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în aceste zile, la noi în uzină se desfășoară cu deosebit avînt întrecerea socialistă. La întrecere participă întregul colectiv, toți muncitorii, tehnicienii și inginerii. Angajamentul nostru este să producem în anul în curs opt noi tipuri de mașini-unele la nivelul tehnicii mondiale, să obținem cu 12,5 la sută economii la prețul de cost mai mult decîf prevede planul, să depășim cu 1,5 la sută producția globală și altele.Despre succesele noastre în îndeplinirea angajamentelor luate vorbesc realizările obținute pînă în prezent. Planul pe semestrul I a fost îndeplinit înainte de termen. Pînă la 28 iunie planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 101,5 la sută, iar planul producției marfă a fost îndeplinit în proporție de 100,8 la sută, în această perioadă am livrat cu 205 mașini-unel- te mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.Alături de muncitorii vîrst- nici, la obținerea acestor succese au participat și sutele de tineri care fac parte din colectivul uzinei noastre. Mobilizați de organizația U.T.M., ei și-au îndeplinit lună de lună angajamentele luate în întrecere.Cum s-a ajuns la aceste rezultate ?încă din primele zile ale a- cestui an, odată cu intrarea în funcțiune a noii hale de prelucrări mecanice, s-a trecut la organizarea producției pe linii de fabricație în flux tehnologic continuu și pe grupuri și familii de piese.Tocmai, într-un asemenea moment, cînd în noua hală își reluaseră activitatea muncitori veniți din toate secțiile uzinei, cînd bătălia pentru plan era încă la început, comitetul U.T.M. în colaborare cu comitetul sindicatului, sub conducerea comitetului de partid, a luat măsuri pentru antrenarea tuturor tinerilor în întrecerea socialistă. Astăzi, toți cei aproape 600 de tineri sînt astfel antrenați în întrecerea socialistă. Tinerii ingineri, maiștri, tehnicieni au a

Combinatul de cauciuc din Onești. O nouă modernă in stalafie a 
intrat în funcțiune înainte de termen. Iar cîjiva tineri muncitori 
fruntași care au lucrat la aceasta au finuf să se fotografieze 

în faja ei.

TELEGRAME

jutat pe tinerii muncitori să-și cunoască sarcinile de plan, să-și stabilească angajamente concrete, mobilizatoare și să-și organizeze bine locurile de muncă, în vederea îndeplinirii lor. în acest sens au fost folosite atît consfătuirile de producție cît și adunările generale U.T.M. deschise. Așa s-a ajuns ca fiecare tînăr să știe azi ce are de făcut.Comitetul U.T.M., în afară de faptul că s-a achitat cu succes de sarcina pe care și-a luat-o de a nu rămîne nici un tînăr în afara întrecerii, desfășoară o intensă muncă politică în vederea îndeplinirii angajamentelor luate de către tineri. Se ține pentru a
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ceasta o strînsă legătură între comitetul U.T.M. și comisia de organizare și urmărire a întrecerii. Aceasta face posibilă cunoașterea în fiecare zi a stadiului îndeplinirii angajamentelor, iar popularizarea prin panouri sau la gazeta de uzină a celor mai bune rezultate, a procedeelor noi de lucru folosite de fruntașii în producție, constituie un puternic stimulent în întrecere.Un bun mijloc pentru ajutorarea tinerilor în lupta lor pentru îndeplinirea angajamentelor, obținerea unor produse de calitate superioară și la un preț de cost cît mai redus, îl constituie activitatea celor 7 posturi utemiste de control. Ele au fost orientate de comitetul U.T.M. să cerceteze amănunțit stadiul îndeplinirii angajamentelor de către tineri, să popularizeze experiența bună, să propună măsuri de înlăturare a neajunsurilor. Cu prilejul raidurilor întreprinse de posturile utemiste de control a fost sesizată, de pildă, una din cauzele principale care făcea ca nu toate produsele noastre să fie de bună calitate. Este vorba de calificarea slabă a unora dintre tineri.Pentru aceasta, comitetul U.T.M., în colaborare cu co

mitetul sindicatului, a propus conducerii uzinei crearea unor cursuri de ridicare a calificării profesionale care să cuprindă pe toți muncitorii turnători, strungari, frezori, găuritori, vopsitori, montori etc. Cursul de ridicare a calificării turnătorilor a și început să funcționeze. La începutul, lunii mai s-au deschis cursurile de ridicare a calificării desenatorilor și tehnicienilor din cadrul serviciilor de concepție, precum și de la serviciul C.T.C. care cuprind un număr de 26 desenatori și 33 tehnicieni.Comitetul U.T.M. al uzinei noastre nu s-a preocupat însă în suficientă măsură de generalizarea experienței fruntașilor. El n-a folosit schimburile de experiență, deși în cadrul acelorași linii de lucru, echipe și brigăzi, numeroși tineri care lucrează la aceleași mașini, produc aceleași piese, își îndeplinesc în mod diferit normele de producție.De asemenea, este de datoria comitetului U.T.M. să organizeze mai multe acțiuni care să ducă la întărirea disciplinei în producție a tineretului, la dezvoltarea la tineri a dragostei față de uzină, a respectului față de marca fabricii.Desfășurînd o și mai susținută muncă politică în sprijinul intensificării întrecerii socialiste, comitetul U.T.M. va ajuta și mai mult la mobilizarea tuturor tinerilor muncitori, tehnicieni și ingineri din uzina noastră, pentru a da patriei tot mai multe mașini- unelte la nivelul tehnicii celei mai înalte.
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Noi linii
Constructorii întreprinderii de 

construcții și montaje energetice 
nr. 5 Sibiu au pus sub tensiune 
linia electrică de 110 Kv Bărbă
tești—Filiași—Turnu-Severin cu 
o lungime de 115 km. Cu toate 
condițiile deosebite în care s-au 
efectuat lucrările — prin pă-

-- •--  -—
Crește numărul 

oamenilor muncii 
veniți in stațiunile 

de odihnă
De la începutul anului și 

pînă acum, în stațiunile Si
naia, Bușteni, Cheia, Pucioasa, 
Poiana Țapului și Azuga și-au 
petrecut concediul aproape 
40 000 de oameni ai muncii, cu 
peste 12 000 mai mulți decît în 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Această creștere 
se datorește reamenajerilor 
executate în stațiuni, în vede
rea dezvoltării capacității lor 
de cazare.

Pentru cei veniți la odihnă 
sau tratament, la Casa de 
cultură din Sinaia și la clubu
rile celorlalte stațiuni se des
fășoară o bogată activitate 
culturală. Se organizează seri 
distractive, concursuri-ghici
tori, recenzii etc. Zilnic se or
ganizează excursii în munți, 
la cabane și în alte locuri 
pitorești.

La Bicaz s-a născut nu numai 
o mare hidrocentrală. Lacul 
de acumulare găzduiește și una 
din unităfile industriei noastre 
forestiere. Buștenii sosiți pe 
Bistrița se adună aici, apoi 
își vor urma drumul spre
combinatele de prelucrare a 

lemnului.
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1 500 de
peste

Constructorii Uzinelor de 
tractoare din Brașov au trimis 
anul acesta unităților socia
liste din agricultură 1 500 de 
tractoare peste sarcina prevă
zută. In același timp, datorită 
măsurilor tehnice luate și 
bunei organizări a muncii, co-SUCCESE ALE MINERILORMinerii din exploatările carbonifere ale Trustului „Muntenia“ au livrat cea de-a 30 000 tonă de cărbune peste sarcina planificată de la începutul anului și pînă acum. Acest succes a fost obținut prin creșterea indicelui de utilizare a agregatelor din subteran, îmbunătățirea separării și sortării cărbunelui și prin aplicarea unei noi rețete de granulație *a cărbunelui. Pe această cale, productivitatea muncii a sporit în prima jumătate a anului cu 3 la sută, față de plan, în același timp s-a înregistrat și o creștere simțitoare a cali-tății cărbunelui livrat prin reducerea cu 0,6 la sută a conținutului de cenușă.----- a-----
electrice
duri, peste dealuri și stînci ab
rupte — construcția liniei a fost 
terminată la termenul planifi
cat.

Prin darea în funcțiune a uoii 
linii electrice s-a creat posibili
tatea racordării la sistemul ener. 
getic național și a raioanelor 
Turnu Severin și Vînju Mare. 
Pînă la sfîrșitul acestui an, nu
mărul raioanelor din regiunea 
Oltenia care vor primi energie 
electrică din sistemul național 
va ajunge Ia 12. în regiune a 
fost terminată construcția lini
ilor de 15 Kv Corabia—Bucini- 
șu și Filiași—Turceni, care vor 
fi puse zilele acestea sub ten
siune, și se apropie de sfîrșit 
construcția liniilor Melinești— 
Poenari și Portărești—Băilești.

(Agerpres)

tractoare 
plan

lectivul acestei uzine a livrat 
peste plan piese de schimb și 
accesorii pentru mașinile ce 
lucrează in actuala campanie 
agricolă în valoare de aproape 
11000 000 lei.

(Agerpres)

Minerii au acordat o deosebită atenție și reducerii cheltuielilor de producție. Prin extinderea metodei de armare .cu prefabricate, asigurarea folosirii raționale a utilajelor s-au realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de aproape 1 000 000 de lei.în întrecerea socialistă cele mai bune rezultate le-au obținut întreprinderile miniere din Șotînga, Filipești de Pădure și Ojeasca. (Agerpres)
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M flT Șl DE CEA MAI BENĂ CALITATE!Paralel cu recoltarea cerealelor păioase și a leguminoaselor timpurii se pun bazele recoltei pentru anul viitor prin efectuarea lucrărilor de pregătire și fertilizare a solului. Rezultatele obținute în întreaga țară de stațiunile a- gricole experimentale, confir- friate de producție, au demonstrat importanța deosebită pe care o are executarea acestor lucrări pentru realizarea de recolte sporite.Arăturile de vară făcute la timp și de bună calitate asigură desfășurarea activă a proceselor biochimice în stratul arabil al solului. Prin afî- narea solului se înmulțesc microorganismele și crește mult activitatea acestora. Ele des

Tinerii muncitori Alecu Neacșu, Sandu Mihai și Dan Niculescu de la G.A.S, Movila Vulpii, regiu
nea Ploiești, muncesc cu pasiune la strîngerea recoltei.

compun substanțele vegetale și le transformă în compuși minerali ce constituie hrana plantelor. Astfel, o arătură de vară mărește cantitatea de nitrați (săruri minerale cu 
Recomandările Institutului central 

de cercetări agricole
azot) de 2—6 ori în funcție de tipul de sol. Pe solul brun roșcat de pădure, pe care s-a făcut arătura imediat după recoltarea mazării, s-au găsit, înainte de semănat, 142 kg de nitrați la hectar, iar pe acela 

pe care s-a făcut numai arătura înainte de semănat cantitatea de nitrați a fost de 32 de kg.Prin arături de vară se creează condiții pentru înma- 

gazinarea și păstrarea apei provenite din ploi. Astfel, pe terenurile arate vara cantitatea de apă existentă în sol pe adîncimea de 1,20 m a fost în medie pe 3 ani, pe solul brun roșcat de pădure cu 516 vagoane la ha mai mare decît pe terenurile arate numai toamna înainte de semănat.Tot ca efect al arăturii de vară este și sporirea cantităților de alte elemente nutritive solubile folosite în hrana plantelor. Ca urmare, semănăturile de cereale de toamnă din primele faze de vegetație și pînă la recoltare cresc mai viguros, înfrățesc mai mult, iar producțiile sînt mai mari și de calitate mai bună. Atît cercetările științifice, cît și practica au dovedit efectele arăturilor de vară pe toate tipurile de sol din țara noastră în obținerea de recolte mari.Din numeroasele exemple ce se pot da reiese că arăturile de vară dau mari sporuri de recoltă care variază de la an la an, în funcție de condițiile climatice. Pe solul cernoziom castaniu, bunăoară, pe o perioadă de 9 ani, datorită arăturilor de vară făcute în fiecare an, sporurile de recoltă, la grîul de toamnă, au variat de la 145—1015 kg la ha, pe solul brun-roșcat de pădu-
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re de la 347 kg pînă la 1 445 kg la ha, iar pe podzol de la 195 la 990 kg la ha — față de recoltele obținute pe terenurile arate numai înainte de semănat.Recoltele obținute pe terenurile arate din vară sînt și calitativ superioare. Și în a- ceastă privință experiențele au demonstrat că se poate realiza o cantitate dublă de proteine la ha de grîu față de recoltele de pe terenurile arate numai înainte de semănat. Aceasta înseamnă că făina de grîu este mai bogată în proteine și pîinea mai hrănitoare.Toate aceste efecte binefăcătoare ale arăturii de vară se pot realiza numai dacă lucrarea este de bună calitate. O arătură de bună calitate se face atunci cînd în stratul arabil este umiditate în cantitate mijlocie, cînd brazda se mă- runțește și se așează fără să rămînă goluri de aer, iar suprafața arăturii este netedă,După executarea arăturii de vară terenurile pot fi folosite pentru semănatul celei de-a 2-a culturi, pentru semănăturile de toamnă sau pentru cele de primăvară.în acest scop se recomandă :1) Arăturile pentru însă- mînțarea celei de-a doua culturi se vor executa pe toate tipurile de sol la adîncimea la care nu se scot bulgări mari. Plugurile trebuie obligator să lucreze în agregat cu grapa stelată pentru sfărîma- rea bulgărilor mici, netezirea arăturii și stabilirea unui contact strîns între sol și resturile vegetale îngropate.O dată cu executarea arăturii se încorporează, în limita posibilităților, îngrășăminte minerale și, îndeosebi, cele cu
(Continuare în pag. a Il-a)

Excelenței sale
Domnului GREGOIRE KAYIBANDA, 

președintele Republicii Ruanda

KigaliCu prilejul proclamării independenței statului Ruanda, adresez Excelenței Voastre și poporului țării dv. sincere felicitări și urări de bunăstare.Cu această ocazie vă aduc la cunoștință că Guvernul Republicii Populare Romîne a hotărît să recunoască statul independent Ruanda.Sînt convins că între R. P. Romînă și Ruanda se vor stabili relații de colaborare spre binele popoarelor noastre și păcii în întreaga lume.
ION GHEORGHE MAURER. 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

■ Cel

Excelenței sale
Domnului ANDRE MVHIRWA, 

prim-ministru al statului Burundi

UsumburaCu ocazia proclamării independenței statului Burundi, transmit Excelenței Voastre și poporului dv. sincere felicitări și urări de prosperitate.Cu acest prilej vă aduc Ia cunoștință că guvernul Republicii Populare Romîne a hotărit să recunoască statul independent Burundi.îmi exprim convingerea că între Republica Populară Romînă și Burundi se vor stabili bune relații în folosul popoarelor noastre și al cauzei păcii în lume.
ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

ra cald. In tramva
iul 25, spre capă
tul liniei, rămăse
seră puțin călători. 
Pe platforma din 
spate — un băiat 
și o fată, iar ceva

mai în față o femeie mai în 
vîrstă, într-o rochie galbenă. Se 
vedea că se cunosc între ei 
fiindcă femeia le zîmbea mereu 
celor doi.

Fata discuta cu băiatul de 
lingă ea, care stătea sprijinit 
cu coatele de fereastră și cu pi
cioarele rășchirate, într-o pozi
ție cam indecentă.

In vorbele fetei se simțea o 
oarecare stânjeneală.

— Ți-ai adus caietul de prac
tică? — încerca ea să închege 
conversația. Azi e ultima zi, tre
buie să predăm caietele...

Nici un răspuns. Se auzea 
doar un molfăit, buzele „cava- 
Ierului*9, străjuite de o mustață 
răsfirată, s-au țuguiat mult îna
inte, după care a urmat o în
ghițitură cam zgomotoasă și un 
„fșt" ! printre buze. Un sîmbu- 
re de zarzără a zburat pe po
deaua vagonului și fata și-a re
tras picioarele instinctiv.

— Caiet, zici! Ie-te la ea ! 
Da* ce eu arăt a om cu caiet ? 
Am scris și eu pînă la lecția a 
treia și... fșt! Gestul a fost 
din nou însoțit de aruncarea altui 
sîmbure și apoi încă unul a

zburat pe podea. O umbră de 
repulsie a apărut în ochii fe
tei, care a și pornit niai îu 
față. Taxatoarea, care urmărise 
scena printre lentilele ochelari
lor a întors și ea spatele ne- ' 
civilizatului călător.

Doar femeia în rochia galbe
nă urmărea scena, învăluind to
tul cu priviri liniștite.

Rămas singur, afișînd un aer 
plictisit, tînărul a băgat două 
degete în buzunarul pantaloni
lor, a scos o copertă de plas
tic din acelea cu care se înve
lesc caietele, și a desfășurat din 
ea o cărțulie veche, soioasă, cu- 
fundîndu-se în lectură („Hello 
Billy, a întrebat Sfîntul din 
coșciug cînd Billy a intrat în 
cavou. Ce mai e pe bulevard ? 
Fete sînt ?“. „Cîte vrei“, a răs
puns Billy plictisit, 
că sînt mort, a adăugat Sfîntul. 
Altfel crezi că aș sta eu aici ?“).

Un clipocit din buze și un 
sughiț au lăsat să se întrevadă 
plăcerea pe care acest pasaj a

puțin mama 9999

produs-o mîncătorului de zar
zăre. Pe jos, sîmburii luceau 
cleioși...

Brr! Să-ți vină rău, nu alta ! 
Cîteva minute l-am privit din 

curiozitate pe tînărul mustăcios 
punîndu-mi fireasca întrebare :

farmec imaginea urîtă de 
înainte, așa cum ți se în-

prin 
mai 
tâmplă cînd, după ce ai fost ne
voit să bei dintr-o apă stătută, 
ai dat de un izvor limpede, 
proaspăt.

Tînărul strungar pe care-l

Ce fel de părinți o fi avînd? 
Ce profesori?

...Treburi urgente mă minau 
spre Uzina de motoare electrice 
din București, apoi sprk Școala 
medie nr. 36. Scena văzută în 
tramvai a mai stăruit o vreme 

„Ce păcat în minte. Dar iată uzina. Oame
nii ei harnici, veseli, deschiși, 
care te primesc cu un zîmbet 
prietenesc, te cuceresc din pri
mul moment, așa îneît — după 
cîteva minute — s-a

căutam a venit cu fața îmbujo
rată, veselă. Alergase. A dat re
pede drumul la mașină, și-a a- 
ranjat totul... Am găsit totuși 
timp să stăm de vorbă.

— îmi pare rău că n-ai fost 
aici mai înainte — a început tî
nărul. Două săptămîni am a- 
vut ca oaspeți un grup de elevi 
care au făcut practică la noi 
în uzină. Buni băieți, zău așa. 
Să-i fi văzut cu ce interes s-au

șters ca apropiat de mașini, au cercetat

totul, au pus mina pe fiecare 
manetă. Pe mulți nu-i mai dezli
peai de lingă mașini. Nu știu 
cum, dar parcă mă vedeam pe 
mine cînd am intrat prima dată 
în fabrică. Acum, fiind ultima 
zi pe care o petreceau în uzi
nă, m-am dus să-i conduc pînă 
la poartă...

Păcat că s-a găsit printre ei 
și unul Eugen Gheorghiu, un 
leneș și un închipuit, care cre
dea că aici se poate plimba ca 
pe bulevard. Ce impresie proa
stă ne-a 
gesturi... La program 
după pofte. Mai mult lipsea, 
azi a lipsit...

...După o jumătate de oră 
căutam la Școala medie nr. 
pe tovarășul director. In curtea 
școlii, zeci de elevi se îndreptau 
spre sala de festivități, unde 
urma să aibă loc o adunare. Am 
deschis ușa cancelariei profeso
rilor și...

La o masă din cancelarie stă-

învață... e... E fiul

Chiar fiul ? 
am pus de zece ori 

întrebare. Rămăsesem

făcut! Avea și niște 
La program venea 

Și

îl
36

tea chiar femeia cu rochia gal
benă, întâlnită în tramvai! Vasă- 
zică era profesoară! Dar tînărul 
din tramvai?

— învață aici, la școala dum
neavoastră? — am întrebat-o pe 
tovarășa profesoară.

Femeia a roșit deodată, și a 
privit stânjenită spre profesorii 
din jur.

— Da... 
meu !

— Fiul ?
Cred că 

această
profund nedumerit. Despre u- 
nii profesori — deși cazuri 
foarte rare — care să nu fie 
atenți la comportările elevilor, 
mai auzisem, dar să fii mamă, 
și să rămîi pasivă față de gro- 
solonăii ca acelea din tramvai, 
să-ți vezi copilul că se alimen
tează cu literatură pornografică 
și să nu-l oprești, mi se părea 
de neînchipuit !

Am stat de vorbă 
șa profesoară, i-am 
ceste lucruri.

— Vai, tovarășe, 
Dar ce mare lucru a făcut bie
tul băiat ? A scuipat în tram
vai... Ei, da, nu-i frumos... dar

cu tovară- 
explicat a-

a răspuns.

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a lll-a) j
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HĂRNICIE ȘI BUNA ORGANIZARE

n LA SECERIȘ Sacii

CINTEC

care nu pu- 
combina. A- 
lucrează a- 
buni mînui- 
clăitul sno- 
sacilor și la

la arie. Așa au stabilit 
în adunarea generală 
și așa muncesc. Nicolae 
primește și el „încuviin- 

de la Victor Guțu, ingi.

ecolta trebuie să 
ajungă în hambare 
la timp și fără 
pierderi. Iată de ce 
în aceste 
cîmpii se 
cu spor.

tractoriști, așa cum au stabilit 
șeful de brigadă împreună cu 
comuniștii și grupa U.T.M.

Miu Gheorghe, șeful brigăzii 
s-a apropiat apoi de lanul de 
grîu al colectivei care se în
tinde pe 415 hectare. A prins 
în palmele voinice citeva 6pice, 
„Grîul a dat în pîrgă. Deci e 
bun de recoltat”. Cele trei com
bine vor recolta 
18-20 de hectare. Miu are

zilnic cîte 
o 

ambiție. Vrea ca brigada lui să
El 
la

Lucrările agricole de vară

la timp și de cea mai bună calitate !
(Urmare din pag. I)

La gospodăria agricolă de sfat din comuna Ion Roata, regiunea București, recoltarea păioaselor se face în două faze. Prezenta 
imagine reprezintă prima fază de recoltare a griului cu ajutorul secerei cu transportor.

Foto: AGERPRES

zile pe 
lucrează 

Am sur
prins aspecte din uncie locuri 
din regiunea Ploiești

Cu cîteva zile în urmă, trei 
combine au intrat în lanul Cu 30 
de hectare de orz al gospodă
riei colective „Viață nouă” din 
Bărcănești. Munca a fost bine 
organizată, din timp.

Autocamioanele, căruțele au 
început să transporte primii 
saci, apoi din Ce în ce mai 
mulți. Acum. în urma combine
lor pănrfntul e... negru. Miriș
tea a fost arată de o parte din

de Mihci Heguiescu
Revarsă-ie dogoritor, grăunte 
de viață, sosire viu, înnoitor ; 
în inimi și în vise ne pătrunde, 
puternic ca un imn al tuturor !

Țîșnește viu, potop al bucuriei, 
ne fă mai puri, neosteniți și demni, ■ 
frumoși să fim ca zările cîmpiei 
pe care haturi nu-s, și nu-i alt semn

decît undirea târgurilor sale 
de unde cresc, și încotro revin 
acorduri luminoase, triumfale, 
cu împlinirea marelui destin.

iasă fruntașă pe stațiune, 
știe că mecanizatorii de 
S.M.T. Bărcănești — în majori
tate tineri — au de recoltat, în 
mai puțin de 10 zile, 2 640 de 
hectare cu păioase. A mai aflat 
că brigăzile care lucrează Ia 
gospodăriile colective din Tătă- 
rani, Corlătești, Brazi și din alte 
părți au terminat de recoltat or
zul și au început secerișul grîu- 
lui. Cine va cîștiga deci între
cerea ? Asta se va cunoaște Ia... 
umplerea hambarelor.

Alți oameni, alte lanuri. în
tinsele cîmpuri cu grîu ale gos-

podăriei colective din Gherăseni, 
raionul Buzău. Cu cîteva zile în 
urmă, tînărul combiner Nicolae 
Șerban, era printre colectiviști. 
Echipele de cosași înaintau prin 
lan, pe paroelele culcate de 
vînt. Pe 232 de hectare, grîu] 
trebuia recoltat cu coasele. Pre
gătiți din timp, oamenii mun
ceau cu spor. Printre vîrstnici 
erau și mulți tineri, recoman
dați de organizația U.T.M. Pe
tre Tință, Ilie și Ion Muscalu și 
alții, se numără printre cei mai 
harnici. Fete și femei tinere lea
gă snopii, îi fao clăi. Convoiul 
de care transportă neîntrerupt 
snopii 
tinerii 
U.T.M. 
Șerban 
țarea“ r r ____
nerul colectivei :

— Poți intra în Ian ! Dă-i bă
taie pe tarlaua asta de 270 de 
hectare

O dată cu altele două, com
bina pătrunde în Ian. In urma 
ei, e un du-te-vlno continuu de

atelaje care transportă 
plini. Seara, Nicolae Șerban își 
spune în sine : „Am mers bine ! 
Am adunat în saci recolta de pe 
7 hectare în loc de 6 hectare, 
cît e planificat”.

La gospodăria colectivă din 0- 
logeni, raionul Ploiești, seceri
șul l-au început aproape 100 de 
cosași. La propunerea organiza
ției de partid și cu sprijinul in
ginerului agronom Calafeteanu, 
colectiviștii de aici au intrat pe 
suprafețele pîrguite 
teau fi recoltate cu 
lături de vîrstnici, 
proape 50 de tineri, 
tori ai coaselor. La 
pilor, la transportul 
arie sînt, de asemenea, mulți 
tineri. Așa cum s-a stabilit în 
adunarea generală U.T.M. des
chisă, ținută înainte de declan
șarea secerișului, fiecare tînăr 
are sarcini precise pe zile și 
pe Ioo de muncă. De două ziie 
au început recoltatul cu com
bina și mecanizatorii din brigada 
lui Stelian Dobre. Ritmul seceri
șului pe cele 300 de ha cu grîu 
ale colectivei s-a intensificat. 
Gospodăria va termina secerișul 
în cel mult opt zile.

NICOLAE BARBU

Campania de vară
în plină desfășurare

De mai multe zile, în raioa
nele de țes ale regiunii Olte
nia — Corabia, Calafat, Cara
cal, Băilești, Segarcea — se 
desfășoară intens acțiunea de 
recoltare a păioaselor. Orzul 
a fost recoltat de pe o supra-

Explozie de soare ! Roșii unde, 
în piepturi și în cîmp foșnesc rotund. 
Din totul, în erupții, le răspunde, 
poemul sevelor, profund..

♦

„Ochiul stăpînului îngrașă vila". 
Arifon Tăvală cunoaște bine 
semnificația acestui proverb. 
Este și el unul din stăpînii a- 
cestei cirezi (pe care o ve
deți tn fotografia noastră) 
proprietate obștească a colec-

față de mai bine de 8000 ha., 
ceea ce reprezintă 75 la sută 
din total, grîul de pe 2700 ha, 
secara de pe 2.500 ha și ma
zărea de pe 2.700 ha. Paralel 
cu acțiunea de recoltat se 
creează condiții prin strîngerea 
paielor, pentru dezmirlștit. 
Pînă la ora actuală s-au arat 
peste 5.000 ha dintre care 
mai bine de 2.000 au fost în- 
sămînțate cu culturi duble 
pentru sporirea cantităților 
de furaje. Mai ales în raioa
nele Caracal, Segarcea și Co
rabia lucrările de recoltare se 
desfășoară într-un ritm rapid, 
depășindu-se stadiul mediei 
zilnice planificate. In această 
acțiune, la indicația Consiliu
lui agricol regional, pe lingă 
cele 1.400 combine sînt folo
site la maximum de către co
lectiviști propriile secerători- 
legători, și secerătorile simple, 
mobilizîndu-se în acest fel în
tregul potențial de lucru. Grî- 
nele secerate manual sînt re
pede strînse la marginea tar
lalelor unde se treieră cu aju
torul combinelor,

BARAC VASILE

♦iviștilor din saful Ruși, raio
nul Sibiu. Nu, nu-i văcar; esfa 
îngrijitor — mulgător la ferma 
de vaci a gospodăriei colec
tive. El știe că animalele pe 
care le are în grijă nu se hră
nesc cu „apă, paie și bătaie",

ci cu furaje administrate 
rafii întocmite după anumite 
reguli recomandate din căr
țile de specialitate. In acest 

fel traduce el proverbul.
Foto 1 L CUCII

n ziua aceea, pe 
ogoarele gospodă
riei colective se 
terminase prașila 
a doua la porumb 
și urma să încea
pă cea de a treia.

Așa că Gheorghe Mânase, pre
ședintele colectivei din comu
na Nicolae Bălcescu, raionul 
Medgidia, avea de ce să se 
întindă bucuros la vorbă. 
L-am ascultat.

— Eu nu zic că în colectiva 
noastră sînt numai ăștia cinci 
băieți tineri. Nu zic asta. Ca 
ei mai sînt încă vreo sută 
douăzeci. Da’ vii dumneata a- 
cuma și-mi ceri să-ți vorbesc 
de tineri colectiviști care nu 
mai înțeleg rostul lucrurilor 
numai așa pînă la vîrful na
sului, adică așa cum spui: „al 
meu“, ci li s-a mărit orizontul 
și, cînd pun mîna pe un lucru 
în gospodăria colectivă, zic că 
e „al nostru“ și-atunci parcă și 
răspunderea pentru lucrul ăla, 
care-o fi el, parcă crește. Vii 
dumneata și-mi ceri să-ți vor
besc deispre asemenea tineri și eu nu pot să-ți vorbesc des
pre toți cei 120 cîți sînt în 
gospodărie care aproape toți 
înțeleg așa: și-ți vorbesc nu
mai despre cinci dintre ei; 
despre Tudor R. Gheorghe, Po-

pa P. Ștefan, Stroe F. Ion, 
Vlad Ion și Ion N. B. Tirșoagă.

Da’ acum o să vină cineva 
și o să mă întrebe de ce i-am 
ales eu tocmai pe ăștia, să 
vorbesc despre ei, ci nu pe 
alții ? „Pentru că merită !“ o 
să-i răspund. „Și de ce meri
tă ?“ „De ce merită ? Stai 
că o să vedem noi momentan 
de ce merită 1“.

Vin, astă primăvară, zilele 
optime de însămînțat po

podărie și-i zici: „Uite, e 
campanie, recomandați-ne și 
vai cîțiva flăcăi buni care să 
lucreze pe semănători, care 
să transporte sămînța!” Și 
secretarul îmi răspunde : „Păi 
noi ne-am și gîndit la asta. Să 
vină Ion a lu’ Stroe și Ion a 
lu’ Vlad; Tudor R. Popa, Ște
fan P. Popa și ăsta... Ion N. B. 
Tirșoagă !“. „Da’ credeți voi 
că o să facă treabă flăcăii 
ăștia 2“ îi zic. „Mai încapeCONȘTIINȚĂ D

rumbul, floarea-soarelui, sfe
cla de zahăr și ce mai avem 
noi în planul
Cînd am spus timpul 
tim, cred eu că 
că nu e vorba despre înflo
ritul salcîmilor sau venirea 
berzelor, ci de cîte grade 
arăta termometrul în sol 
ca să ne permită declanșarea 
campaniei. Și dacă e campa
nie, s-a zis ! Înseamnă că to
tul trebuie făcut repede și 
bine. Da’ asta o faci numai cu 
oameni pricepuți, altfel nu 
merge. Și atunci îl chem pe 
secretarul U.T.M.-ului din gos-

gospodăriei. opal înțeles

vorbă ?! răspunde secretarul, 
li cunoaștem. Am discutat 
cu ei”.

Și, vin 
de lucru 
ceva. Ies 
mănătură 
fără risipă. Ca-n grădină! Și 
ăia care aduc sămânța nu cas
că gura pe drum să aștepte 
sernănătorile după ei. Și uite- 
așa termini însămînțatul cu 
două zile mai devreme, iar 
cînd e la recepția lucrărilor, 
te gîndești, te răzgîndești, dis
cuți cu agronomul și n-ai în
cotro : le dai nota 10 și pace 1

băieții și se apucă 
de zbîrnîie, nu alt- 
cu rîndurile de se- 
drepte, fără goluri,

azot, folosindu-se la hectar cîte 70—100 kg azotat de amoniu.Lucrarea se poate executa și cu grapa cu discuri pe care se pun greutăți pentru a se asigura o adîncime cit mai mare. De asemenea, unghiul de lucru al discurilor va fi înclinat la maximum pentru a mărunți bine stratul lucrat. Discuirea se poate face de două ori pentru a se asigura un bun pat germinativ. După semănat terenul se va tăvălugi pentru a se grăbi răsărirea. Ca a doua cultură trebuie semănat porumb siloz sau masă verde, dariile colective și de însămînțeze suprafețe mari cu asemenea
pentruGospo- stat să cît mai plante,pentru a se asigura baza furajeră necesară și o rezervă de furaje,2) Arăturile de vară pen- semănăturile de toamnă cernoziomuri, pe solultru pe . .brun-roșcat de pădure și alte tipuri asemănătoare de sol se fac după cum urmează :Dacă la recoltare stratul a- rabil al solului este bine aprovizionat cu apă, iar arătura se revarsă după plug, se vor executa direct arături la adîncimea de 25—30 cm. Arătura se face în mod obligatoriu în agregat cu grapa stelată și o dată cu efectuarea ei — dacă sînt posibilități — se vor încorpora îngrășămintele organice, fosfatice și o parte din cele azotate, în funcție, în primul rînd, de tipul de sol și de planta premergătoare semănăturii de toamnă.Arătura de vară se execută mai ușor și eficiența crește dacă se face la 2—3 zile de la recoltare. Pînă în toamnă, la semănat, arăturile se mențin curate de bu-' ruieni și afinate la suprafață fie prin lucrări cu grapa cu discuri în agregat cu grapa stelată, fie cu grapa cu colți reglabili în agregat cu grapa stelată și eventual cu cultivatorul.In cazul cînd îngrășămintele nu se pot administra o dată

A fi îngrijitor de animale Înseamnă a avea o meserie frumoasă. 
Tinărul îngrijitor Oled D. Petru, de la G.A.C. „Zorile” din comuna 
Urecheni, regiunea Bacău, își iubește mult meseria. Oare zîm- 
betul lui nu spune asta ? El lucrează la ferma de porci și obține 
rezultate din cele mai frumoase în ce privește prolificitatea ani

malelor.
Foto.:; DUMITRU FIERARU.

Vești de la corespondenții voluntari• în dimineața aceea, primai care au sosit la lanul Icultivat cu orz de toamnă au fost tinerii Ion Rusan și Ilie V. Catia. Pînă la sosirea celorlalți membri ai gospodăriei agricole colective din comuna Lăceni, raionul Alexandria, cei doi tineri făcuseră deja toate pregătirile ca mașinile să poată începe recoltatul. Cu secerători și coase, orzul de pe cele 80 de ha a fost strîns în snopi grei.Grîul a dat și el în pîrgă. Consiliul de conducere a luat măsurile necesare ca recoltarea acestuia să se facă cît mai repede și fără pierderi.

• Organizînd temeinic munca pentru recolta
rea păioaselor, brigăzile mecanizatorilor de la 
G.A.S. Mărculești, raionul Slobozia, conduse de 
utemistul Angliei Nicula ți Ion Constantin au 
recoltat zilnic cîte 18 000 kg orz. Acesta a 
fost rezultatul întrecerii socialiste organizată 
între brigăzile de mecanizatori.

Trebuie arătat că de pe suprafața recoltată 
(118 ha) a fost obținută cantitatea de 445 200 
kg orz, adică cu 150 000 leg mai mult, față da 
cit a fost planificat.

Mecanizatorii așteaptă cu nerăbdare și bătălia 
ttrîngerii recoltei de grîu.

CONSTANTIN SOARE
colectivist

GR. MIHĂILESCU 
corespondent voluntar

Ei, ce zici, este ăsta orizont 
de colectivist ? Este !

Stai să vezi însă, că lucru
rile nu se opresc aici. Băieții, 
cum am spus, sint toți conduc
tori de atelaje. Acum nu știu 
dacă știi cit e îndrugat un 
atelaj încoace și-ncolo după 
diferite treburi în timpul vîr- 
furilor de campanie ? Zici că 
știi! Noi avem in sectorul zoo
tehnic total taurine : 640, din 
care vaci cu lapte 206. Total

sipul. Cariera e la 4 km de
părtare de aici. Camioanele 
nu pridideau cu căratul și a- 
tunci am apelat iar la cei cu 
atelaje. Și uite, că băieții 
ăștia "de care spun, au fost 
din nou în frunte. Cîte trei 
drumuri pe zi făceau dus și 
întors, adică opt ori trei, 
douăzeci și patru de kilome
tri ca să transporte cite 3 
m.c. de piatră. Altă posibili
tate nu era. Împreună cu cei-E COLECTIVIST

oi: 3 000. Total porci: 630 și 
total păsări: 7 000 anul ace
sta. Așa scrie în carnetul meu, 
că vreau să am mereu o evi
dență clară. Crezi c-am tre
cut la o altă idee ? Nu! Stai 
să vezi că n-am trecut. Pen
tru atîtea animale de pro
ducție adăposturile noastre au 
devenit neîncăpătoare și uite 
că anul acesta am hotărît noi 
să construim încă două graj
duri a 120 capete de animale, 
o maternitate, o puierniță și 
un saivan pentru 5 000 de oi. 
Cărămida o aveam confecțio
nată, dar ne mai trebuia ni-

lalți ei au cărat atunci mai 
bine de 400 m.c. de piatră. 
Și-uite așa, construcțiile au 
putut să înceapă pe primă
vară, adică la timp.

Vine intr-o seară tîrziu, un 
telefon de la gară. „Veniți, 
zice, că v-au sosit două va
goane de țiglă și trebuie să 
le descărcați urgent că alt
minteri plătiți locație". Două 
vagoane de țiglă nu-i glumă. 
Materialul ne trebuia. Tîrziu 
era. Mă sfătuiesc cu secreta
rul de partid și hotărîm să-i 
sculăm din somn pe vreo 
10—20 colectiviști și să mer-

gem la gară să ne apucăm de 
treabă. Zis și făcut. L-am che
mat și pe secretarul organiza
ției de bază U.T.M. și l-am 
trimis să-ți anunțe băieții. Și 
ce să vezi ? Pînă ne-am or
ganizat noi pe aici, pînă am 
mai stabilit unele lucruri, flă
căii ăștia de care îți vorbesc 
și cu alții ca ei ajunseseră 
deja la gară.

l-am găsit acolo muncind 
pe ntrecutelea, și pînă spre 
ziuă cele două vagoane de ți
glă transportată în sectorul 
zootehnic la construcții.

Acuma o să zici că am vor
bit numai de fapte care s-au 
petrecut cu cîtva timp în ur
mă. Dar prașilele la porumb, 
la sfecla de zahăr, la floarea- 
soarelui nu sint și acuma la 
ordinea zilei ? lntreabă-mă 
cum muncesc băieții ăștia și 
la cimp și o să-ți spun că tot 
așa, adică foarte bine. Dacă 
nici inginerul agronom, care-i 
specialistul nostru în culturi 
nu le-a găsit nici un cusur 
lucrărilor făcute de ei, în
seamnă că băieții au lucrat cu 
nădejde.

Și-acum o să vin și-o să în
treb 
zont 
eu o

și eu : „Este ăsta ori- 
de colectivist ?“ Și tot 

să răspund : Este !

PETRE GHELMEZ

cu -arătura de vară, ele se pot răspîndi înaintea lucrării premergătoare semănatului, cu cel puțin 15-20 de zile înainte de semănat. Lucrarea pregătitoare se execută fie cu plugul în agregat cu grapa stelată, fie cu grapa cu discuri tot în agregat cu grapa stelată, la adîncime de 10-12 cm.Dacă stratul arabil al solului are puțină umiditate și se scot bulgări mari este necesar să se facă o discuire imediat după recoltare. Nu trebuie-să se lase miriștea nelucrată ci să se facă imediat dis- cuirea la 10-12 cm.Discuirea este o lucrare a- jutătoare care se face în vederea păstrării apei în adîncime și care permite ca ulterior să se execute în condiții bune arătura de bază. Pentru a asigura o lucrare de bună calitate va fi necesar ca în unele cazuri discuirea să se facă de 2 ori, folosindu-se grapa cu discuri în agregat cu grapa stelată pentru a se a- fîna terenul la adîncimea a- mintită. După discuire, arătura de bază trebuie să se facă cel mai tîrziu pînă la 10-15 august. îngrășămintele se a- plică în acest caz o dată cu arătura de bază.3) La executarea arăturilor de vară pe soluri mai grele se țva avea în vedere adînci- rea treptată a stratului arabil și anume :a) Pe podzoluri și soluri podzolite arătura se face cu răsturnarea brazdei la adîncimea corespunzătoare grosimii stratului de humus, alinarea subsolului efectuîndu-se cu scormonitorul la 10-15 cm.Cînd aceste soluri sînt uscate pe adîncimea stratului a- rabil, se va face o lucrare în față (discuire urmată de grapă stelată) și apoi la un interval de cel mult 2-3 săptămâni se execută arătura cu întoarcerea brazdei la adîncimea stratului de humus (16- 20 cm), însoțită de afînarea în profunzime cu scormonitorul, înainte de semănat, solul se v.a mai ara o dată la adîncimea de 12-14 cm sau se va discui. Specialiștii trebuie să se orienteze după condițiile specifice dacă este nevoie să se facă această nouă arătură sau este suficientă discuirea.O dată cu arătura de bază pe podzoluri și solurile podzolite se vor aplica și amendamente pentru corectarea acidității, precum și îngrășăminte organice și minerale.b) Pe lăcoviști, arăturile se vor executa la adîncime mai mare și se va afîna subsolul cu scormonitorul.c) Pe sărături se recomandă executarea arăturii adînci cu plugul fără cormană și lucrări la suprafață cu grapa cu discuri pînă la semănat. Executarea arăturii pe sărături se va face obligatoriu numai cînd stratul arabil are un conținut mijlociu de umiditate.4) Pe solurile ușoare — nisipuri și solurile nisipoase — lucrările de pregătire a solului pentru semănăturile de toamnă se vor face numai în preajma semănatului și cît mai adînc.5) Pe terenurile în pantă supuse eroziunii, arăturile trebuie să se facă de-a lungul curbelor de nivel, cu plugul întorcător prin alternarea adîncimii (plugul cu 2-3 brazde execută la ducere o arătură la suprafață și la întoarcere una adîncă).

6) Arăturile de vară pentru semănăturile de primăvară pe cernoziom, pe solul brun- roșcat de pădure și alte tipuri asemănătoare de sol se fac după cum urmează :Dacă terenul are umiditate suficientă pentru executarea unei arături adînci de calitate și avem tractoare suficiente pentru a o efectua imediat după recoltarea culturilor păioase, arătura de vară se face la adîncimea de 25-30 cm urmată de grapa stelată. O dată cu această arătură se pot încorpora și îngrășămintele.în cazul că solul se ară cu bulgări sau nu avem tractoare suficiente pentru executarea arăturii adînci imediat după recoltare, se recomandă ca mal întîi să se facă o arătură la adîncime mai mică cu plugul sau să se lucreze cu grapa cu discuri la adîncimea de 10-12 cm. în felul acesta se pune la adăpost de efectele secetei o suprafață de teren mai mare într-un timp scurt și cu forțe mecanice mai puține.Ulterior, cînd tractoarele se eliberează de la recoltarea păioaselor, se execută arături a- dînci. încorporîndu-se sub brazdă îngrășămintele organice și minerale. Chiar și pentru culturile de primăvară cu cît arăturile se execută mai devreme cu atît este mai bine, sporurile de producție sint mai mari.Pentru a putea executa la timp arăturile de vară este necesar ca paiele să fie ridicate concomitent cu recoltarea folosind în acest scop toate mijloacele de care dispun gospodăriile : prese de balotat paie, tîrîșuri, remorci, căruțe etc. Să nu rămînă grămezi de paie care, nefiind în întregime îngropate, favorizează înmulțirea dăunătorilor, îndeosebi a gândacului ghebos.De asemenea, să se folosească întreaga capacitate de lucru a mașinilor, tractoarelor și atelajelor. Tractoarele disponibile de la recoltări vor trebui să lucreze în două schimburi pentru executarea arăturilor de vară destinate cetlei de a doua culturi și semănăturilor de toamnă.O dată cu aceasta este necesar ca gospodăriile colective să facă ordine în folosirea terenurilor. să taie pilcurile de arbori, de mărăcinișuri sau tufișuri cît și arborii izolați. Prin aceasta se mărește și suprafața agricolă. De asemenea, trebuie făcută uniformizarea tuturor denivelărilor mici pe care de obicei băltește apa.Aceste recomandări sînt o- rientative. Stațiunile agricole experimentale regionale au sarcina importantă ca împreună cu specialiștii din producție, de la consiliile agricole regionale și raionale, să detalieze aceste recomandări, să le apropie de viață, stabilind în mod concret lucrările ce trebuie executate ținîndu-se seama etît de rezultatele experimentale și de producțiile obținute, cît și de condițiile concrete din anul acesta, de posibilitățile reale ale fiecărei gospodării de a aplica aceste recomandări.Specialiștii din gospodăriile de stat și colective, consiliile agricole raionale și regionale să urmărească executarea lucrărilor agricole de vară la un înalt nivel calitativ și la timp pentru a se pune baze solide recoltei viitoare.
PREGĂTESC HRANA

ANIMALELOR
colective 
au însă- 
siloz și 
aproape 

care s-a

Gospodăriile agricole 
din regiunea Dobrogea 
mînțaf porumb penfru 
alte plante furajere pe 
30 000 hectare de pe
strîns recolta de orz și grîu.

Gospodăriile colective din Do
brogea au prevăzut să însămîn
țeze anul acesta pe terenurile de 
pe care strîng recolta de păioase 
65 000 hectare cu diferite culturi

furajere, suprafață de 4 ori mal 
mare decît în anul trecut.

Gospodăriile din regiune au 
recoltat pînă acum 50 000 hectare 
fînefe anuale și au transportat și 
depozitat 33 000 de tone fîn. in 
majoritatea gospodăriilor s-au în
ceput însilozările. Pînă acum au 
fost tnsilozate aproape 20 000 da 
tone lucernă, borceag și secară.

(Agerpres}

legume, Gospodăria agricoli 
regiunea București, •

vestită prin recoltele ei bogate de I 
colectivă din comuna Adunații Copăceni, t ~_ 7,",
trimis și anul acesta pe piețele Capitalei peste 70 000 d kg 
varză. Ioana Paraschiv este una dintre tinerele colectiviste caro 

muncesc cu pricepere la grădina de zarzavaturi.
Foto ; AGERPRES



LA BE UNI Ulf El 
BE SIMBA TA SEABi

a sfîrșit de săptămînă, casele de cultură, cluburile 
diferitelor întreprinderi și instituții, organizează 
seri cultural-distractive urmate de dans.

La cele mai multe reuniuni, tinerii găsesc pro
grame variate educative, o atmosferă plăcută. Sînt 
însă și cazuri cînd din lipsa de interes a organi

zatorilor, Ia unele reuniuni apar lucruri supărătoare.
Ziarul nostru a întreprins sîmbătă seară un raid la cîteva 

locuri de distracție ale tineretului din Capitală. Iată ce am 
constatat:

Un loc preferat

sauera dă-
Comparați și dumneavoastră!Ne-am dus la reuniunea de la clubul sindical „Constructorul“ din strada Logofăt Luca Stanei. încă de Ia intrare ne-am dait seama că acolo domnește o atmosferă plăcută, ceea ce explică afluența de tineri și tinere veniți aici cu dragă inimă să se recreeze, să se distreze.După părerea noastră cel mai de seamă lucru îl reprezenta programul. Bineînțeles orchestra de muzică de dans era la postul ei, dar programul era astfel alcătuit îneît participanții la reuniune să aibă cu ce se distra și înainte de începerea dansului, precum și în pauze. Pentru aceasta și-au oferit din plin și cu dărnicie concursul artiștii amatori de la diferite întreprinderi de construcții printre care : întreprinderea Drumuri și Poduri, întreprinderea de Utilaj și Transport, întreprinderea de Construcții și Montaj nr. 5 etc.în acest fel, pe scenă, se perindau cînd o echipă de dansuri populare, cînd o brigadă de agitație cu un program satiric plin de haz. Dar aceasta nu este încă totul. în dorința de a oferi participan- ților un program cît mai bogat, conducerea clubului a organizat și un concurs de jocuri distractive precum și unul intitulat „Cel mai bun solist al serii".Toate lucrurile despre care am vorbit și care dovedeau că reuniunea a fost pregătită cu grijă au avut drept urmare faptul că tinerii nu numai că s-au distrat, dar a existat o atmosferă tovărășească, te simțeai la această reuniune bine, ca într-un adevărat colectiv muncitoresc.

★
Să vedem acum o altă reu

niune, cea organizată la gră
dina d-e vară de pe Calea 
Victoriei, de sindicatul Spi
talului I. C. Frimu. 
la început îți dădeai sea
ma că aici lucrurile nu prea 

. merg strălucit. Așa a și fost: 
aproape nu a existat program, 
artistic, iar o orchestră cînta 
doar pentru dans. Dar cum, 
cînta ? In lipsă de solist, unii 
membri ai orchestrei și-au a-

sumat, se pare, sarcina aces
tuia. Ca atare la diverse cîn- 
tece mai mult sau mai puțin 
melodioase, ei ofereau o „gar
nitură“ de strigăte nearticu
late, un fel de „eeehep", „bip 
bop hup“ etc., care stîlceau 
cîntecele respective. O altă 
dovadă de lipsă de grijă față 
de public, o făceau și discu
țiile cu glas tare purtate de 
membrii orchestrei în timp ce 
cintau sau glumele de prost 
gust pe care le debita de ase
menea cu glas tare acordeo- 
nistul. Luînd exemplu de la 
orchestră, unii tineri din gră
dină (și trebuie spus că din 
cauza lipsei de grijă a organi
zatorilor reuniunii vin aici și 
oameni care prin ținuta lor 
dezordonată tulbură atmos
fera) practicau un dans mai 
puțin estetic și mai mult „a- 
crobatic“, care stîrnea pe drept cuvînt dezaprobarea.

Cîteva cuvinte despre așa 
zisul program artistic. Și-au 
dat concursul în două rînduri 
cîțiva actori profesioniști. Ast
fel comicii Horia Șerbănescu și Radu Zaharescu au recitat 
un învechit cuplet al cărui 
ascuțiș satiric era îndreptat 
împotriva... soacrelor. E cel 
puțin jenant ca actori talen- 
tați cum sînt Horia Șerbănes- 
cu și Radu Zaharescu, să se 
producă în fața tinerilor cu 
asemenea gratuități. Doar 
sînt atîtea teme satirice prin 
care se poate cultiva un umor 
de calitate, antrenant, cu real 
efect educativ. O altă parte 
din programul celor dai comici 
cuprindea un fel de discurs, 
fără nici o noimă, prin care 
partenerii se încurcau unul pe 
altul. Tinerii invită cu dra
goste pe actori în mijlocul 
lor. Ei așteaptă însă să vadă 
în programul lor un exemplu, 
un model de ceea ce înseam
nă satiră și umor. De aseme
nea nu e mai puțin important 
că trebuie dată posibilitatea și 
artiștilor amatori să se produ
că. Nu ne vine a crede că nu 
există amatori talentați la 
Spitalul I. C. Frimu și sîntem 
mai curînd înclinați să soco
tim că cei care au organizat 
reuniunea (și mai ales orga
nizația U.T.M.) nu s-au pre
ocupat de atragerea amatori
lor la programul reuniunii.

Intrăm în sala unde, după 
cum anunță afișul, are loc un 
„Program artistic urmat de 
dans“. Gazdă și organizator 
— „Casa raională de cultură 
„23 August" din calea Moși
lor nr. 290.

De la intrare te izbește at
mosfera. neîmbietoare ce dom
nește în sală. Ținuta neco
respunzătoare a unor tineri, 
care dansează cu bascuri în 
cap, „orchestra“ încropită 
dintr-un pian, un acordeon 
și o baterie, — nimic din toa
te acestea nu te-ar lăsa să 
bănuiești că te afli într-un 
loc de distracție și recreete a 
tineretului. Impresionează ne
plăcut și numărul mare de 
perechi în care dansează fete 
cu fete și băieți cu băieți. In
tr-un colț, o astfel de „pere
che" dă o adevărată demons
trație de scălămbăială 
trezește repulsie.

Ne uităm în sală după cine
va din partea conducerii Ca
sei de cultură, (director tova
rășul Teodor Zamfirescu). 
Dar nu se arată nimeni. 
Preocuvarea organizatorilor 
s_a oprit la încasarea banilor. 
Ce se întîmplă în sală, nu-i 
mai interesează. Programul ar
tistic anunțat pe afiș s-a măr
ginit la o anemică apariție a 
brigăzii artistice a casei de 
cultură, după care s-a pornit 
dansul. De acum și pînă 
orele 2,00 nimeni nu se mai 
preocupă de ceea ce se 
trece în sală, nimeni nu 
îngrijește să ofere tinerilor o 
ambianță plăcută, un program 
artistic interesant. Și nu este 
singura seară de acest fel. De 
regulă reuniunile tovărășești.

Conservarea 
legumelor ș fructelorCampania de conservare a legumelor și fructelor se des- fășoară în ritm susținut, linele întreprinderi ca „Dunărea"-Tulcea, „Fructul romî- nesc“-Craiova, „Zagna-Vădeni“ Brăila, „Buftea"-București etc. au depășit planual anual la conservarea mazării. Pe întreaga țară, la acest sortiment s-au realizat pînă acum peste 80 la sută din prevederi. în prezent se prelucrează mazărea din a doua recoltă și a început conservarea fasolei verzi, dovleceilor, foilor de viță, mărarului etc.Au fost înregistrate, de a- semenea, succese și la conservarea fructelor. La caise și prune verzi, precum și Ia trandafiri campania a fost încheiată. O pondere mare în producția din acest an ocupă compotul de cireși, gemul de căpșuni, dulceața de trandafiri și de nuci verzi.
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place foarte mult ne spune utemistul Laurențiu ; sînt formației de mu-

Cornelia, elevă în clasa a Xl-a la Școala medie nr. 4.Am solicitat un scurt interviu cîștigătorului concursului :— îmi muzica, Stăneacu solist al zică ușoară din întreprinderea noastră. Am venit însă să cînt în seara aceasta pentru că n-am mai cîntat de mult : sînt în „febra“ examenului de maturitate, pentru că urmez și școala medie serală. Mi-am permis în aiceastă seară cîteva ore de destindere și mă bucur că pot asculta melodii frumoase de dans, că pot dansa într-o atmosferă așa de plăcută...între timp, dansul a reînceput Orchestra condusă de Paul Ghențer (cunoscut tinerilor de aci de la înființarea casei de cultură ca și miilor de telespectatori) acompaniază pe doi tineri soliști: Capră Fi- lomela și Nae Dumitru. O elevă și un tehnician —• a- ceeași dragoste pentru miuzică și pentru casa de cultură în a cărei formații artistice activează.în timpul dansului, ochiul atent al „juriului“ urmărește evoluția perechilor. Trebuie doar să stabilească perechea cu cea mai corectă ținută vestimentară și de dans ! După ore întregi de „studiu“ (seara de dans a ținut pînă după miezul nopții) și aprinse controverse, juriul a hotărît cîș- tigătoare familia Cătălin.în drum spre casă tinerii duceau cu ei amintirea uneia din multele seri de veselie Și distracție.
•preocupe de programul educativ

— Ne ducem la un film mergem să dansăm ?Dilema Măriei Cătălin justificată: fetița lor Ie duse o „învoire“ (mai bine-zisbunica!) și aicum îi venea greu să aleagă între multele prilejuri de a petrece o seară • plăcut, la sfîrșit de săptămînă.Soțul ei, Traian Cătălin, își spune părerea.— Să mergem să dansăm la casa de cultură !Casa de cultură a tineretului din raionul Grivița Roșie a fost locul preferat de distracție dinaintea căsniciei lor și este întotdeauna o gazdă primitoare.Și sîntem siguri că într-un fel sau într-altul sutele de tineri care vin sîmbăta seara la casa de cultură gîndeste la fel. Programul tipărit prevedea pentru ultima sîmbătă a lunii iunie o seară distractivă Aceasta însemna pe lingă dans, concursuri pentru inter- preți vocali de muzică ușoară, pentru cea mai frumoasă ținută și pentru creatorii de epigrame doritori să comenteze astfel unele aspecte ale serii distractive.Pe lîngă programul amintit, casa de cultură oferă condiții optime de dans, orchestra are un repertoriu variat, bazat în primul rînd pe șlagărele la modă ale muzicii noastre u- șoare....Sutele de perechi s-au oprit din dans și ascultă. Pe estradă, un tînăr cîntă acompaniat de orchestră melodia „Lalele“. Concursul de interpretare muzicală a început! Premianții: tovarășul Stă-nescu Laurențiu, muncitor la I.I.S. „Tehnonietal” și Niță
In loc să se 

al reuniunii, unii organizatori depun un deo
sebit zel în a aproviziona bufetul cu băuturi 
alcoolice.

De

n Ji j!. j

care

organizate la Casa raională 
de cultură „23 August“ se 
mărginesc ca și aceasta, la 
a oferi tinerilor o sală în 
care să se poată dansa, după 
o muzică de proastă calitate, 
susținută de o orchestră deri
zorie.

Se pare că singurul mobil 
al organizării acestor reuniuni 
la Casa de cultură „23 Au
gust“ constă doar în obținerea 
unor venituri necesare bugetu
lui acesteia. Pentru rolul edu
cativ, deosebit de important 
ce-i revine casei de cultură, 
nici o preocupare. Nu este de 
mirare deci, că, din ce în ce 
mai mulți tineri ocolesc aceste 
reuniuni. într-o asemenea at
mosferă se simt bine doar 
tineri ca Ciucă Valentin și Mi- 
ron Alexandru, de la între
prinderea de construcții nr. 2 
București, care vin cu predi
lecție aici unde nimeni nu-i 
oprește să-și facă de cap, stîn- 
jenindu-i pe cei care încearcă 
să se distreze civilizat.

Ce sfaturi s-ar putea da to
varășilor din conducerea ca
sei de cultură ? Doar cunosc 
foarte bine cum trebuie orga
nizată o reuniune 
această privință 
exemple.

Un singur sfat
■ să privească cu simț de răs

pundere sarcina pe care o au. 
Nu pentru asemenea „distrac
ții“ a fost creată casa de cul
tură ci pentru a ajuta — prin 
întreaga ei activitate — la edu
cația comunistă a tineretului!

— Nici-o prăjitură, nici un sandviș, nici-o sticlă de suc... Slab 
bufet, foarte slab I

— Slab ? Dimpotrivă, tovarășe, totul aici e foarte TARE : rom,
rachiu, țuică, drojdie... Desen de NELL COBAR

Cîteva sugestii
Privindu-i pe tineri cum dansează — unii _ .

minare, alții plăcut și grațios, alții cum le vine la îndemînă 
— ar fi foarte util ca pe lingă casele de cultură și cluburile 
muncitorești să se organizeze cursuri de dans. Tinerii ar în
văța astfel să danseze corect, mai ales dansurile moderne care 
dacă nu sînt cunoscute suficient, împing spre dansuri făcute 
de dragul ritmului și nu ca expresie a unor sentimente fru
moase. Dansul este o artă. Și ca orice artă dacă nu e făcută 
bine, ș/ochează, supără ochiul, oferă un spectacol urît.

Tinerii iubesc dansul. Dar ei doresc ca la reuniuni să gă
sească șî alte activități interesante și instructive care să-i ajute 
în lărgirea orizontului lor cultural. Conducerile cluburilor, ale 
caselor de cultură, comitetele U.T.M., vor trebui să se îngri
jească ca întregul program al reuniunii — jocurile distractive, 
concursurile, programele artistice — să cultive bunul gust, să 
ofere tineretului cîteva ore frumoase, distractive și educative 
în același timp.

La raid au participat: V. CÄBULEA, B. DUMITRESCU, V. 
GRIGORESCU, AL. G1RNEAȚÂ, N. IONESCU, V. MAȘEK, 
P. SLÄVESCU.

lipsiți de înde-

timpul excursiei este plăcut 
faci o plimbare și cu barca

InformațiiLa 3 iulie Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe Dr. Paul Wetzler, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Austriei la București, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★Ieri a părăsit Capitala în- dreptîndu-se spre R. D. Germană delegația C.C. al‘U.T.M. condusă de tov.Nicolae, activistU.T.M., care va participa la Seminarul Internațional cu privire la problemele activității tineretului din tură, ce va avea loc zig între 3—10 iulie
★La invitația Oficiului de spectacole și turnee artistice (O.S.T.A.), marți a sosit în Capitală orchestra de muzică ușoară Kelenyi Gydrgy, din R. P. Ungară. (Agerpres)

Cacoveanu al C.C. al
agricul- la Leip- 1962.

(Agerp'-es)

Cel
(Urmare din pag. I) 

parcă numai el scuipă în tram
vai, tovarășe ? Citește o carte 
rea ? Crezi dumneata că eu am 
timp să văd ce citește ?

■— Dar citea chiar sub ochii 
dumneavoastră...

— Vai, tovarășe, cum vorbești! 
Să-i fac observație pentru orice 
fleac ? Și așa a fost bolnăvicios 
un timp. Să-l îmbolnăvesc și 
eu ? E unicul meu copil...

A urmat o pledoarie penibilă 
în apărarea purtărilor elevului 
Eugen Gheorghiu. Ce susținea 
tovarășa profesoară ? Că are un 
singur copil... că de fapt, nu 
vede nici un pericol în faptul 
că la vîrsta asta fiul dînsei se 
poartă așa, că el se poate schim
ba, cu vremea... că și „alți" 
oameni care au ajuns „mari" 
s-au purtat în tinerețea lor cine 
știe cum.., etc.

Și toate acestea erau spuse 
de un pedagog !

Ascultam uimit și mă gîndeam 
la Makarenko. Ar fi scris, fără 
îndoială, din nou „Cartea pen
tru părinți“, special pentru to
varășa profesoară (și mamă!) 
Heracleea Gheorghiu. Ar fi în
ceput din nou să explice ce 
poate ieși dintr-un copil „unic” 
al unor părinți care devin robii

Concurs internațional 
de parașutism sportiv

Un nou record mondial obținut de Elîsabeta Kis-Minculescu
Pe aeroportul de Ia Clinceni a 

Început concursul internațional de 
parașutism sportiv la care parti
cipă membrii loturilor reprezenta
tive ale R. P. Polone, R. P. Un
gare și R. P. Romîne. Ieri au fost 
cunoscuți cîștigătorii probei de 
salt la punct lix de la 1 000 m, 
cu deschiderea întîrziată a para
șutei. O excelentă pertormanță a 
obținut reprezentanta țării noastre 
Elîsabeta Kis-Minculescu, care a

realizat media de aterizare iață 
de punctul fix de 1,25 m, rezultat 
ce reprezintă un nou record mon
dial. Vechiul record mondial a- 
parținea tot unei sportive din 
țara noastră, Angela Năstase, cu 
1,72 m. In întrecerea masculină a 
aceleiași probe, pe primul Ioc s-a 
clasat polonezul Jan Cierniak, cu 
1,07 m față de centrul cercului.

Campionatele mondiale de
La Praga, în noua 

sală a sporturilor, cu 
o capacitate de 20 000 
locuri, a avut loc 
marți deschiderea ies- 
tivă a campionatelor 
mondiale de gimnasti
că. La competiții par
ticipă aproximativ 500 
de gimnaști și gim-

P

nasle din 31 de țări, 
printre care U.R.S.S., 
Japonia, S.U.A., Fran
ța, R. P. Chineză, R.P. 
Romînă, R. P. Ungară, 
Canada, Finlanda, Iu
goslavia, Suedia, Cu- 

ltalia, R. P. Polo- 
R. D. Germană

ba, 
nă, 
etc.

E SIa Dina-' • Sala sporturilor de mo va găzdui joi și vineri meciul internațional de floretă din. tre echipele feminine ale R. P. Romîne și R. P. Ungare, care se pregătesc în vederea campionatelor mondiale de la Buenos Aires.® Pentru prima oară în istoria turneului internațional de tenis de Cîmp de la Wimbledon, care a ajuns la cea de-a 76-a ediție, în simplu mas- jucători jucătorsemifinalele probei de culin s-au calificat 4 Australia și nici un S.U.A.
• Astăzi de la ora 

renul special amenajat în incinta 
stadionului Republicii va avea loc 
locul internațional amical de hand-

18,45 pe

din din
te-

(Agerpres)

gimnastică
R P. Romînă este 

reprezentată de 7 gim
naste : Sonia lovan, 
Emilia Liță, Elena Ni- 
culescu, Atanasia Zîm- 
breșteami, Ana Măr- 
gineanu, Elena Tutan, 
Mariana Ilie și doi 
gimnaști : F. Orendi 
și Gh. Tohăneanu.

CURT
bal In 7 dintre echipele selecțio
nate teminine ale R. P. Romîne 
și Japoniei. Intllnirea constituie 
o verilicare a pregătirii celor două 
formații înaintea campionatului 
mondial, care începe sîmbătă în 
țara noastră.® La 15 iulie va avea loc la Galați întîlnirea internațională dintre echipele reprezentative de haltere ale R. P. Romîne și R. P. Polone. Federația romînă de specialitate a stabilit pentru această în- tîlnire următorul lot de halterofili : Ion Panait, Fiți Balaș, Gh. Enciu, Lisias lonescu, Tiberiu Roman, Lazăr Baroga și Silviu Ca-

puțin mamă...
propriului fiu, le-ar fi arătat 
cit de greșit procedează familia 
Gheorghiu „îndopîndu-l“ (expre
sia aparține celorlalți profesori 
de la Școala medie nr. 36) pe 
fiul „unic” cu banii din două 
salarii, punindu-i pe tavă totul, 
scuzîndu-i obrăznicia și grosolă
nia.

Care este rezultatul la care se 
poate ajunge în urma tolerării 
unor asemenea apucături ? Iată 
unul și cel mai edificator :

In timp ce colegii lui Eugen 
Gheorghiu au venit in uzină cu 
dragostea de a învăța, de a face 
cunoștință cu această mare școa
lă a muncii, el s-a purtat ca un 
domnișor, s-a uitat de sus la 
muncitori, nu i-a plăcut disci
plina. In programul stabilit de 
școală și uzină intra un punct 
foarte simplu, ușor de realizat, 
dar care îi ajuta pe elevi să se 
apropie de frumusețea muncii la 
strung: elevul practicant tre
buia să-l ajute pe muncitor dîn- 
du-i cîte o piesă pentru a fi 
fixată în mașină. O operație pe 
care, în mod obișnuit, muncito
rii o realizează singuri. Ei, bine, 
„Gino“ n-a suportat „afrontul”! 
Se murdărea pe degete, băiatul!

Dar pedagogul pus să-i supra
vegheze pe elevi în timpul prac
ticii ? N-a tras el concluzii din 
aceste amănunte semnificative 
pentru caracterul elevului 
Gheorghiu ?

Pedagogul responsabil 
chiar mama lui „Gino”.

— Vai, tovarăși, să vă supă- 
rați pentru un așa fleac? — a 
fost argumentul mamei-profesoa- 
re, și jiul a simțit, ca și în alte 
ocazii, de altfel, două aripi pro
tectoare învăluindu-l și scuzîn- 
du-l. Mai mult: pentru ca băie
țelul să nu se mai „necăjească" 
cu munca la uzină, îl făcea ne
observat, trimițîndu-l la ștrand 
sau la un film.

Tot așa se poartă „Gino" și în 
școală : nu ia în seamă sfatul 
profesorilor, pe colegi îi descon
sideră...

era...

Am vrut să stau de vorbă și 
cu el, cu elevul. M-am dus în 
sala unde se aflau colegii lui.

— Nu e aici, lipsește — au 
răspuns elevii.

— l-am dat bani pentru 
ștrand — a explicat tovarășa 
Gheorghiu. Am vrut să-i jac o 
plăcere... Dar, în definitiv, nu 
înțeleg ce vă tot interesați atîta? 
Gino e fiul meu, eu răspund de 
educația lui.

Da, într-adevăr, dînsa răspun
de. Dar cum răspunde ? Orice 
copil va fi mîine un membru al 
societății noastre, va sta ală
turi de noi toți, va lucra în rînd 
cu noi. El a și ajuns deja la 
acea vîrstă cînd purtările lui nu 
mai pot fi socotite simple copi
lării, simple naivități. Să ne fie 
indiferent dacă lingă noi trăiește 
un tînăr care se comportă civi
lizat, un tînăr cu dragoste de 
muncă, sau dacă lingă noi stă 
un „Gino" indisciplinat, groso
lan și care disprețuiește munca ?

Dacă nu pedagogul, cel puțin 
mama, ar trebui să se ocupe de 
felul în care crește și se com
portă copilul ei. Ce fel de om 
dau societății ? — iată întreba
rea ce și-o pune fiecare părinte.

Acestea sînt faptele.
Cititorii cunosc dintr-un nu

măr recent al ziarului nostru po
vestea, deloc frumoasă, a tînă- 
rului Friedel Mautsch, și care, 
pornind de la început cu niște 
fapte asemănătoare cu acelea ale 
lui Eugen Gheorghiu, a ajuns 
astăzi în starea relatată în acel 
articol.

Cu „Gino", după cum se vede, 
faptele urmează același curs, 
deosebirea fiind că pe acest 
drum îl împing însăși părinții, 
îngăduința și oblăduirea lor exa
gerată. Așa se întîmplă cînd 
educația din familie vine în con
tradicție cu educația pe care o 
dă copilului școala, organizația 
U.T.M.

Să nu-și dea seama de acest 
lucru nici măcar mama ?

Viitorii ingineri agronomi 
in sesiune

I La Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza“ din Cluj a 
început sesiunea de examene. 
Dacă te oprești în fața „oglin
zii sesiunii", poți vedea primii 
„snopi” bogați ai sesiunii din 
această vară.

Primele examene au marcat și primele succese. Numeroase 
grupe de studenți, datorită 
studiului ritmic, seriozității în 
muncă, au obținut calificative 
bune și foarte bune (media 
generală a grupei peste 8). 
Grupa 16 a anului 11 a obți
nut la examenul de biochimie, 
majoritatea calificativelor peste 8. Media generală a gru
pei este 8,25. Asemenea rezul
tate valoroase au mai obținut 
grupa 24 a anului III, la agro
tehnică, grupa 20 a anului IV, 
la fitopatologie etc. Studenți 
ca Pop Anton, Gălățean Con
stantin, din anul III, Lungu 
Alexe, din anul II, Tăulean 
Ion și Tomșa Mihai, din anul 
IV au obținut pînă acum nu
mai calificative bune și foarte

bune. Acești studenti fac cin
ste anilor din care fac parte, 
dovedind, prin felul în care 
s-au prezentat la examene, 
simț de răspundere.

Nu același lucru se poate 
spune despre cîțiva studenti — 
din fericire puțini la număr — 
care nu s-au prezentat la exa
mene sau dacă s-au prezentat 
au obținut calificative nesatis
făcătoare. Privind fără simț 
de răspundere sesiunea de 
examene, neluînd în conside
rare sfatul colegilor mai mari, 
Ursu G. Gavril sau Asofro- 
nie Radu, din anul I, nu au 
obținut rezultate 
toare.

Viitorii ingineri 
mai au în față încă 
examene. Ei sînt hotărîți să se 
prezinte la toate examenele și 
să obțină rezultate frumoase, 
să-i determine și pe cei care 
au obținut note slabe pînă 
acum să se prezinte bine pre
gătiți la celelalte examene.

ION RUS

satisfăcă-

agronomi 
cîteva

se impune :
la

pe
se

— există în 
nenumărate

( Agerpres)

7 Ce părere aveți despre rubrica de sport ?DRAGI CITITORI

care, dezbătute la această 
tineretului? Scrieți-ne des-

Redacția vă roagă să trimiteți răspunsurile la aceste întrebări (sau numai la 
o parte din ele), precum și propuneri în legătură cu orice alte probleme pe care 
le considerați importante pentru îmbunătățirea continuă a ziarului, pe adresa: 
„Scînteia tineretului", Piața Scînteii nr. 1 — București.

AnSînteți corespondent voluntar al ziarului nostru ? Ce acțiuni orga- 
l^nizatorice considerați că ar trebui întreprinse pentru a ridica pe o 
treaptă și mai înaltă activitatea corespondenților noștri voluntari ?

11 Ce forme noi de legătură între ziar și cititori propuneți ? Sînteți 
• ■ mulțumiți de răspunsurile primite la scrisorile pe care le trimiteți 
ziarului ?

.ÄQDUSL 1ÄUALLD6 UfWERlE -șSPECIALITATE

CÄMA55PgWR« COPH7'PANTALON! PF. 4CC ȘORȚUUîE co rny mm»
în dorința de a îmbunătăți conținutul și forma de prezentare a ziarului nos

tru, de a reflecta mai bine preocupările tineretului, activitatea sa în muncă, în 
învățătură, modul în care-șl petrece timpul liber, vă rugăm să ne răspundeți la 
întrebările de mai jos :

4 Ce vă interesează mai mult din ziarul nostru ? Ce nu vă place șl 
I de ce ?

8 Cum apreciați paginile noastre periodice : „Pagina tineretului de 
la sate", „Pagina elevului", „Știință", „Din viața organizațiilor 

U.T.M." și „Viața culturală a tineretului" ? Ce sugestii aveți pentru 
îmbunătățirea acestor pagini ?

A ajută la îmbogățirea 
cunpsl iiițeior dumneavoastră]

I »1 fi »1 SI

k LITERARE,POLITICE
4 AGROZOOTEHNIC

SI REVISTE DE

2 Care materiale v-au ajutat în mod deosebit în activitatea practică 
de fiecare zi în uzine, pe șantiere, în universități, în școli î Ce 

teme noi credeți că ar trebui să mai abordăm ?

9 Ce aspecte privind viața șl activitatea tineretului din alte țări v-ar 
interesa mai mult? Care dintre problemele vieții politice interna

ționale ați dori să le cunoașteți mai bine cu ajutorul ziarului nostru?

3 Cum vă ajută ziarul în desfășurarea unei vieți de organizație edu
cative și atrăgătoare î

4 Citiți rubricile „Oameni ai zilelor noastre" șl „Poșta eroilor noș
tri” ? Cunoașteți oameni care prin viața și munca lor constituie 

un modei pentru tineri ? Vă rugăm să ne scrieți despre ei.

5 Ce părere aveți despre modul în care sînt abordate în ziar proble
mele de educație, de morală ? Ce teme noi considerați că trebuie 

să fie dezbătute Ia rubrica „Să discutăm despre tinerețe, educație, 
răspunderi ?" Cunoașteți cazuri și fapte 
rubrică, ar putea să ajute la educarea 
pre ele.

6 Vă ajută suficient ziarul în ridicarea nivelului de cultură gene
rală, în organizarea activității cultural-artistice de masă, a timpu

lui liber ? Ce propuneri aveți în această privință ?

WCe părere aveți despre înfățișarea grafică a ziarului (paginație, 
titluri, ilustrație) ? Care numere din ziarul nostru v-au plăcut mai 

mult din punct de vedere grafic ? Ce sugestii ne dați pentru îmbu
nătățirea aspectului grafic al ziarului ?
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Io intimpinarea Congresului
Mondial de la Moscova

în interesul menținerii păcii
DELHI 3 (Agerpres). — „îmi 

închipui Congresul de la Mosco
va ca un mare forum unde se 
purta ample discuții călăuzite 
interesele menținerii păcii în 
treaga lume. Sînt convins 
Congresul va consolida și va 
sufleți mișcarea luptătorilor pen
tru pace", a declarat Sahib Singh 
Sokhey, membru al Consiliului

vor 
de 
în
că 

în-

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Ziarul „Izvestia” a publicat o convorbire a corespondentului său din Londra, Osipov, cu Gordon Schaffer, președintele Comitetului englez pentru apărarea păcii, în legătură cu a- propiatul Congres mondial pentru dezarmare și pace.‘Așteptăm cu nerăbdare congresul, a declarat Gordon Schaffer, și ne punem mari speranțe în el.Anunțînd că la Congresul de la Moscova vor participa 112 reprezentanți din Anglia, Gor.
Critici la adresa politicii

externe a S. U. A.

£■> ditura americană Doubleday 
and Company a publicat
recent noua carte a lui 

William Douglas, membru al Tri
bunalului suprem al S.U.A., inti
tulată „Manifestul democrației". 
Autorul analizează politica exter
nă a S.U.A. din punctul de ve
dere al întrecerii celor două sis
teme — socialist și capitalist. 
Este adevărat că Douglas evită 
pe cît se poate cuvîntul odios 
„capitalism", înlocuindu-l cu „de
mocrație”, dar se înțelege că din 
această substituire esența lucru
rilor nu se schimbă. Politica ex
ternă a S.U.A. nu corespunde 
spiritului vremii și noului raport 
de forfe de pe arena mondială

d. i n. iziața. și lupta f in et e t u 1 ai la tu i i
De ce a fost arestată

Christine Farr

Unul din ansamblurile artistice ale tineretului finlandez care se pregătește pentru Festival.

Pe toate meridianele
pregătiri pentru Festival

Pe măsură ce se apro- 
e data începerii celui 

de-al VUI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și 
Studenților, pregătirile în 
vederea acestui important 
eveniment în viața tinerei 
generații a lumii iau o am
ploare tot mai mare.

® în 80 de țări ale lu
mii au fost constituite și 
activează intens Comitete 

Mondial al Păcii (India). Primej
dia unui război nuclear provoacă 
neliniște tuturor popoarelor. De 
aceea trebuie căutate căi și mij
loace pentru preîntîmpinarea unui 
război nuclear. In ceea ce pri
vește India și celelalte state din 
Asia și Africa, care și-au cucerit 
libertatea, ele au fost și sînf a- 
depte înflăcărate ale păcii.

don Schaffer adaugă: în ceea ce privește numărul membrilor și diversitatea concepțiilor lor aceasta va fi una din cele mai reprezentative delegații ale Marii Britanii care a participat pînă acum la diferite conferințe internaționale. în momentul de față, a declarat în încheiere Schaffer, este puțin probabil că cineva se mai îndoiește că marea majoritate a omenirii dorește pacea. Din păcate însă foarte puțini știu ce trebuie să facă ei personal pentru aceasta.

și de aceea ea trebuie revizuită 
cu curai — aceasta este conclu
zia principală la care ajunge Dou
glas în cartea sa.

In cartea sa, Douglas formulea
ză o serie de presupuneri, în cen
trul cărora se allă reglementarea 
politică generală cu Uniunea So
vietică și demilitarizarea Germa
niei. „Principala noastră necesi
tate este o reglementare politică 
generală cu Rusia", scrie Dou
glas. „Poate că unii au sperat că 
U.R.S.S. poate fi îngenunchiată. 
Eroare. Acum Rusia nu este mai 
prejos decît noi și de aceea, 
dacă vrem să avem un pic de 
pace, trebuie să ne comportăm 
fajă de ea ca față de un egal".

Naționale ale Festivalului. 
Organizații de tineret și 
studenți din 117 țări și-au 
anunțat participarea la 
Festivalul de la Helsinki.

© La Festivalul de la 
Viena au fost reprezentate 
1200 organizații de tineret. 
Pînă acum și-au anunțat 
participarea la Festivalul 
de la Helsinki 1400 orga
nizații de tineret. Față de 
Festivalul de la Viena, 13 
țări noi și-au anunțat pînă 
acum participarea la Hel
sinki : Guineea Portugheză, 
Liberia, Nyassaland, Africa 
de sud-est, Republica Do
minicană, Republica Afri
cii Centrale, Rhodesia de 
sud, Rhodesia de nord, Ru
anda, Burundi, Oman, Ba
sutoland, Insulele Capului 
Verde.

• La Festival vor fi pre- 
zenți reprezentanții majo
rității studenților lumii.

Țăranii coIuinDif.il sprijină

convocarea Congresului
BOGOTA 3 (Agerpres). — 

„Condamnăm politica războiu
lui și exploatării popoarșlpr 
dusă de imperialiștii yankei, 
a declarat Vicente Castro, 
președintele Federației națio
nale a muncitorilor agricoli 
din Columbia, într-o convor- 
bire cu un corespondent al a- 
genției TASS. Țăranii colum- 
bieni sprijină convocarea Con
gresului mondial pentru de
zarmarea generală și pace și 
doresc ca acest congres „să 
contribuie la orientarea justă 
a luptei popoarelor și să facă 
inofensivi pe maniacii răz
boinici nord-americani".

®—

NOTA GUVERNULUI SOVIETIC ADRESATA
GUVERNULUI MARII BRITANII

MOSCOVA 3 (Agerpres). —■ 
TASS transmite :

In nota guvernului sovietic, 
adresată guvernului Marii Bri
tanii și remisă la 3 iulie amba
sadei Marii Britanii din Mosco
va, ca răspuns la nota guver
nului Marii Britanii, primită la 
14 iunie, se spune că „gu
vernul U.R.S.S. manifestă o 
permanentă îngrijorare față de 
situația care s-a creat în Viet
namul de Sud, ca urmare a în
călcării acordurilor de la Ge
neva din 1954 de către S.U.A.“.

In raportul special al Comisiei 
internaționale 
se spune în 
subliniază că 
înfăptuite de 
mul de sud 
Vietnamul de sud și S.U.A, e- 
xistă de fapt o alianță militară, 
ceea ce se interzice în baza art. 
19 al acordurilor de la Geneva. 
„Este de mirare că guvernul 
Marii Britanii, referindu-se în

pentru Vietnam, 
nota sovietică, se 
măsurile militare 
S.U.A. în Vietna- 
confirmă că între

Și-au anunțat participarea 
63 din cele 84 de Uniuni 
naționale și regionale stu
dențești existente în lume.

® Cele mai diverse or
ganizații internaționale de 
tineret au stabilit legături 
cu Comitetul Internațional 
de Pregătire a Festivalului. 
Printre acestea se numără 
F.M.T.D. și U.I.S., Mișcarea 
internațională a studenți
lor pentru Națiunile Unite 
(I.S.M.U.N.) și altele. Festi
valul e sprijinit, de aseme
nea, de U.N.E.S.C.O., Fede
rația Sindicală Mondială, 
Consiliul Mondial al Bise
ricilor, Federația interna
țională a luptătorilor din 
rezistență.

• O participare mult mai 
numeroasă și mai reprezen
tativă decît la Festivalurile 
precedente a fost anunțată 
de tineretul din Birmania, 
Congo, Dahomey, Ecuador,

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii

Maistrul oțelar Konsfantin Ghi- 
garev de la Uzinele siderurgi
ce Volgograd (pe care-1 vedem 
în fotografia noastră) este unul 
din fruntașii acestei mari uzine.

reînnoiește 
guvernului 

legătură cu

nota sa Ia raportul menționat 
al Comisiei internaționale, a tre
cut cu vederea această stipu
lație importantă“.

Guvernul sovietic 
propunerile făcute 
Marii Britanii în 
necesitatea ca cei doi președinți 
să trimită guvernului S.U.A. uu 
mesaj corespunzător.

In notă se spune că guvernul 
U.R.S.S. sprijină pe deplin de
clarația reprezentantului Polo
niei din Comisia internațională 
și consideră că declarația lui re
flectă situația de fapt din Viet
namul de sud.

Guvernul sovietic sprijină de 
asemenea, poziția 
R. D. Vietnam față de 
Comisiei internaționale, 
care a 
ția lui 
soarea 
externe 
20 iunie 
ședinți.

guvernului 
: raportul 
, poziție 
. declara- 
i în scri- 
afacerilor

fost expusă în 
din 4’ iunie și 
ministrului i 
al R. D. Vietnam din 
adresată celor doi pre-

adjunct al școlii,

venit să te caute 
el viitoarei absol-

Ca în fiecare an, în clădirea 
școlii Haversfock din ora
șul englez Hampsfead se 

desfășura — în ultimele zile ale 
lunii trecute — examenul de ba
calaureat. Tînăra Christine Farr, 
în vîrstă de 17 ani, era concen
trată asupra tezei de botanică 
cînd ușa clasei s-a deschis și a 
intrat directorul 
Norman Fisher.

— Polijia a 
— s-a adresat 
verile.

— Mă așteptam să vină — a 
răspuns Christine. Vor să-mi per
mită să termin măcar lucrarea ?.

Pentru moment întrebarea tine
rei eleve a rămas fără răspuns. 
Dar în acest timp în cancelaria 
școlii se desfășura un dialog pe 
un ton ridicat între directorul șco
lii, Jack Armifage, și doi inspec
tori ai poliției locale. Aceștia din 
urmă susfineau că eleva trebuie 
să părăsească clasa imediat. Di-

Etiopia, Ghana, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Kenia, 
Laos, Nicaragua, Nigeria, 
Panama, Porto-Rico, Salva
dor, Somalia, Tanganika, 
Uganda.

• Zeci de organizații de 
tineret și studenți care 
n-au participat la Festiva
lurile precedente se pregă
tesc acum activ pentru 
Festivalul de la Helsinki. 
Printre acestea se numără: 
Uniunea Națională a Stu
denților din Franța, Uniu
nea Goliardică italiană, 
Compania tineretului pen
tru dezarmare nucleară din 
Marea Britanie, Uniunea 
Studenților Indonezieni, Fe
derația tineretului din 
Loas. Tinerii Pionieri din 
Ghana, Mișcarea de tineret 
a Uniunii Progresiste din 
Senegal, Tineretul Mișcării 
Liberale din Columbia, U- 
niunea Studenților din Pa
nama etc.

Conferința internațională
pentru reglementarea pașnică

a problemei laoțieneGENEVA 3 (Agerpres). — După cum s-a anunțat la 2 iulie la Geneva și-a reluat lucrările Conferința internațională pentru reglementarea pașnică a problemei laoțiene. Deschizînd ședința de luni după-amiază, ■ șeful delegației sovietice, G. M. Pușkin, a declarat că la actuala ședință plenară — cea de a 40-a — se începe etapa finală a lucrărilor conferinței, deoarece crearea unui guvern de coaliție al unității naționale în Laos deschide calea pentru ca în scurt timp să se încheie lucrările desfășurate de conferință. Președintele ședinței a felicitat călduros în numele tuturor participanților la conferință pe Q. Folsena, șeful delegației unice laoțiene, și pe ceilalți membri ai acestei delegații și și-a exprimat sentimentul de profund respect față de poporul laoțian iubitor de pace, care luptă eroic pentru instaurarea păcii pe pă-

rectorul se opunea. In sfîrșit, după 
o jumătate de oră de parlamen
tari, Christine Farr a fost obligată 
să-și siringă caietele și cărțile și 
să se îndrepte spre comisariatul 
de polifie. Toate cele 27 de co
lege ale ei care au ținut să-și 
manifeste în acest fel solidaritatea 
cu Christine, au însoțit-o pe stră
zile orașului.

Dar de ce „crimă" s-a făcut 
vinovată această fată de 17 ani, 
arestată în timp ce-și dădea ba
calaureatul ? Dacă ar fi să dăm 
crezare polițiștilor și magistrali
lor britanici delictul este „extrem 
de grav". Inchipuiți-vă, Christine 
Farr a avut „îndrăzneala" să parti
cipe la o demonstrație de protest 
împotriva prezenței trupelor a- 
mericane pe teritoriul Marii Bri
tanii, demonstrație care a avut 
loc în fața bazei militare ameri
cane de la Greenham Common. 
Alături de Christine erau tatăl și 
mama ei ca și mulfi alți cetățeni 
englezi care au înțeles pericolul 
pe care-ț reprezintă pentru po
porul englez menținerea bazelor 
militare și a armelor nucleare a- 
mericane pe teritoriul țării lor. 
lată „crima" pentru care întreaga 
familie a Christinei Farr a fost a- 
restată și trimisă în fața tribuna
lului. In ziua procesului tînăra 
Christine avea examenul de ba
calaureat. Avocatul
a cerut tribunalului să amine ju
decarea procesului elevei pînă a 
doua zi pentru a-și putea da exa
menul. Dar magistrații ău respins 
această cerere. Și astfel inspecto
rii poliției au fost trimiși imediat 
să q aresteze și să o aducă la 
comisariat.

„Cazul" 
de ziarul 
mai unuț 
zuri" asemănătoare care dau de 
furcă poliției și tribunalelor 
tanice. „Delictul" elevei 
Hampsfead arată că tineretul 
glez, alături de pături largi 
opiniei publice din Marea Brita
nie, se împotrivește activ politicii 
de militarizare și a „războului 
rece" promovată de cercurile oc
cidentale. Tinerii englezi înfruntă 
cu curaj amenințările cu arestarea 
și închisorile 
dragă pacea 
popoare.

familiei Farr

Christinei Farr, relatat 
„Daily Mail", este nu
dili numeroasele „ca-

pentru că le este 
și prietenia între

I. RETEGAN

său și pentru prospe- patriei sale și care a succese importante pe cale.
exprimat con- exista posibi- încheia în cel lucrările con-

mîntul ritatea obținut aceastăîn cuvîntarea sa Q. Folsena a mulțumit călduros președintelui. pentru cuvintele de salut la adresa delegației unice laoțiene și și-a vingerea că va litatea de a se mai scurt timp ferinței.Luînd cuvîntul ca șef al delegației U.R.S.S., G. M. Puș- kin a declarat că în fața conferinței se află o sarcină importantă și de onoare — de a încheia cu succes, cît mai grabnic, lucrările conferinței. Dacă anterior a fost frînată într-o oarecare măsură realizarea unui progres în lucrări, deoarece la conferință nu exista o delegație laoțiană unică, în prezent s-a creat o altă situație — o asemenea delegație se află în jurul mesei conferinței și dispune de împuternicirile necesare pentru ■ semnarea documentelor care ' sînt în curs de elaborare la conferință. Șeful delegației sovietice a amintit că conferința a elaborat un proiect de declarație cu privire la neutralitatea Laosului, a cărui parte componentă trebuie să fie o declarație a guvernului Laosului cu privire la neutralitate. Deocamdată conferința nu este în posesia unei asemenea declarații, a declarat el, dar sperăm că guvernul laoțian o va publica în cel mai scurt timp.

MOSCOVA. — Nikita 
Hrușciov, președintele Consi. 
Iiului de Miniștri ai U.R.S.S., 
a primit Ia 3 iulie la Kremlin 
pe Raul Castro, ministrul for
țelor armate revoluționare al 
Cubei, și personalitățile mili
tare de seamă care îl însoțesc, 
precum și pe C. F. Olivarez 
Sanchez, ambasadorul Cubei 
la Moscova.

VIENA. — în seara de 2 
iulie reprezentantul Navrom 
la Viena, Miron Ion, a oferit 
un cocteil cu prilejul sosirii 
vasului romînesc „Carpați“ în 
capitala Austriei. La cocteil a 
participat ministrul plenipo
tențiar al R. P. Romîne la 
Viena, dr. Victor Dimitriu.

DJAKARTA. — La o ședin
ță a Comisiei pentru revizu
irea proiectului de lege cu 
privire la alegerile generale, 
care a avut loc la Bogor, pre->

(Ziarele)

Desțelenire
desen de V. VASILIU

ALGERIA REPUBLICĂINDEPENDENTĂ
opt ani se în- 

victoria poporu-

în ochii multora

Pentru ei în clipa aceea 
un soț sau un 

In el vedeau miile și miile

AlGER 3 Trimisul special Ager
pres, Tudor Vornicu, transmite :

Cînd steagul alb-verde cu 
steaua și semiluna roșie a fost 
înălțat asfăzi la prînz la Rocher 
Noir pe un catarg înfipt lîngă 
țărmul mării, aproape de clădi
rea Executivului provizoriu, alga- 
rienii aflați în jur au trăit un mo
ment emoționant. In clipa aceea 
țara lor era independentă și su
verană. Războiul de eliberare cara 
a durat aproape 
cheie, astfel, cu 
lui algerian.

Dar am văzut 
dintre cei ce priveau mătasea dra
pelului național fluturînd, lacrimi, 
emoție, pentru martirii căzuți în 
această luptă eroică. De aceea 
mulți dintre ei s-au dus să-l îm
brățișeze pe ostașul din Armata 
de Eliberare Națională (A.L.N.) 
care, avînd alături o tînăra cer- 
cetașe, înălțase steagul țării și al 
victoriei, 
el era un frate, 
fiu.
de eroi ai luptei poporului pen
tru libertate și independență, iar 
în strigătul lor : „F.L.N.-Ya-Ya I", 
mîndria lor admirată astăzi de o 
lume întreagă. Cifrele comunica
te astăzi de comisia de control a 
referendumului vin să ne confir
me în mod hotărît că Algeria a 
ales calea independenței națio
nale. Astfel, din cei 5 992 115 de 
alegători, care au luat parte la 
referendum, 5 975 581 au votat 
„da".

Președintele Executivului provi-

După cum se știe, problema laoțiană are un aspect internațional și unul intern. La examinarea problemei laoțiene în cadrul conferinței, așa cum am căzut de acord, noi am făcut întotdeauna o delimitare precisă între aceste aspecte. Conferința internațională s-a ocupat numai de problemele cu caracter internațional. Cît privește problemele interne, conferința a urmat neabătut principiul că ele sînt în întregime o chestiune care privește pe laoțienii înșiși, și că discutarea acestor probleme la conferința internațională ar fi însemnat un amestec în treburile interne ale poporului laoțian.Conferința noastră poate să ajungă la rezultate fructuoase numai dacă va urma această metodă de lucru, acest mod 
de abordare a diferitelor aspecte ale problemei laoțiene.La sfîrșitul ședinței toți participanții la conferință au aprobat în unanimitate ordi.- nea lucrărilor viitoare , ale conferinței propusă de cei doi copreședinți.

★HANOI 3 (Agerpres). — Guvernul de coaliție mat guvernul erate Vietnam stabilească cu plomatice la nivelul ambasadorilor. Această informație este cuprinsă în nota adresată de Kham- suk Keola, ministru ad-interim al afacerilor externe al Laosului, lui Ung Van Khiem, ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam.

al Laosului a infor- Republicii Demo- că este dispus să acesta relații di-

PE SCURT» PE SCURT
ședințele Sukarno a declarat 
că în Indonezia se vor ține 
alegeri generale după elibera
rea Irianului de vest de sub 
jugul colonialiștilor olandezi.

Uultimele alegeri au avut 
loc în Indonezia în 1955.

BRASILIA. — La 3 iulie 
Congresul brazilian a aprobat 
cu 222 voturi contra 51 inves
tirea lui Auro de Moura An
drade în funcția de prim-mi- 
nistru al Braziliei.

PARIS. — în momentul 
cînd cortegiul oficial al can
celarului Adenauer pătrundea 
în Paris, venind dinspre aero
portul Orly, ia Poarta Orleans 
a capitalei grupuri de demon
stranți au întîmpinat automo
bilul în care se afla cancela
rul purtind banderole și scan- 
dînd lozinci în care își expri
mau dezaprobarea față de a- 
ceastă vizită. Demonstranții 

zoriu, Fares, anunțînd rezultatul 
votului a arătat că „poporul al
gerian în deplină suveranitate și-a 
ales liber destinul. Ora responsa
bilităților pentru fiecare algerian 
a sunat în același timp cu recu
noașterea independenței noastre 
naționale. Întregii lumi trebuie 
să-i spunem o dată mai mult că 
poporul nostru unit va fi demn de 
sacrificiile tuturor martirilor. Vo
ința noastră este de a trece toate 
obstacolele pentru a ne consolida 
țara. Acum, a arătat în încheiere 
Fares, trebuie să facem totul pen
tru a asigura fericirea și îndeosebi 
libertatea poporului algerian".

Astăzi de dimineață la Rocher 
Noir s-a procedat, între înaltul 
comisar francez Christian Fouchet 
și președintele Executivului provi
zoriu, la transferul competențelor 
și un ambasador al Franței a fost 
numit pe lîngă Executivul pro
vizoriu. In același timp se anunță 
că Executivul provizoriu va fi lăr
git și că acest nou organism va 
conduce Algeria pînă la viitoa
rele alegeri pentru Adunarea Na
țională.

Recunoașterea independenței 
Algeriei de către Franța a fost 
anunțată de președintele Republi
cii Franceze, de Gaulle. Intr-o 
declarație făcută după ședința ex
traordinară de marți dimineața a 
Consiliului de Miniștri, de Gaulle 
a arătat că prin scrutinul de auto
determinare de la 1 iulie 1962, 
poporul algerian s-a pronunțat 
pentru independența Algeriei. In 
consecință raporturile dintre Fran
ța și Algeria fiind de acum îna
inte fondate pe condițiile definite 
de declarațiile guvernamentale de 
la 19 martie 1962, președintele 
Republicii Franceze declară că 
Franța recunoaște independența 
Algeriei. într-o scrisoare remisă 
de președintele Franței președin
telui Executivului provizoriu, Fa
res, se arată că competențele su
veranității pe întregul teritoriu al 
fostelor departamente franceze 
din Algeria începînd de marți 3 
iulie au fost transferate Executi
vului provizoriu al Algeriei.

In după-amiaza zilei de marți, 
în urma proclamării independenței 
Algeriei, Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria s-a întors din 
exil, în Algeria. O mulțime imen
să se afla masată de-a lungul 
celor 20 km de la aeroport pînă 
la reședința din Alger. După ce 
a trecut în revistă batalionul de 
onoare al Armatei de Eliberare 
Națională, iar fanfara intonează 
imnul de stat al Algeriei, Ben 
Khedda, vorbind în numele 
G.P.R.A. în limba arabă a spus : 
A sosit ora cînd poporul algerian 
și-a realizat aspirațiile seculare cu 
prețui unor extraordinare sacrifi
cii. In aceste clipe solemne, Gu
vernul Provizoriu al Republicii Al
geria ține să declare că europenii 
își vor avea locul lor în Algeria, 
în ciuda sîngelui vărsat din abun
dență, noi spunem încă o dată că 
europenii și algerienii pot să 
trăiască și să muncească împre
ună pentru binele Algeriei.

Algeria este astăzi independen
tă, a continuat Ben Khedda, însă 
lupta este departe de a fi termi
nată. Independența nu este un 
scop în sine. Ea constituie un mij
loc care permite să se atingă o- 
biectivele economice și sociale 
fără de care nu se poate vorbi 
de revoluție. In această privință 
sarcini imense ne stau în față. 
Este fundamental ca statul aige- 
rian să se bazeze pe instituții de
mocratice solide. Noi sîntem le
gați de acordurile de la Evian, 
încheiate între G.P.R.A. și guver
nul francez și ratificate prin votul 
masiv al poporului algerian de 
la 1 iulie. Aceste acorduri, noi 

le vom aplica în mod cinstit.

scandau lozinci ca „Adenauer 
heraus !“, „Spunem da poporu
lui german însă nu lui Ade
nauer“ etc.

PARIS. — Ziarul parizian 
„Combat“ consacră un amplu 
articol situației economice a 
Canadei despre care arată că 
„este extrem de gravă, necesi- 
tînd o operație imediată fără 
anestezie“.

„Potrivit datelor oficiale — 
scrie ziarul — în cursul luni
lor aprilie și mai, rezervele de 
dolari și devize străine ale 
Canadei au suferit o reducere 
de 200 milioane de dolari.

PARIS. — Populația Guya- 
nei Franceze și a insulelor 
Micile Antile este serios în
grijorată de intenția guvernu
lui francez de a disloca în 
Guyana unitățile legiunii 
străine care au participat la 
războiul colonial din Algeria.

Popoarele din Ruanda și 
Burundi se pronunță îm
potriva rămânerii trupelor 
belgiene pe teritoriile țări
lor lor după dobîndirea in
dependenței.
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