și cu h'drogen în speranța că 
S.U.A. și Marea Britanie vor urma 
exemplul Uniunii Sovietice. Insă 
guvernele S.U.A. și Marii Britanii, 
se spune în mesaj, nu numai că 
nu au urmat acest exemplu, ci au 
încercat să obțină pe seama Uniu

Moscoviții sărbătoresc 23 August
MOSCOVA 10. — Coresponden

tul Agerpres transmite: Cu prile
jul zilei de 23 August, vor avea 
loc la Moscova manifestări consa
crate prieteniei sovieto-romîne și 
Succeselor obținute de poporul ro- 
mîn pe drumul construirii socialis
mului. Asociația de prietenie so- 
vieto-romînă va organiza mari 
manifestări în cinstea ce'ei de-a 
15-a aniversări a eliberării Romî- 
niei, în Ucraina, Bielorusia, Repu
blicile Baltice, precum și în orașe
le Leningrad, Sverdlovsk, Irkuțk, 
Ufa, Ordjonikidze și altele. In 
preajma sărbătorii poporului ro- 
mîn, radio Moscova va organiza o 
Săptămînă a muzicii rominești. 
Moscoviții vor avea din nou prile
jul să audieze concerte date de or
chestra de muz'că populară romi- 
nească și de orchestra „Electre-

R. P. Bulgaria a propus Greciei 
un pact de neagresiune

SOFIA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția BTA, la 22 
iulie 1959 Ministerul Afacer.lor 
Externe al R.P. Bulgaria a remis 
misiunii Greciei la Sofia o notă 
în care guvernul bulgar propune 
guvernului Greciei încheierea unui 
pact de neagresiune între cale două 
țări. La notă a fost anexat pro
iectul pactului de neagresiune.

Potrivit proiectului pactului de 
neagresiune, anexat la notă, cele 
două părți se obligă să nu recurgă 
la forță sau la amenințarea cu 
forța una împotriva celeilalte, să 
soluționeze toate problemele liti
gioase pr n mijloace pașnice în 
spiritul înțelegerii rec proce, să 
dezvolte comerțul, colaborarea cul
turală, științifică și tehnică.

La 31 iulie reprezentantul mi
siunii Greciei a remis ministrului 
Afacerilor Externe al R.P. Bulgaria 
o notă in care este respinsă pro
punerea guvernului bulgar cu pri
vire la încheierea unui pact dc 
neagresiune pe . motivul că acest 
pact ar prevedea obligații deja asu
mate și în vigoare prin semnarea 
de către Grec'a și Bulgaria a 
Cartei O.N.U., și de aceea nu ar 
avea nici un fel de importanță 

vesc cu îngrijorare viitorul. Ei se 
tem ca nu cumva să aibă neferi 
citul privilegiu de a trăi în țara 
cu cele mai mari prețuri din lume. 
In orice caz, această perspectivă 
planează asupra Turciei și chiar 
unele ziare turcești nu se sfiesc 
s-o amintească...

Realități americane
Nu de mult a fost omolo

gat un nou record american. 
Un record al suferinței ome
nești. Ministerul Muncii al S.U.A. 
a anunțat că costul vieții a 
atins un nivel record. Dacă 
se ia ca indice mediu al prețurilor 
anii 1947—1949 socotindu-se 100. 
în luna mai a acestui an indicele 
a reprezentat 124, cel mai ridicat 
atins vreodată. Salariul real al 
muncitorului american reprezinlă 
de-abia 60 la sută față de cel an
tebelic. Faimosul comitet Heller a 
calculat un minim de trai, indis
pensabil unei familii de muncitor. 
Dar salariu! mediu anual în indus 
tria S.U.A. este în acest an cu 70 
la sută mai mic în raport cu suma 
calculată de comitetul Heller. Ma 
joritatea articolelor de mare con 
sum au înregistrat scumpiri de 
prețuri. Să adăugăm la aceasta că 
32 la sută din familiile americane 
au in sinul tor un șomer total sau 
realizează un venit extrem de redu
și vom înțelege multe adevăruri 
amare despre viața americanului 
simplu, „(iazette and Daily“ s ib 
linia că „în prezent americani 
cumpără cu mult mai puține 
mărfuri“. In cifre ziarele arată că 
aceasta înseamnă 60 milioane de 
americani care cumpără din ce in 
ce mai puține alimente și jmbră 
căminte. S-a calculat că vinzările 
de îmbrăcăminte s au redus cu 18
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nii Sovietice maximum de avanta
je militare, înfăptuind o serie de 
experiențe nucleare de o intensita
te fără precedent.

Din păcate, scrie N. S. Hruș
ciov, nu văd motivele care să mă 
determine să cred că de data 
aceasta puterile occidentale se vor 
situa pe o poziție mai favorabi ă, 
punînd capăt în mod efectiv ex
ploziilor experimentale cu arma nu
cleară. Temerile noastre sint în
tărite de faptul că deși tratativele 
de la Geneva cu privire la înce
tarea experiențelor durează de 
aproape un an, încheierea lor cu 
succes continuă să se afle sub 
semnul întrebării din cauza pozi- 
ț’ei negative a S.U.A. și Marii 
Britanii.

Vă pot asigura, declară N. S. 
Hrușciov că pronunțîndu-se în fa
voarea încetării imediate și pentru 
totdeauna a experiențelor nucleare. 
Uniunea Sovietică consideră aceas
tă încetare drept primul pas pe 
calea spre scopul final — interzi
cerea definitivă a armei atomice și 
cu hidrogen, scoaterea acestei arme 
din armamentul statelor și lichi
darea tuturor stocurilor existente 
de această armă.

cord“, care revin la Moscova după 
lungi turnee întreprinse prin 
U.R.S.S. Aici este așteptat de 
asemenea Ansamb ul Uniunii Ti
neretului Muncitor, care a primit 
premiul I la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Viena. Ansamblul va da o serie 
de concerte in Parcul „Gorki“, în 
Parcul „Ismailovski“ și in alte 
locuri. Tot la Moscova va fi or
ganizată o Săptămînă a filmului 
rominesc. Cu această ocazie se vor 
prezenta in premieră filmele „Min
gea", „Bijuterii de familie“, „Din
colo de brazi“, „Alo, ati greșit nu
mărul !“, care au fost dublate in 
limba rusă. La o serie de între
prinderi industriale mari vor avea 
loc seri ale prieteniei sovieto- 
romîne.

pentru asigurarea securității po
poarelor.

La 7 august Ministerul Afaceri
lor Externe al R. P. Bulgaria a 
remis tnisiun i Greciei răspunsul 
ia ultima notă a Greciei.

In acest răspuns se subliniază 
că încheierea pactului ar consti
tui o nouă garanție ser oasă a în
lăturării pericolului izbucnirii unui 
conflict, nu numai între cele două 
țări, ci și în întreaga Peninsulă 
Balcanică.

In nota Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P. Bulgaria se ex
primă speranța că guvernul grec 
va examina din nou propunerea 
R. P. Bulgaria, pentru a da un 
răspuns pozitiv, potrivit dorinței 
popoarelor celor două țări de a 
întări pacea și securitatea în Bal
cani și în întreaga lume.
------ -----•-----

Cronică
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Ad mări Naționale a Repu
blicii Populare Romine tov. Gogu 
Rădulescu a fost numit în funcția 
de Ministru al Comerțului.

la sută, cele de mobilă cu 13 lă 
sută etc.

Un nou record american. Dar de 
neinvidiat.

★
In telegramele de preta ce vin 

din occident cuvintele „cresc pre
țurile“ au devenit obișnuite. Nu 
trece zi fără să le intilnim. Cuvintele 
acestea ascund, insă cumplite sufe
rințe ale celor pentru care fiecare 
cent, franc sau marcă este mare 
cil roata carului, pentru că nu l 
cîștigă in toate zilele, pentru că 
viața lor e un nesfîrșit cortegiu 
le privațiuni.

Cresc prețurile. Fraza aceasta o 
rostesc îngrozite gospodinele bra
ziliene : intr-un singur semestru 
prețurile au crescut cu 25 la sută. 
„Curba ascendentă a prețurilor va 
continua pină ța sfîrșitul anului...“
— prevede Buletinul „Agenției e- 
conomice și financiare franceze“.

Cresc prețurile. Constatarea a- 
ceasta tragică o fac și gospodinele 
vest germane. Intr o singură lună
— notați, intr-o singură lună — 
între 15 iunie și 15 iulie, costul 
vieții a crescut in Germania Fede
rală cu 1,1 la sută. Acestea sint 
datele oficiale. Să nu uităm insă 
că din 1957 și pină acum locuito
rii Germaniei occidentale au avut 
de suportat 149 majorări generale 
ile prețuri.

Cresc prețurile. Un muncitor 
francez scrie ziarului „L'Humani- 
t,e" : „Dat fiind că prețurile la b 
serie de mărfuri de primă necesi
tate au crescut mult in ultimele 
zile in Franța, salariul pe căre i 
■trimese nu-mi ajunge nici pentru 
nincare. Despre îmbrăcăminte nici 
iu poate fi vorba să mi cumpăr“.

Punctul pe i a fost pus.
E nevoie de comentarii ?

E. O.
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