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Cum vâ îndepliniți 
angajamentele luate 

în întrecere?Angajamentul muncitorilor de la secția a II-a montaj a Uzinelor Tu- dor Vladimirescu din București este de a îmbunătăți calitatea produselor, de a adăuga la cele peste 2 000 000 lei economii realizate peste plan în primele 5 luni ale anului, alte milioane de lei, să termine, în fiecare lună, planul de producție cu două zile înainte de termen.La îndeplinirea acestor angajamente, alături de muncitorii vîrstnici, o contribuție însemnată a- duc tinerii muncitori, dintre care mulți sînt fruntași în producție, își îndeplinesc și își depășesc lună de lună angajamentele luate.Cum contribuie tinerii la îndeplinirea angajamentelor luate de colectivul secției ? Cum își îndeplinesc propriile angajamente ?Ne-am adresat cu a- ceste întrebări unui număr de 3 tineri fruntași în producție. Iată răspunsurile lor :„Brigada din care fac parte lucrează la operațiile pregătitoare în vederea montajului general, ne-a declarat GH. ZAHARESCU — muncitor fruntaș, secretarul organizației U.T.M. din sec*

ție. Angajamentul nostru este să terminăm pregătirea lotului de mașini din luna înainte la ora proapeCum tre altele, și prin aplicarea cu succes a inițiativei privind mai buna organizare a locului de muncă, inițiativă care, după cum știți, s-a născut chiar la noi, în u- zină”.„Nu spun un secret dacă voi afirma că îndeplinirea angajamentului depinde nu numai de pasiunea cu care muncești dar, totodată, și de străduința de a aduce mereu îmbunătățiri tehnice Ia locul de muncă — a continuat lăcătușul ALEXANDRU TUDOR. La milioanele de lei economisiți pînă acum de secție eu am adăugat cîteva zeci de mii. Cum ? Am realizat de la începutul anului 8 propuneri de raționalizări, una care a adus o economie de metal în valoare de 8000 de lei, alta de

aceasta cu 3 zile de 1 august. Deja aceasta sîntem a- gata.am reușit ? Prin-

13 000 etc.“.CHIȚU ; „E-care fac parteMIHAI chipei din i se spune în secție „e- chipa gospodarilor”. Majoritatea sîntem tineri și

executăm niște operații care ar putea părea minore : montăm geamurile, fixăm elementele decorative etc. Știți totuși că noi deținem drapelul de secție fruntașă mii pe uzină ?Secretul ? Nu se piardă nici mic capăt din materialele cu care lucrăm (cauciuc, bare de aluminiu, pîslă etc.), nu risipim nici un șurub.Iată cum, noi am reușit să cîștigăm titlul de fruntași....Cel de al 4-lea tînăr din fotoreportajul de față — pe nume GHEORGHE CREȚAN — nu ’ ' în obiectivul nostru. Ne-am el la plecare, un pachet de braț. Printre ele : tea lăcătușului“, Iul lăcătușului montor” etc.— Le-am cumpărat de la stand, pentru biblioteca personală. Nu fără un rost: brigada noastră are angajament să dea numai lucrări de bună calitate, să realizeze economii de 1 000 de lei lunar. Ne-am realizat aceste angajamente, vreau însă să văd dacă face ceea,

la econo-lăsăm să cel mai

intrase interviului întîlnit cu venind cu cărți sub „Car- „Manua- mecanic
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//Fiecare dintre noi
și-a respectat

vreaunu putem și mai mult. De a- m-am apucat să citesc. Știți, angajamentul se poate îndeplini foarte bine în- vățînd, aplicînd în producție cele învățate...Are dreptate. Tuturor, le urăm succes I
Fotoreportaj :
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Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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A190 OOO-a tona 
de cărbune 
peste plan

Din exploatările carbonife
re a fost scoasă la suprafață 
cea de-a 190 000-a tonă de căr
bune dată peste plan de Ia 
începutul anului. în întrece
rea avîntată pe care o desfă
șoară pentru folosirea cît mai 
productivă a utilajelor de 
care dispun, numeroase bri
găzi de mineri, cum sînt cele 
conduse de Dionisie Marton și 
Sabin Ghioancă, de la mina 
Lupeni, au îndeplinit de pe 
acum angajamentele luate pe 
întregul an. Luna aceasta, mi
nerii din Valea Jiului au ex
tras zilnic în plus din abataje 
cîte 3-4 vagoane de cărbune 
cocsificabil și energetic. Pro
ductivitatea muncii în acest 
bazin a cunoscut astfel o 
nouă creștere. Rezultate ase
mănătoare au obținut și mi
nerii din bazinele carbonifere 
ale regiunilor Crișana, Ploiești 
și altele.

(Agerpres)

Muncitor
Miercuri 25 iulie 1962
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Mesajul tovarășului Ion Gheorghe Maurer 

adresat participanților la cel de-a! 8-lea festiva!

Dragi prieteni,

A devenit o tradiție ca solii generației ti
nere a lumii să se întîlnească la grandioasele 
sărbători ale păcii și prieteniei — festiva
lurile mondiale. Tinerețea presupune opti
mism, o nemărginită sete de viață, visuri îna
ripate. Dar tinerii zilelor noastre înțeleg tot 
mai mult că aceste visuri își pot găsi împli
nirea doar într-un climat de pace, în con
dițiile conviețuirii pașnice a țărilor cu sis
teme social-politiee diferite. Lozinca festiva
lurilor : „Pace și prietenie” exprimă astfel 
năzuințele cele mai profunde ale sutelor de 
milioane de tineri de pe toate continentele.

Tineretul este o forță importantă în lupta 
pe care popoarele o duc în apărarea păcii,

pentru înfăptuirea dezarmării generale și to
tale, pentru lichidarea definitivă a colonia
lismului. Glasul generației tinere răsună cu 
putere în sprijinul ideilor nobile ale coexis
tenței pașnice, împotriva cercurilor agresive 
imperialiste ce pun pacea lumii în primejdie.

Poporul romîn iubitor de pace, care a găz
duit în urmă cu cîțiva ani unul din festivalu
rile mondiale, urează din toată inima deplin 
succes marii sărbători a tinereții lumii de la 
Helsinki. Vă dorim, dragi prieteni, ca acest 
festival să făurească noi punți ale prieteniei 
care să unească pe tinerii din întreaga lume, 
indiferent de concepțiile lor politice, filozo. 
fice, în lupta pentru menținerea și consoli
darea păcii.

Sportul romînesc 

la Festival

La secția filatură, consfă
tuirea de producție începuse 
de aproape o oră. Șeful sec
ției prezentase în fața colec
tivului situația îndeplinirii 
sarcinilor de producție pe luna 
care abia s-a încheiat și mun
citorii erau cu toții bucuroși : 
sarcinile de plan fuseseră în
deplinite și depășite la toți in
dicii.

— Succesul, remarca șeful 
secției, se datorește faptului 
că fiecare dintre noi și-a res
pectat cuvîntul dat în consfă
tuirea de producție pe luna 
trecută. Fiecare muncitor și-a 
îndeplinit angajamentul luat... 
Cei mai harnici, cei care au 
luptat cel mai bine, mai susți
nut pentru respectarea cuvin- 
tului dat sînt fruntașii noștri, 
sînt cei mai buni. în fruntea 
acestora se află echipa condu
să de Teodora Uricaru...

în aplauzele întregului co
lectiv, patruzeci de fete s-au 
ridicat să primească felicită
rile tovarășilor de muncă. Nu 
era prima oară cînd ele erau 
declarate fruntașe în întrecere.

Dar, să povestim istoria 
timului lor succes.

...Era în consfătuirea 
luna trecută cînd filatura 
Buhuși primise din partea 
sătoriei observația că pentru 
a îmbunătăți și mai mult in
dicii de calitate ai produselor, 
țesătorii aveau nevoie de mai 
multe fire de calitate supe
rioară. Era o problemă serioa
să pe lingă care fetele 
duse de Teodora Uricaru 
putut trece ușor, cu atît 
mult cu cît conducerea 
ției filatură se hotărîse 
sporească angajamentul 
cîteva sute de kilograme de 
fire. S-au sfătuit fetele și au 
hotărît ca la acest angaja
ment ele singure să adaoge 
zilnic 25 de kilograme de fire 
de calitate superioară, mai 
mult decît era planul.

— Nu e cam mult 2, au în
trebat atunci tovarășii din 
conducerea secției.

— îl vom respecta, au răs
puns fetele.

— Avem însă și o rugămin
te, a adăugat Teodora Uri
caru. Să fim ajutate.

Era vorba despre unele 
greutăți care apăreau în apro
vizionarea cu materie primă. 
După cum se știe, la ringuri, 
materia primă provine de la 
mașinile de dărăcit. îndepli-

ul-

din 
din 
țe-

con- 
n-au 
mai 
sec- 
să-și 

cu

nirea angajamentului luat 
fetele din echipa Teodorei 
riearu depindea, deci, și 
muncitorii de la aceste ma
șini.

A doua zi a început munca 
pentru realizarea angajamen
tului luat. Teodora ținea per
manent legătura cu cei de la 
dărăcit, cu cei de la întreți
nere. Dar parcă asta era to
tul 2 Realizarea angajamen
tului depindea nu numai de 
crearea condițiilor tehnice, de
pindea de fiecare membru al 
echipei.

Fiindcă ce înseamnă să spo
rești calitatea firelor 2

înseamnă mai întâi să lu
creze bine mașinile. Fetele au 
organizat în acest scop o 
scurtă consfătuire. în puține 
cuvinte ele au arătat cum tre
buie să se respecte timpul 
pentru curățirea utilajului, 
cum trebuie să fie exploatate 
aceste mașini, au vorbit des
pre atitudinea lor față de bu
nul obștesc.

Calitate mai bună înseam
nă și mai mult timp destinat 
supravegherii mașinilor, deci 
reducerea timpului destinat 
operațiilor auxiliare. Fetele 
au hotărît să se ajute unele 
pe altele în momentul schim
bării partizilor. Operația, care 
înainte dura 7-8 minute, s-a 
redus prin organizarea întra
jutorării la 3 minute.

întrajutorarea s-a continuat 
însă și în alte domenii. Pen
tru mărirea exigenței, fetele 
au hotărît să-și controleze re
ciproc firele pe care le pro
duc, să-și facă 
alteia.

Calitate mai 
nă însă 
bună. întreaga 
ventează cursurile de ridicare 
a calificării. Au hotărît să-și 
sporească cunoștințele și prin 
frecventarea bibliotecii tehni
ce, prin cercetarea mai amă
nunțită și studiul temeinic al 
cărților de specialitate.

...Și iată că zilele s-au scurs 
așa una după alta. Zile de în
trecere, zile pline de eferves
cența căutărilor creatoare, zile 
de muncă însuflețită. Zi de zi 
fetele au predat controlului cu 
25 de kilograme de fire de ca
litatea I, mai mult decît pre
vedea planul, adică atît cît se 
angajaseră.

Fetele și-au respectat cuvîn- 
tul dat, au rămas mai departe 
fruntașe.

de 
U- 
de

Și
observații una

bună înseam- 
calificare mai 

echipă frec-

MIHAI CHIRIAC

• oi®
lată-i pe cei 

patru tineri frun

tași în producție 
de la Uzinele 

T. Vladimirescu, 
care au răspuns 

la interviul nos
tru : Gheorghe 

Zaharescu, Ale

xandru Tudor, 

Mihai Chi|u și 
Gheorghe Crejan.
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a trimis domnului John 
F. Kennedy, președintele Sta
telor Unite ale Americii, ur
mătoarea telegramă :Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, vă rog să primiți, domnule președinte, sincere felicitări și urări de pace și prosperitate pentru poporul american.

★
Președintele John F. Kenne- 

dj- a trimis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe

Gheorghiu-Dej, următoarea te
legramă :,Vă mulțumesc în numele poporului american pentru felicitarea transmisă prin, mesajul dv. de Ziua Independenței.

Sìa strângem fia tâang» recolta !

Mecanizatorii de la G.A.S. Zăiceșfi, regiunea Suceava, zoresc recoltările

Citiți pag. a 81-a: „PAGINA TINERETULUI DE LA SATE

Sînt părinte și vreau să-i 
scriu tovarășei Heracleea 
Gheorghiu, ca părinte.

Am un copil pe care îl iubesc 
atît de mult îneîț... (vă rog să 
mă scuzați că sînt nevoit să v-o 
spun), îl iubesc atît de mult în- 
cît nu vreau să ajungă ca fiul 
dumneavoastră.

Dumneavoastră sînteți profe
soară și nici nu pun la îndoială 
că v-ați însușit o experiență teo
retică de pedagog. Dar iată că 
în viață, în propria familie, se 
întîmplă ca unii să fie mai slabi, 
să cedeze în fața propriului co
pil, „de dragul lui” sînt gata 
să-i tolereze orice și.., ați vă
zut ce rezultă. In locul unor ti
neri frumoși moralicește, cu o 
ținută la înălțimea epocii noa
stre, tineri care să iubească 
munca, să respecte disciplina, să 
se poarte civilizat — ies niște 
caricaturi.

Și eu sînt foarte ocupat cu 
problemele profesionale — sînt 
tehnician de meserie —- dar 
pentru educația copilului meu,

Elevi în excursie
în aceste zile ale vacanței 

de vară, aproape 6 000 de elevi 
din diferite colțuri ale țării 
sînt oaspeți ai regiunii Ploiești. 
Ei au vizitat Muzeul Doftana, 
Castelul Peleș, Muzeul repu
blican al petrolului, orașele 
Ploiești, Sinaia, Cîmpina, Buș
teni, băile Slănic-Prahova, 
precum și întreprinderi, sche
le petroliere, rafinării și insti
tuții culturale.

Totodată, numeroși elevi din 
regiune își petrec vacanța de 
vară în tabere, la mare sau la 

■munte, făcînd excursii de mai 
multe zile la București, pe 
Valea Oltului, la Brașbv, La
cul Roșu, Bicaz, pe litoral. 
Pînă acum, la aceste excursii 
au luat parte peste 10 000 de 
elevi din școlile ploieștene.

(Agerpres)

Lărgirea rețelei 
cooperației 
de consum

n aceste zile, spor
tivii care ne vor 
reprezenta la în
trecerile Festiva
lului Mondial al 
Tineretului și Stu
denților de la Hel

sinki sînt gata de start.
Reprezentanții sportului ro

mânesc vor evolua în cadrul 
întrecerilor de volei, atletism, 
gimnastică, lupte și tenis de 
masă. Concursurile sportive 
ale Festivalului vor cuprinde 
de astă dată întreceri de nivel 
înalt și de nivel mediu.

La prima categorie de în
treceri, țara noastră va fi 
reprezentată de atleți, voleiba
liști și gimnaști. Printre atleți, 
alături de maestra emerită a 
sportului Iolanda Balaș sînt și 
alți sportivi fruntași, maeștrii 
sportului Florica și Constantin 
Grecescu, Zoltan Vamoș, Ma- 
ria Diți Diaconescu. La volei 
vom prezenta selecționata na
țională, mult apreciată în 
confruntările internaționale 
pentru evoluții deosebit de va
loroase. Sonia Iovan și Emilia 
Liță au fost desemnate pen
tru concursul de gimnastică.

Sportivii romîni care tși vor 
disputa întâietatea la startul 
întrecerilor de nivel mediu 
sînt elemente talentate, for
mații de tineret cu perspective 
evidente de a se afirma prin 
talentul și pregătirea lor în 
cucerirea unor performanțe 
valoroase.

Formația feminină de volei 
care se pregătește sub condu
cerea antrenorului prof. Ni- 
colae Murafa cuprinde sporti
ve care se dovedesc foarte 
perseverente în pregătirea teh
nică : Doina Popescu, Elisa- 
beta Nodea, Domnica Costîc, 
Daniela Golimaș. împreună cu 
Adalbert Rethy va fi prezent 
la întrecerile masculine de te
nis de masă Dorin Giurgiucă 
cîștigător al Criteriului euro
pean de juniori, iar la fete 
Mariana Jandrescu și Eleonora 
Mihalca.

O comportare remarcabilă 
așteptăm din partea tinerilor 
luptători: Ion Baciu, Marin 
Cristea, Petre David, Gheorghe 
Dumitru, Iosif Moca și Nico- 
lae Martinescu.

La startul concursurilor de 
nivel mediu vor mai evolua

ZILE

FESTIVALși tinerele atlete Olimpia Ca
taramă, Ana Beșuan, Eugen 
Ducu și alții.

Stadioanele Capitalei găz
duiesc în aceste zile ultimele 
lor antrenamente menite să 
verifice stadiul de pregătire 
tehnică, morală.

Sportivii romîni care sa

VASILE RANGA

(Continuare în pag. a 3-a)De curînd, în 13 sate din regiunea Crișana, printre care Valea lui Mihai, Sățgcea, Popești și Cermei au fost date în folosință noi unități ale cooperației de consum. .Vor fi deschise magazine sătești și în comunele Ciumeghi, Tă- mașda, Zăuan, Bale, Vîrfurile, care sînt în curs de finisare, precum și alte 8 magazine universale care se construiesc în raioanele Gurahonț, Șim- leu, Marghita și Beiuș. Pentru dezvoltarea și modernizarea unităților cooperației de consum din regiune, în afcest an au fost alocate fonduri de aproape două ori mai mari față de anul trecut.Lărgirea rețelei cooperației de consum, precum și creșterea continuă a veniturilor colectiviștilor, au făcut ca în acest an volumul mărfurilor industriale și alimentare vîn- dute să crească considerabil. Colectiviștii au cumpărat de 5 ori mai multe garnituri de mobilă și mașini de cusut, de 10 ori mai multe biciclete, motorete și motociclete și de 4 ori mai multe aparate de radio decît în anul 1960.(Agerpres)'

pentru a observa ce face, pentru 
a discuta cu el, găsesc neapă
rat timp. Cum s-ar putea altfel? 
La fabrică eu pot construi ma
șini sau pot fabrica cine știe ce 
produse, dar acasă, în familie, 
se ridică un OM, E oare asta

La Mamaia In acesta zile.
Foto : N. STELORIAN

Copilul, ilar tocmai asta mă face 
să fiu mai realist, să-i văd orice 
greșeală, să caut să o îndrept. 
In ceea ce vă privește cred că 
dragostea dumneavoastră a tre
cut de limitele ei firești și în 
loc să-l ajutați pe copil, îi fa-

soară, care tolerează fiului 
purtări urîte, care încearcă 
să-l facă „scăpat“ de la mun
că, ne-a surprins profund. Am 
dezbătut mult timp cazul pu
blicat în ziar. Și am hotărît 
să ne adresăm mamei lui

mai puțin important, o creșterea 
unui om o problemă minoră, în* 
cît să spun : „dacă am timp mă 
ocup de el, dacă nu, nu ” ? 
Singură veți fi de acord că ar fi 
o greșeală să procedez așa.

Vă scriu aceste rînduri fiind
că m-a surprins afirmația dum
neavoastră că... n-aveți timp să 
vedeți ce citește fiul dumnea
voastră, să aflați cu cine e pri
eten, cum se comportă.

V-am spus că și eu îmi iubeeo

ceți un rău pentru care mai tîr- 
ziu n-o să vă mulțumească”.

ION DRAGOMIR 
tehnician

ryintem un grup de 10 stu- 
denți, care mîine-poi
mâine vom fi profesori. 

Iată de ce comportarea tână
rului Eugen Gheorghiu și mai 
ales atitudinea lipsită de răs
pundere a mamei sale, profe-

Eugen Gheorghiu, precum și 
altor părinți, care se poartă 
la fel.

Ce vrem să vă spunem 2
Dumneavoastră îl lipsiți pe 

copil de unele dintre cele mai 
mari bucurii: bucuria muncii, 
bucuria de a se vedea apre
ciat și stimat de tovarășii săi. 
Or, clipele de chiul și de așa- 
zisă libertate de care se „bucu
ră“ el azi din partea dum
neavoastră, viața „ușoară“ pe

care i-o creați, se va întoarce 
mâine împotriva lui. Societa
tea n-o să primească în mij
locul ei un leneș, un om ne
civilizat. Iar reeducarea va 
fi mai grea, chiar fiului dum
neavoastră îi va fi mai greu.

Aici, în Olănești unde ne 
aflăm, nu numai noi sîntem 
de această părere. Cîteva zile, 
peste tot, am auzit discutîn- 
du-se în diferite grupuri ace
lași caz. Ascultam și ne bucu
ram. Ne bucuram pentru că 
simțeam în reacția oamenilor 
forța sănătoasă a colectivului 
nostru socialist.

GH. UNGUREANU 
în numele unui grup 

de studenți

Din articolele publicate în 
ultimul timp Ia rubrica 
„Să discutăm despre ti

nerețe, educație, răspunderi”, din 
„Scînteia tineretului’, am reținut

(Continuare în pag. a IlI-a)



îndată după recoltat —• arături adînci tn miriște. Brigadierul Mato Gheorghe de la G.A.C. „Tnfrăjirea“-Recaș, regiunea Banat, 
preună cu colectivistul Ordog Errieric și mecanizatorul Pavel Măcinică controlează adîncimea brazdei

Foto s AGERPRES

Folosirea rațională a pășunilor

I n majoritatea gospodăriilor, începerea tului pînă animalele mese altă decît

CĂRȚI NOI

r PRIN ȘCOALĂ
— Trebuie să înveți și tu, 

Marine! S-au înscris Breajbă 
și Ion eseu, îngrijitorii de viței, 
și Bratu de la cîmp... Vreo 30 
de tineri ca tine își vor con
tinua învățătura pînă la a 
Vll-a. Alții, vreo 200, vor fi 
înscriși la cursurile agrozoo
tehnice de trei ani, alții la 
conferințe. Tu ce-ai de

— Eu știu ? Să mai 
Eu mi-s cioban...

— Și ce ? O turmă

gind ?
văd...

că a 
noastră, cu aproape 3 000 de 
oi, o poate întreține fiecine ?

Și Ștefan Spătaru, secreta
rul organizației de bază 
V.T.M. de la ferma de ovine 
a gospodăriei colective din 
Homocea, raionul Adjud, a 
continuat să-l „dăscălească". 
El dorea ca Marin Boțaru să 
se înscrie să-și termine școala 
elementară.

Nu întâmplător am povestit 
acest fapt. Constantin Spăta
ru, secretarul organizației de 
partid din G.A.C. Homocea, 
ne-a istorisit fapte intere
sante.

— Gospodăria noastră e re
lativ tânără. Cu toate astea e 
milionară. Noi toți am pus 
umărul ca s-o facem mereu 
mai bogată. Sînt unii — din 
ce în ce mai mulți — pe care ti numim simplu: fruntași ai 
producțiilor mari. M-ați în
trebat despre tineri. Ne bucu
răm de multă încredere din 
partea tuturor colectiviștilor. 
Din rîndul celor peste 460 de 
utemiști și tineri ai noștri se 
ridică mereu oameni de nă
dejde. Și asta pentru că lor 
le place să învețe mai mult, 
pentru că iubesc cărțile. Să 
vă spun un caz... .

Și tovarășul Spătaru ne-a 
istorisit, pe îndelete, faptele. 
Deși e tânără, gospodăria are 
un sector zootehnic bine dez
voltat. Cîteva cifre : 600 de 
bovine, din care 200 de vaci 
cu lapte, aproape 3 000 de 
ovine, sute de porcine, mii de 
păsări. Aici, aproape toți în
grijitorii sînt tineri, recoman
dați de organizația U.T.M. Nu 
știau ei prea multe la în
ceput. Ba, acum vreun an și 
ceva cînd au venit si lu
creze aici încă 5 tineri, Costi- 
că Radu, brigadierul zootehnic 
a zis, îngîndurat:

f-> Măi, să fie... Ce mă fac 
eu cu voi, bobocilor ? Și așa 
nu dau vacile decît 5-6 litri 
de lapte pe zi. Da, de-aici în
colo, nu știu, zău...

— Eu zic să nu 
de rușine băieți, a 
mistui Ion Boțaru 
lalți. Nu știm, învățăm. Așa-i?

— Musai, a întărit Ghișă 
Munteanu. De-a gata nu vine 
nimic. Și n-a venit nimic 
„de-a gata“. Au mers băieții, 
pe rînd, 
cursurile

G.A.S. Trifești. După sfatul și 
cu ajutorul brigadierului au 
început să facă noi rînduieli 
la fermă: program fix de grajd, 
respectarea rațiilor la fiecare 
vacă în funcție de greutate 
și producție, așternuturi bu
ne, curățenie — oglindă. Apoi, 
au început — cum spune ute- 
mistul Gheorghe Fetrovici, 
tehnicianul zootehnician al 
colectivei — „sîcîielile”. „Ia să 
ne aduceți cărți aici, 
grajduri”. „Ia să ținem 
dența producției și să 
bilim lunar fruntașii", 
ziceți, 
organizăm un concurs „cine 
știe, răspunde“ ? încet, încet, 
toate astea începuseră să dea 
bune rezultate. Pasiunea cu 
care învățau tinerii, îi plăcea 
mult lui Costică Radu, briga
dierul. A vorbit despre ei in
tr-o adunare generală a co
lectiviștilor :—• Eu nu zic că-s ei buricul 
pământului. Dar știu meserie. 
Și asta îmi place. N-aveam 
încredere prea multă în ei. A- 
cum vorbește... producția. 
Cind au venit ei la fermă va
cile dădeau 1 400 
an, în medie. 
2 000. Asta nu se 
au învățat ?

Popularizate de
U.T.M., inițiativele tinerilor 
din sectorul zootehnic au 
trecut mai departe, îmbrăcînd 
forme diferite. Iată-le răsfrân
te într-o brigadă de cîmp. Se 
începe o nouă prășită la po
rumb. în zori, odată cu bri
gada, la punctul de lucru so-

n-ar fi bine ca 
concurs .

de litri pe 
Acum dau 
cheamă că

organizația

ne facem 
spus ute- 
către cei-

jjrpocala experiență în do- 
pj meniul agriculturii des

pre care o să vă vorbim 
în aceste rînduri, aparține în 
exclusivitate celor de la baza 
de recepție din comuna Chiș
tag, regiunea Crișana. Lor și 
numai lor. Iar rezultatele ex
perienței sînt de așa natură 
îneît i-au uluit pur și simplu 
nu numai pe cei care au fă
cut-o, dar chiar și pe colecti
viștii din Aleșd și alte gospo
dării colective de pe cuprinsul 
raionului. Aceștia, deși sînt 
obișnuiți cu numeroase expe
riențe interesante pe loturi de
monstrative și în zootehnie, 
pot să jure în prezent, cu 
mina pe inimă, că pînă acum 
n-au mai văzut așa ceva.

Dar să vă sputiem despre ce 
este vorba. La baza acestei ex
traordinare experiențe stă...

sumă o bună parte din iarba neconsumată. Pentru oi se vor da pășuni mai uscate și cu ierburi mărunte, deoarece ele le folosesc cel mai bine.Pentru ca vitele să aibă în permanență iarbă proaspătă și pentru ca să nu rămînă iarbă nepășunată sau călcată în picioare, pășunea trebuie împărțită în mai multe parcele sau tarlale, care vor fi pășu-

fragedă și dă posibilitatea ierburilor să se refacă, astfel că aceeași tarla poate fi pă- șunată de mai multe ori în- tr-o vară.Pentru ca animalele să nu treacă pe altă porțiune, suprafața repartizată pentru ziua respectivă este înconjurată cu gard electric. Practica pășu- natului din diferite țări și de Ia noi din țară, arată că prin introducerea gardului electric, pe lîngă o folosire intensivă și rațională a pășunilor se realizează economii, care de. pășesc cu mult costul și întreținerea acestei instalații.Deosebită importanță pentru folosirea rațională a pășunilor o are asigurarea animalelor cu apă și adăposturi. Construirea de adăpători ușoare. amenajarea și captarea izvoarelor trebuie să stea pe același plan cu organizarea pășunatului rațional. în acest sens, munca tineretului care poate fi antrenat la astfel de lucrări, va contribui la o mai bună folosire a pășunilor noastre. la dezvoltarea creșterii . animalelor și la sporirea producției acestora.

de la pășuna- toamna, nu pri- hrană iarba pe care ele o găsesc pe pășune. Datorită conținutului mare în substanțe nutritive, săruri minerale și vitamine, iarba este unul din cele mai valoroase nutrețuri consumate de animale.Dacă pentru sporirea producției pășunilor sînt necesare uneori măsuri și lucrări care necesită investiții mai mari, pentru folosirea rațională a lor se cere în primul rînd, respectarea unor reguli în ce privește modul cum trebuie să se facă pășunatul.Din păcate se întîmplă, și nu în puține cazuri, ca pe a- ceeași pășune să pască dea- valma diferite grupe și specii de animale, neținîndu-se seama dacă au sau nu hrană suficientă, dacă rămîn flămînde sau dacă rămîne iarbă nepășunată.Pentru a preîntâmpina astfel de cazuri care aduc pagube, trebuie să se stabilească pentru fiecare pășune cîte a- nimale pot paște în condiții bune, adică să aibă tot timpul iarbă suficientă și să nu rămînă iarbă nepășunată. în a- cest scop trebuie să se stabilească producția de iarbă a fiecărei pășuni. în decursul sezonului de pășunat. Cunos- cînd cîtă iarbă îi trebuie unui animal în decursul acestui sezon, se poate calcula cîte animale (vaci cu lapte, sterpe, tineret bovin, oi etc.) trebuie repartizate pe pășunea respectivă.In afară de aceasta la repartiția animalelor la pășune trebuie să avem grijă ca vacile de lapte și tineretul bovin, să fie repartizate pe pășunile cele mai bune. După vacile cu lapte, pot pășuna sterpele, boii sau caii, care mai con-

r.ate pe rînd. Pe o parcelă a- nimalele nu trebuie să rămînă mai mult de 5—6 zile, după care sînt trecute pe altă tarla. După păștunatul unei tarlale, vitele nu vor mai fi lăsate decît după ce iarba s.a refăcut din nou și a ajuns la înălțimea de 15 cm. După terminarea pășunatului, buruienile și ierburile rămase se vor cosi și scoate de pe pășune. Acest mod de folosire a pajiștilor prin rotație, permite ca animalele să aibă în fiecare zi iarbă proaspătă și ing. VASTO VIOREL 
șef de laborator la 

I.C.C.A.
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I
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carteVă prezentăm astăzi o apărut.ă de curînd în Editura Agrosilvică: „ALIMENTAȚIA ANIMALELOR DOMESTICE' de Gh. Băia, E. Pălămaru și 

E. Roșu.Vreți să cunoașteți valoarea nutritivă a furajelor și a rațiilor pentru ca să vă puteți alcătui o bază furajeră corespunzătoare și pentru a întocmi rații științifice pentru animale ? Vreți să cunoașteți principiile științifice ale alimentației normate a animalelor ?„Alimentația animalelor domestice" vă răspunde pe lârg la aceste întrebări.
Cintec drag de pe la noi

Versuri culese din comuna Voila, raionul 
Făgăraș, de I. BRAGHEș Muzica: TEODOR BRATU

încă pe deplin la această înțelegere. De aceea Spătaru stă
ruia atât- de mult să se înscrie 
la scoală.

NICOLAE BARBU

O duminică

cultural-sporti vă

1

DE SOI
Făurit

ELIADE SOLOMON
corespondent

Fabrici de soare scăldate 
Și cîmpuri Îmbelșugate. 
Bacuria-n inimi saltă, 
Țara-i colectivizată.

Cintec drag de pe la noi 
Ce-i cîntat prin munți șl văi, 
Pe ogoarele-nirățite, 
Printre Horile-nilorite.

pleca de la combină direct
la baza de recepție

SbSäBÄ

Izvoraș ce curgi la vale.
Poartă-mi cintul pe-a ta cale, 
Cîntul drag de viață nouă 

pe stropi de rouă.

Sus în pom pe-o rămurea 
Frumos clntă-o turturea. 
Clntă și se-nveselește 
Că-n jur tot întinerește t

sește utemista Tatiana Bontaș, 
inginera colectivei. Ca de obi
cei, ea ține o scurtă lecție. 
Și toți o ascultă cu atenție 
pentru că toți vor să învețe.

Marin Boțaru n-a ajuns

Duminică, dis-de-dimineață, în lunca comunei Gîrla Perjului din raionul Bîrlad au început să staționeze camioane, căruțe, motociclete, scutere, biciclete, care aduceau la serbarea cultural-sportivă, colectiviști și mecanizatori, învățători și ingineri agronomi din comunele Dragalina, I- vești, Ciocani, Carolești și Mireni.Pe scenă au urcat numeroase brigăzj artistice de agitație, formații de dansuri și corale, soliști vocali și instrumentiști, recitatori care prin cîntecele interpretate, prin scenete, prin poezii vorbeau despre viața nouă a satului colectivizat, despre succesele colectiviștilor în lupta pentru recolte bogate. Au urmat apoi întreceri sportive.

întâmplarea. O întâmplare din 
toamna trecută. Atunci, din 
neglijența lucrătorilor de la 
baza de recepție mai sus a- 
mintită, soiurile de grîu păs
trate în magazie pentru a fi 
schimbate de colectiviști în 
vederea însămînțărilor s-au a- 
mestecat. S-au amestecat soiu
rile cu coacere foarte timpu
rie cu cele care au perioadă 
de coacere târzie. Cele rezis
tente la cădere cu cele slabe 
în această privință.

Se zice că văzînd această si
tuație, cineva de la bază ar fi 
spus atunci:

— Am făcut-o
Cum mai putem noi da 
colectiviștilor să semene 
grîu ? !

Asta însă a fost ca o 
teie care a aprins ideea ge
nială a experienței.

— Ba, îl vom da ! a zis șe
ful bazei, dueîndu-și un deget 
la tâmplă.

— Ba, îl vom da! a zis și 
magazionerul.

— O să obținem din acest 
amestec un soi de grîu extraor
dinar, aici, în raionul nostru! 
a reluat șeful bazei.

FOILETON
boacănă! 

acum 
acest

scî/n-

— Cu calitățile tuturor so
iurilor la un loc, de-o să ră
mână lumea cu gura căscată 
— a încheiat magazionerul.

Și oamenii au trecut la trea
bă. Le-au dat colectiviștilor să 
însămînțeze acest „valoros” a-

mestec de soiuri și au început 
să aștepte rezultatele.

Toamna, iarna, primăvara, 
li s-au părut anotimpuri prea 
lungi cu gîndul la... „ce-o să 
iasă!”

Dar iată că a venit în sfîrșit 
iulie arzător, luna secerișului. 
Cînd s-au uitat colectiviștii pe 
lanurile lor — minune! In 
timp ce o parte dintre firele 
de grîu erau coapte, aproape 
să se scuture, celelalte abia 
treceau spre faza de pîrgă. In 
timp ce unele fire se culcaseră 
la pămînt, printre ele, cele re
zistente, se ridicau bățoase 
spre cer, sfidîndu-și consoarte
le parcă. Colectiviștii au vrut 
să înceapă recoltatul, dar în 
aceste condiții le-a fost impo
sibil să găsească o modalitate 
acceptabilă. Să mai amîne

pînă se vor coace și spicele 
verzi, însemna că vor pierde 
boabele din cele coapte. Să le 
recolteze pe cele care s-au 
copt, la un loc cu cele verzi, 
însemna că nu vor putea băga 
griul în magazie din cauza timidității. Grea dilemă. Și asta 
datorită unei întîmplări oare
care, adică amestecării soiuri
lor de către cei de la baza de 
recepție din Chiștag.

Dar, cum spune vorba, o 
întâmplare naște altă întâm
plare. E posibil ca organele în 
drept să amestece la rîndul 
lor nițel soiurile acelea de oa
meni iresponsabili de la baza 
de recepție și să le dea „re
colta“ ce li se cuvine după o 
asemenea ispravă.

Ritm mai intens la arături!

V. CLONDA 
P. GHELMEZ10 zile, la 

calificare

închin această imagine tractoristului Constantin Enache Se 1« Î.M.T. 
Slobozia care pierde mult timp ,în zadar din care cauză brigada în 

lucrează el a rămas în urmă cu peste 2 zile la planul de arături.

furaje în a doua cultură, culege...seamănăCine
X2r*

r « ,

Opriți I A apărut un nor !
Desene: M. CARANFIL

J N C A M P A N IE

La G.A.C. Brădeanu, raionul Buzău, colectiviștii au terminai 
recoltatul păioaseior. Pe terenurile, eliberate ei au 
peste 300 de hectare ară furi, InsSmînfind totodată 
bine de 200 de ha cu plante furajere,

ta gospodăria colectivă Hin comuna Traian, raionul Bacău 
se manifestă o grijă exagerată față de ploi din care cauză 
nu se recoltează griul nici în zilele în care acest lucru 
se poate face.

CRAIOVA (de la corespondentul nostru). — în raionul Calafat recoltatul păioaselor a fost terminat de acum o săptămână, iar treieratul s-a efectuat în proporție de 90 la sută.între recoltat și arat există însă un decalaj apreciabil, fapt care vădește că acestei lucrări nu i s-a acordat a- tenția cuvenită. A- colo unde campania de vară a fost bine organizată a- ratul se află într-un stadiu avansat. Așa, de exemplu, în comunele Cujmir, Desa, Ciupercenii Noi și Ciupercenii Vechi, aratul executat fiind paralel cu

recoltările, această lucrare se apropie de sfîrșit. în rest însă, lucrările se desfășoară lent. în comuna Maglavit s-au arat numai 130 ha din 968, în Hunia 92 din 646. în general, pe raion s-au executat arături adînci doar pe 10 000 de ha din aproape 30 000.Cauzele sînt mai multe: Organizarea lucrului două schimburi făcut doar la număr restrîns tractoare ; atelajele unor gospodării colective nu sînt repartizate rațional; timpul bun de lucru nu este folosit din plin. Din ace-

în s-a un de

leași cauze este rămasă în urmă și însămînțarea porumbului furajer în miriște.Există toate posibilitățile pentru ca acest decalaj să fie redus. Maj multe tractoare cara acționează ziua corn, binele pot fi folosite noaptea la a- râturi. De nea, este să fie mai partizate proprii ale gospodăriilor colective.Este necesar ca toate forțele să fie îndreptate în direcția pregătirii soiului prin executarea arăturilor de vară, asigurîndu-se în a- cest fel păstrarea apei în sol.

aseme- necesar bine re- atelajele

M brazdă — îngrășăminte naturaleîndată eliberate viștii din dența, raionul Galați, au început să le pregătească pentru însămînțările de toamnă și primăvară, transportțnd însemnate cantități de îngrășăminte naturale. Mobilizați de organizația de bază U.T.M., la această acțiune iau parte toarta mulți tineri. Astfel,

ce terenurile au fost de culturi, colecti- comuna Indepen- pînă zilele trecute tinerii colectiviști din comuna Independența transportaseră pe cîmp 4 800 de tone de îngrășăminte naturale. Exemplul lor a fost urmat și de alți tineri din raion care au transportat pînă în prezent pe cîmp peste 125 000 de tone de gunoi de grajd.
IONEL BARAC 

corespondent
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ViAȚA DE ORGANIZAȚIE

PRIETENII

SECRETARULUI
locul se profila 
majestuos sub cupo
la albastră a ceru- 

cînd instalato- 
e-au oprit în 
lui. Părea cel 
înalt în șirul 

de blocuri pastelate care dau 
bătrînei Căi a Griviței nota de 
înnoire ți tinerețe. Zidarii și-au 
făcut datoria. L-au înălțat. A- 
cnm urmau sfi-I ia în primire 
instalatorii și să-l înzestreze cu 
tot ce poate oferi locatarilor un 
confort modern.

Instalatorii aveau multe 
făcut. în timpul cel mai scurt 
blocul urma să fie dat în folo
sință. Iată de ce s-au apucat de 
treabă cu toată seriozitatea.

Utemistul Ion Troacă lucra 
împreună cu tînărul caloriferist 
Vasile Stere, venit de curînd în 
echipa lor. Stere potrivea cu a- 
tenție la locul lor elemenții 
unui calorifer, care nu stăteau 
drept. Utemistul Ion Troacă pri
vea spre tînărul lui tovarăș de 
muncă și îi admira răbdarea și 
perseverența cu care relua ope
rația de la început. în sfîrșit a 
găsit defecțiunea, a înlăturat-o, 
iar caloriferul a fost fixat la lo
cul lui.

Ion Troacă îl observa pe Va
sile din prima zi de Cînd a ve
nit să lucreze pe șantier, 
băiatul calitățile unui bun mun
citor. Este exigent ch sine în-

de

Are

5
«uși, și, ceea ce este foarte 
portant, pune mult suflet în 
ce face. Dar lucrează încă meș
teșugărește.
stăpîni pe meserie, 
minute lui îi ia cu mult 
mult timp.
lucreze metodic, după regulile 
meseriei”, își spuse Ion Troacă, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. nr. 4 de la întreprinde
rea de instalații, montaj și izo
lații din București și a luat 
hotărîrea ca într-o pauză să 
stea de vorbă mai pe îndelete 
cu tînărul Vasile Stere.

— Ce citești tu în legătură cu 
meseria noastră ? — l-a întrebat 
pe Stere, secretarul organizației 
de bază U.T.M.

— Nimic* i-a răspuns acesta.
Atunci secretarul i-a explicat 

cu răbdare că nu va ajunge să 
cunoască bine meseria lucrînd 
după ochi. Ește necesar să ci
tești, să înveți continuu. în con
strucții s-a trecut pe scară lar
gă la introducerea mecanizării, a 
tehnicii noi. Și în meseria lor 
de caloriferiști, forjele de în
doit, presele hidraulice, mașinile 
de tăiat au început sa înlocu
iască într-o măsură tot mai mare 
munca manuală.

— Trebuie să te deprinzi 
tehnica nouă, care ușurează 
fortul fizic al muncitorilor 
duce la o însemnată creștere a

im- 
tot

Ceea ce fac alții, 
în cîteva 

mai 
„Trebuie «ă-1 ajut să

cu 
e- 
ri

*

d«

găsit, nu mi-a

început am 
mele, iar mai

productivității muncii. Iată 
ce trebuie să înveți și tu.

— Bine, dar eu nn am aseme
nea cărți, nu am 
dat nimeni.
- — Uite, pentru 
să-ți aduc cărțile
ttrziu ai să-ți faci singur o mică 
bibliotecă tehnică. Te voi ajuta 
să-ți alegi cărțile. Dar nu ajun
ge atît. Cred că este bine să te 
înscrii și la cursurile profesio
nale organizate pe șantier. Ce 
spui ?

Ce să spună ? Vasile Stere era 
bucuros. Pentru prima dată de 
cînd a venit pe șantier cineva 
se ocupa de el cu atenție, se 
interesa de modul în care mun
cește. Vorbele secretarului l-au 
însuflețit mai mult în hotări- 
rea lui de a deveni un bun con
structor.

Treptat el a început să-i cu
noască pe utemiști, să participe 
alături de ei la unele acțiuni 
inițiate de organizație unde a 
avut multe de învățat- împreună 
cu alți tineri a luat parte la o 
excursie la Muzeul de la Dof- 
tana, a vizitat Muzeul de istorie 
a partidului și locurile istorice 
din București, legate de lupta 
partidului. De cîte Ori era o con
ferință la club sau un program 
artistic, Troacă Ion, sau un alt 
utemist, venea să-l invite și 
pe el.

într-una din zile, Vasile Stere 
l-a luat deoparte pe secretarul 
U.T.M. anUnțîndu-1 că vrea să 
diseste cu el ca între prieteni. 
Se vedăa de pe fața lui că are 
să-i spună ceva foarte impor
tant.

— Uite, aș vrea să fiu și eu 
utemist. Ce zici ?

Secretarul și-a reținut cu greu 
un zîmbet. Discuția aceasta o 
aștepta de thblt. In ultimul timp 
secretarului i-au pus aceeași în-

trebare și alți tineri de care a-a 
preocupat organizația U.T.M. și 
în primul rînd el personal ca 
Romeo Petran, Ioana Dobre, 
Duică Titi, Valeriu Vlădescu, O- 
vidiu Obaiu și alții, tineri pe 
care el îi cunoștea bine, care-i 
erau prieteni, cu care discutase 
adesea.

— Vrei să fii utemist, foarte 
bine. Dar spune, cunoști Statu
tul U.T.M., știi ce este Uniunea 
Tineretului Muncitor, 
sarcinile 
mist ?

Vasile
— Să

care sînt
și îndatoririle unui nte-

n-a răspuns«
vii să-ți daus Stațutul 

U.T.M. Citește*! și dacă ai ceva 
nelămuriri vino la mine.

Peste cîteva zile, secretarul 
organizației de bază U.T.M. l-a 
anunțat pe Vasile că în pauzele 
de prînz vor avea loc discuții pe 
marginea Statutului și cu alți ti
neri care se pregătesc să intre 
în U.T.M.

Aceste discuții s-au dovedit 
deosebit de folositoare. Ele i-au 
ajutat pe tineri să înțeleagă 
mai bine ce cere organizația de 
ia membrii săi, care sînt sarci
nile puse de partid în fața tine
rilor constructori și cum trebuie 
ei să lupte pentru îndeplinirea 
lor.

...Ziua cînd a fost discutată 
cererea sa de primire în rîndul 
uteiniștilor va rămîne ca o zi 
însemnată în viața lui Vasile. Au 
vorbit frumos utemiștii despre 
el, l-au apreciat ca pe un tînăr 
disciplinat, harnic, care dă lu
crări de bună calitate. Cu toții 
însă i-au recomandat ca el să 
se ocupe și mai departe de ridi
carea calificării profesionale, să 
citească și să studieze mai multă 
literatură politică pentru a de
veni cu adevărat un tînăr înain
tat al zi le.lor noastre.

D. KUHTA

Să crești un om
ce înaltă răspundere!

Tmăra Mulnyan Matiida de la 
Fabrica de sticlă „Pădurea 
Neagră-' din regiunea Crișana 
este una dintre cele mai bune 
sculpforițe în sticlă. Obiectele 
lucrate de ea sînt de o reală 

valoare artistică

Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

Succese
ale furnaliștilor

de la CalanFurnaliștii de la Uzinele „Victoria“ din Calan au reali« zat în ultimele luni indici de utilizare a agregatelor mai mari cu 50 la sută față de realizările anului 1959. Aceas. ta le-a permis să îndeplinea»«' că de pe acum angajamentul de a da pînă la sfîrșitul anu« A lui, peste plan, 10 000 de tone de fontă. Mai mult de 85 la sută din fonta trimisă toriilor din țară a fost litate superioară.Creșterea producțieibunătățirea calității fontei s-a obținut datorită aplicării pre> vederilor din planul de mă» suri întocmit cu ocazia consfătuirilor de producție. Prin« tre altele s-a introdus și generalizat procedeul de folosire în furnal a aerului cu temperatură ridicată și umiditate constantă. O serie de repara, ții curente se fac acum în plin proces de producție, fapt care contribuie la reducerea timpului neproductiv.

turnă« de ca- tși im-

(Agerpres)

Cu prilejul Expoziției INFORMAT»
aprovizionarea 

Capitalei
tehnice și științifice franceze

întreprinderea de industrie loca
li „Flamura roșie"-Zimnicea, are 
clteva secții în comuna Smlrdioa-
sa ; o fabrică de amidon, alta de 
mobilă, atelier mecanic, fabripă de
conserve ele. 

Afllndu-se în plin sezon de
vară, secfia „fabrica de conserve" 
s-a pregătit de pe acum pentru 
a putea începe fabricarea pastei 
tomate din roșii.

Astfel, de cîteva zile, s-a termi
nat revizia celor 7 cazane-iierbă- 
toare, a celor două pompe pentru 
alimentarea cazonelor cu aburi, a 
rolelor pentru capsat ele.. Tehni
cianul Vică Ivașcu s-a ocupat în
deaproape ca aceste lucrări să fie 
de bună calitate..

Pentru acest sezon sînt prevă
zute în plan 60 de tone de pastă 
tomată din roșii. In acest sens au 
fost contractate 120 000 de bor
cane care vor fi deslăcute in ora
șul București prin O.C.L Aprozar.

Materia primă, roșiile va fi 
furnizată de către gospodăriile a- 
gricoîe colective 
Contești, Cervenia, Găuriciu, Pic- 
troșani. Bragadiru, Bujora și al
tele din raionul ‘ F.imnicea.

Camera de comerț a R.P. Romîne a oferit marți seara, la restaurantul „Pescăruș" un cocteil cu ocazia organizării la București a Expoziției tehnice și științifice fràncèzfe.Au luat parte Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, Aurel Mălnășan, ad. junct al ministrului afacerilor externe, Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, Mihai Ciobariu,

din comunele

IONEL TRIFU
profesor
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Sportul

La invitația Comitetului na. țional al mișcării cubane pentru apărarea păcii și suveranității popoarelor, marți dimineață au plecat la Havana, ca delegați ai Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, acad. Geo Bogza, vicepreședinte al Comitetului național pentru a- părarea păcii din R.P. Romînă,
rommesc

la Festival
(Urmare din pag. I)la concursurile 

de la Helsinki 
cu grijă, partici-

vor întrece 
Festivalului 
s-au pregătit 
pind la antrenamente bine 
planificate, conform principiu
lui creșterii gradate a intensi
tății efortului. Aceste pregă
tiri au păstrat în permanența 
un caracter de instruire mul
tilaterală cu o pondere cores
punzătoare capitolului tehnică 
și tactică. Fiecare sportiv este 
hotărît să se comporte cit 
mai bine, pe măsura condi
țiilor asigurate de statul de
mocrat popular dezvoltării 
sportului în țara noastră. Ei 
sînt puternic animați de do
rința ca întrecerile sportive 
ale Festivalului să fie nu nu
mai un prilej de noi și valo
roase performanțe ci, în ace
lași timp, un prilej de-a în
chega noi prietenii cu tinerii 
sportivi din lumea întreagă.

„Întrecerile sportive ale Fes
tivalului — ne-a declarat 
maestrul sportului Constantin 
Grecescu — au constituit în
totdeauna un prilej minunat 
de întărire a prieteniei din
tre sportivi. Mă bucur din 
toată inima că-mi este dat să 
concurez și la Helsinki. Aici 
îl voi întîlni de bună seamă 
printre sportivi pe cunoscutul 
atlet sovietic Piotr Bolotnikov 
de care sînt sufletește legat 
cu o trainică prietenie. În
ceputul prieteniei noastre este 
legat de întrecerile sportive 
ale Festivalului de la Mosco
va. Prietenia noastră s-a ci
mentat apoi cu fiecare nouă 
întîlnire sportivă, prilej de 
împărtășire a impresiilor noa
stre, a experienței privind 
pregătirea sportivă. La Hel
sinki vom lega noi prietenii, 
vom închega și mai trainic 
prieteniile mai vechi“.

★

Au mai rămas puține 
pînă la ceasul primului 
al întrecerilor sportive, 
cadrul celui de 
Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților de la Hel
sinki. Sîntem convinși că ti
nerii noștri sportivi — în ma
rea lor majoritate selecționați 
din formațiile de perspectivă 
ale cluburilor sportive din 
țara noastră — ne vor repre
zenta cu cinste pe terenurile 
de sport ale Festivalului, în- 
chinind noi performanțe pa
triei noastre, prieteniei cu ti
nerii de pe toate meridianele 
lumii, păcii șt prieteniei intre
popoare.

zile 
start 

din 
al Vlll-lea

fică lipsa de grijă pentru pro
priul copil.

APOSTU V. NEAGU
lăcătuș-Ploiești

printre altele și chipul a două 
mame. Una este Hermina 
Mantsdh, o femeie simplă cas
nică. soția unui muncitor. în 
familia ei a apărut un copil care 
dădea semne că se abate de la 
regulile societății noastre noi. 
Dar iată că, imediat ce și-a dat 
seama de această, mama s-a și 
alarmat. Ea își iubește copilul 
și tocmai de aceea a făcut tot 
ce i-a stat în putință pentru a-l 
îndrepta. Iar cînd n-a mai reu
șit, n-a stat o clipă locului, s-a 
adresat și altor tovarăși, a cerut 
ajutorul organizației U.T.M. pen
tru a o ajuta. Și sînt sigur că 
va reuși, pentru că așa e firesc 
să se 
gestul 
simțit
sa. ca

lin eveniment de seamă 
in dezvoltarea contactelor 

științifice
Qî înt colegă cu Eugen 

Gheorghiu. Nu învățăm 
în aceeași școală, e ade

vărat, dar facem parte din a- 
ceeași generație — și genera
ției noastre îi sînt caracteris
tice dragostea de muncă, fru
musețea și bogăția spirituală, 
visele înalte. De aceea am ră
mas surprinsă că unul dintre 
colegii noștri se poartă altfel, 
că în locul frumuseții morale, 
care ne e caracteristică, se 
complace în niște atitudini 
care trezesc dezgust.

Am stat și m-am întrebat: 
dar clasa din care face parte 
Eugen Gheorghiu, colegii lui ? 
De ce n-au tras ei la timp sem. 
naiul de alarmă ?

Mamei, dar și lor le revine 
sarcina să facă din Gino un 
om adevărat.

Marți dimineață, cineaștii polonezi Wieslaw Golaș și Zo- fia Sloboszewska, aflați in țara noastră cu prilejul aniversării a 18 ani de loniei, s-au zentanți ai tală.
— Impresiile unor oaspeți de peste hotare eare an 
participat Ia Colocviul internațional de civilizații 

balcanice —
După încheierea Colocviului 

internațional d.e civilizații bal
canice, care a avut loc recent 
la Sinaia, oaspeți de peste ho
tare și-au împărtășit într-o 
convorbire cu redactorul Agen
ției romîne de presă „Ager
pres”, Gh. leva, impresiile 
despre această reuniune inter
națională și despre vizita lor 
in R. P. Romînă.Ideea organizării Colocviului internațional de civilizații balcanice — a declarat N. 
Bammate, reprezentantul Di
rectorului general U.N.E.S.C.O.— a fost bine venită.La această reuniune s-a născut convingerea — tradusă în fapt prin rezoluția adoptată în

’ " > Co- conducerii instituții directori dé stat exterior,
președintele Camerei de rnert, ' . ..........................unor ministere centrale economice, ai întreprinderilor pentru comerțul funcționari superiori, ziariști.Au participat Pierre Paul Bouffanais, ministrul Franței in R.P. Romînă, membri legației, reprezentanți ai melor participante la expoziție.

mèmbri ai
Și

ai fir-
(Agerpres)

Vifgil Cîm-FaCultății de diti Cluj, pre-și conf. univ. peanu, decanul științe juridice ședințe al Comitetului regionalde luptă pentru pace Cluj, care vor participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 26 iulie, ziua insurecției naționale.(Agerpres)
Din partea Ministerului Transporturilor 

și Telecomunicațiilorîn ziua de 22 iulie a.c., ora 6,20, trenul de persoane nr. 7 004 ce circula pe distanța Făurei—București—Basa- rabi, între stațiile Mogoșoaia și București-Triaj a deraiat. Accidentul a fost cauzat de depășirea de către mecanicul de locomotivă Neculae N. Ion a vitezei de circulație admisă în curbă.La fața locului au sosit de îndată organele tehnice și sa-

nitare, care au luat măsuri pentru acordarea primului a- jutor.în urma accidentului, 32 de persoane și-au pierdut viața, iar 54 de călători au fost răniți și se găsesc sub îngrijire- medicală.Ministerul Transporturilor ' și Telecomunicațiilor continuă cercetările urmîndu-se a se lua măsurile legale de sancționare.

55

la eliberarea Po- întîlnit presei cu repre- din Capi-
★Marți dimineața, mis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Austria la București, dr. Paul Wetzler, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și ai Sfatului popular al Capitalei.

noul tri-

(Agerpres)

cömporte un părinte. In 
Herminei Mantsch eu ara 
răspunderea pe care dîn- 
mamă, o poartă pentru

viitorul fiului ei.
Dar dumneavoastră, tovarășă 

Gheorghiu ? Dumneavoastră v-at> 
dat la o parte din fața acestei 
răspunderi. Dragostea nu juiti-

FLORICA SIMILENI 
elevă-Arad

Balcaniada de tenis

Tabăra
a Furnica, între 
drumurile de ac
ces ce urcă de. la 
Sinaia către cota 
1400, își desfășoa
ră activitatea una 
din cele mai fru

moase tabere de elevi de pe 
cuprinsul patriei noastre. Ta
băra școlilor sportive de elevi 
a regiunii. Ploiești. Peste 280 
de elevi din orașele Ploiești, 
Buzău, Tîrgoviște petrec aici 
zile de neuitat în mijlocul na
turii. Ei 
rești și 
grija.

Zilele 
sînt pline de farmec. Progra
mul zilnic e bogat, atractiv, 
interesant. Si fiecare elev se 
străduiește să aibă 
puține „absențe 
de la acest program al odih
nei active.

locuiesc în vile pito- 
se bucură de toată

petrecute la. Furnica

cit. mai
nemoțivate“

Pe terenurile de sport ale 
clubului „Carpați“ Sinaia, lo
turile de handbal, volei, gim
nastici și atletism- se pregă
tesc. sub îndrumarea unor 
profesori pricepuți, pentru 
campionatele școlare republi
cane de la sfîrșitul acestei 
luni. I-am întîlnit aici pe gim
nastul Costache Teodor, care 
a terminat anul școlar numai 
cu note de 10, pe voleibalistele 
Cernescu Luminița și Săndu- 
lescu Rodica, pe handbaliștii 
Coman Paul și loniță Victor 
— toți elevi fruntași la învă
țătură. Ei se pregătesc cu 
conștiinciozitate pentru apro
piata competiție sportivă.

In orele cînd nu participă 
la antrenamente, elevii organi
zează excursii în împrejuri
mile taberei, sau în locuri în-

/

depărtate, iau parte la nume
roase activități cultural-artis- 
tice. Mulți dintre ei sînt na
turalisti pasionați. Aceștia au 
de gind să se întoarcă acasă 
cu diverse

Activitățile 
parte 
Ei au 
gice 
nizat 
ghicitoare și numeroase 
niuni tovărășești. Organizato
rii reuniunilor au căutat ca a- 
cestea să aducă ceva nou, care 
să-i atragă pe elevi și totoda
tă să le îmbogățească cunoș
tințele. Astfel, în cadrul reu
niunilor s-au organizat con
cursuri de dans, ghicitori mu
zicale, concursuri pe teme 
educative.

soiuri de plante, 
la care iau 

elevii sînt numeroase, 
vizitat Uzinele metalur- 
din Sinaia au orga- 
seri literare, concursuri 

reu

ADRIAN VAS ILES CU

Anii adolescentei” de Ion Arieșeanu

Au Început meciurile din cea de-a 
Ill-a ediție a Balcaniadei de tenis. 
Echipa R.P. Romlne formată dinTi- 
riac și Bosch a întîlnit echipa Tur
ciei. Reprezentanții noștri și-au do
minat cu autoritate adversarii lor, 
cîștigînd categoric : Tiriac l-a în
vins cu 6—1; 6—0 6-—0; pe Balaș, 
iar Bosch l-a întrecut cu 6—3; 
6—2; 6—2 pe Orenly. Din cea 
de-a doua întîlnire programată. 
R. P. Bulgaria—R.P.F. Iugoslavia, 
nu s-a încheiat decît o partidă. 
Jucătorul bulgar Sciuparov a 
clștigat cu 6—1; 6—1; 6—2 la Ni- 
colici (R.P.F.!.). Partidele între
rupte și dublurile se joacă astăzi 
de diminea/ă. După-amiază vor 
avea loc următoarele întîlniri : 
R. P. Romînă—R.P. Bulgaria și 
Grecia—Turcia.

PE SCURT
• La Praga, în prezenta unui 

numeros public, echipa de rugbi 
„Steaua București" a întîlnit In
tr-un meci amical selecționata ar
matei R. S. Cehoslovace. Rugbiștii 
romîni au prestat un joc foarte 
bun, repurtînd victoria cu scorul 
categoric de 31—6 (3—3). Cel mai 
eficace jucător al echipei Steaua 
a fost Penciu, care a marcat 13 
puncte. Celelalte puncte ale echi
pei romlne au fost realizate de 
Ciobănel (0), Cojocaru (6) și Chi- 
riac (3). Pentru iorma/ia gazdă a 
înscris 
arbitrat 
sky.

KramI (6). Meciul a fost 
de cehoslovacul dehan-

ocazia campionatelor mon-

din 
vest al țării, 

de tipul uman 
care ascunde îndărătul aparențe
lor stîngace, șterse sau brutale, un 
fir de sensibilitate, o însușire pre
țioasă și chiar aspirația spre anu
me forme ale autodepășirii. Eroii 
cărții, mulți în vîrstă, își manifestă 
natura reală abia în ambianța noa
stră socială. Agnes Schilling, că
reia copiii i-au pierit în slujba 
unei cauze nedrepte, pe front, își 
consumă bătrînețea fără țel, în
tr-o singurătate ursuză. Dorința 
repetată a unui grup de tractoriști 
ca văduva să-i găzduiască și să-i 
îngrijească, respectul arătat de 
musafirii „nepoftifi“ față de o du
rere maternă, o reînsuflețesc, re
deschid într-însa izvorul afecțiunii 
și-i redeșfeaptă sentimentul utili
tății, într-un cuvînt, plăcerea de 
a trăi. Minerul Filimon se simte 
lovit în dragostea paterna cînd 
fiul său adoptiv cu care lucra în 
aceeași echipă trece în fruntea 
unei brigăzi. Tactul tînărului 
înlesnește tatălui limpezirea 
zbuciumului, înțelegerea „des
părțirii", ca o expresie a le
gilor vieții, aidoma desprinderii 
puilor de rîndunică de sub aripa 
părinților („Pui de rîndunică“). E- 
leonora —• colectivista l-./?...-.., 
dispusă oricînd

on Arieșeanu, scriitor 
colțul de 
pare atras

harnică, 
„L _.L J la muncile cele 

mai grele — nu se gîndeșfe să-și 
refacă existența de văduvă cu 
doi copii. Insistența discretă 
a pretendentului, unită cu a- 
luziile președintelui, în sprijinul 
solicitantului o determină nu atît 
să accepte 
rea, cît să 
sine, de 
ale vieții 
tinerețe“).

propriu-zis propune- 
devină conștientă de 
legitimele exigențe 

personale („A doua 
Astfel de stări de 

spirit, mai degrabă decît caractere, 
de atitudini sufletești aparținînd

unor ființe ce învederează o uma
nitate — dacă nu complexă, în 
orice caz sensibilă — alcătuiesc un 
material prin excelență adecvat 
genului, schiței, ca și mijloacelor 
simple ale autorului. întîlnirea bi
nefăcătoare a eroilor cu elemen
tele noului are loc în cadrul lor 
de viață obișnuit, fără dramatism 
sau complicații deosebite, și se 
soldează cu un surîs luminos pe 
fața lor, cu un gest imperceptibil 
uneori, dar edificator, asupra 
transformării lor lăuntrice.

E suficientă o privire de înțele
gere, o convorbire de la inimă la 
inimă, pentru ca fondul de care 
vorbeam mai înainte să se expri
me. Mecanismul lor e simplu, ca 
și procedeul, Cînd nu se consi
deră probabil satisfăcut, cînd i se 
pare că detaliul decisiv nu este 
elocvent, Ion Arieșeanu intervine 
cu un comentariu sau o notă, un 
simbol, (ca în „Pui de rîndunică”) 
naiv literar. Intențiile sale sînt 
de altfel mai ambițioase, și în 
sine nu lipsite de interes. Abor- 
dind fie tipuri cu o evoluție mai 
sinuoasă, sau care intră în con
flict cu altele, ori numai stări de 
spirit subtile, mai enigmatice, el 
nu reușește decit în aspecte par
țiale, O serie de episoade din 
povestirea mai amplă „întoarcerea 
lui Dionisie", reflectînd drumul 
cotit al personajului, pentru a a- 
junge la o conștiință de clasă, și 
totodată a puterii sale proprii, de
pășesc stadiul ilustrativ. Frămînfă- 
rile naivului țăran sărac, înșelat 
de socru, care-l acceptase în casă 
numai pentru a înscrie o parte 
din pămînt pe numele lui, și care 
profită de devotamentul ginerelui, 
de dragostea lui pentru soție spre 
a-l copleși cu munca, spre a-l 
transforma într-un argat, au ceva 
din mișcarea greoaie a unui su-

flet curat, năzuind spre o fericire 
armonioasă, senină, obținută prin 
muncă, dar cu un orizont îngust. 
Soluțiiie recomandate sînt însă 
artificiale, unele pînă la nevero
simil. loniță se emancipează abia 
în închisoare, unde 
fru că, nemaiputînd 
bătut pe despoticul
Insă deplina eliberare nu o dobîn- 
dește pe o cale proprie, ci gra
ție voinței autorului. Nevasta sa 
— între timp — fugise de acasă

a intrat pen- 
răbda, l-a 

său socru.

CRONICA
LITERARĂ

și intrase în gospodărie, în urma 
unei înțelegeri secrete (de ce ?) 
cu președintele gospodăriei, prie
ten al bărbatului. „Adio, adoles
cență“ separă doi tineri îndră
gostiți, sub presiunea familiei 
burgheze a fetei. Mama nu tolera 
ideea unei căsnicii între un tînăr 
muncitor și fata ei cu școală. 
Peste ani, protagoniștii se reîn- 
tîlnesc, el inginer și ea despărțită 
de soț, autorul confecjionînd un 
final neconvingăfor și neclar.

Problema principală care se ri
dică scriitorului nu este legată 
în primul rînd de ceea ce s-ar 
numi meșteșug, îndemînarea de a 
construi o intrigă, de a urmări un 
personaj în evoluție, în complexi
tatea sufletului său, sau de a des
fășura o acțiune pe mai multe 
planuri și într-un chip mai „palpi
tant“. Este de așteptat ca, odată 
cu maturizarea, și experiența ar
tistică să sporească, Principala

exigență ce se ridică falentului 
său nu e atît în legătură cu lip
surile de construcție, ci în legă
tură cu aria subiectelor și 
ghiul de 
privește. . Nu 
unică stare 
proape la 
de expresie 
obiect de 
teru! oarecum marginal 
maticii, concentrarea asupra unor 
tipuri așezate în penumbra vieții, 
a actualității. Desigur că noile 
relații etice, acțiunea noului, afec
tează întregul peisaj social, in
clusiv personajele alese. Totuși, 
mai ales pentru un scriitor tînăr, 
este de mirare preferința pentru 
bătrîni și bătrine, pentru oameni 
al căror ciclu de viață, în ciuda 
unui apus luminos, se închide 
fofuși. Relativa pasivitate a 
eroilor, împrejurarea că ei 
sînt 
de 
tive 
consecințe inevitabile ale poziției 
prea timide a autorului in fața 
realității. Mai mult, una din con
secințele asupra căreia Ion Arie
șeanu trebuie să mediteze este 
reducerea dimensiunilor adevărate 
ale comuniștilor, și .în genere ale 
exponenților noului, la rolul de 
personaje de compoziție, nu de 
motor al acțiunilor. Traian din 
„întoarcerea lui Dionisie“, secretar 
al organizației de bază și apoi 
președinte al gospodăriei colecti
ve — oricît ne-ar asigura autorul 
— nu exercită efectiv o înrîurire, 
nu-și 
litatea de prieten din copilărie al 
eroului. In afara unor înfîlniri oca
zionale, în care îl admonestează 
ți îl avertizează cu o ciudată lipsă

cu un- 
care le 

la o 
Și a- 

modalitafe

vedere sub 
limitarea 

sufletească, 
o unică

poafe constitui un 
discuție, ci. carac

al te

luminos. 
Relativa 
împrejurarea 

mai degrabă 
influenfă, 
ale conștiinfei

s«
pasivitate 

că
un obiect 

decît forfè ac- 
noi, sînt

valorifică nici măcar ca-

de energie pe Dionisie, și a accep
tării cererii de intrare în gospodă
ria colectivă a soției acestuia, el 
e departe de a interveni în des
tinele eroilor. Nici atributele de 
muncitor și apoi inginer, cu atît 
mai puțin demnitatea de utemist, 
nu apar ca niște resurse la dis
poziția lui Sandu din „Adio, ado
lescență“.

Apreciind receptivitatea scriito
rului și darul de a exprima-cu de- 
licatețe, chiar cu pudoare, micile 
suferințe care se pot cicatriza, de 
a sugera tămăduirea și zborul — 
fie el și cu rază scurtă — al celor 
întorși la viață, lui Ion Arieșeanu 
i se 
tului, 
noului, prezența activă în mijlocul 
actualității, în „punctul ei de fier
bere“. Nu e nevoie pentru aceasta 
să-și forțeze înclinațiile, să-și 
schimbe structura sufletească. Ce- 
hov, cu aceeași pudoare, cu arta 
sugestiei printr-un singur cuvînt 
ori notație, sau numai o tăcere, 
știa să surprindă mișcarea lăun
trică a societății, frămîntarea surdă, 
dar năvalnică a pasiunilor. Astăzi, 
cînd omul, în loc să-și înnăbușe, 
își afirmă întreg potențialul său 
sufletesc, cînd forțele avansate ale 
societății au înaintea lor cale libe
ră, și vechiul trebuie să cedeze, 
scriitorul are la îndemînă un cîmp 
de observație și în același timp 
un stimulent creator. I se cere 
însă scriitorului elan cetățenesc, 
inițiativă, perspectivă. II așteptăm 
deci pe Ion Arieșeanu să spună 
în adevăr „Adio, adolescenței“, 
și să pornească curajos pe acest 
drum larg al literaturii realist-so- 
cialiste.

• Cu 
diate, la Buenos Aires s-au desfă- 
rat lucrările Congresului Federa
ției internaționale de scrimă. Con
gresul a hotfirît ca viitoarele 
campionate mondiale să se desfă
șoare intre 14—28 iulie 1963, în 
orașul Gdansk (R. P. Polonă). In 
ce privește criteriul mondial al ti
neretului, acesta va avea loc iii 
ianuarie 1963, la Gând (Belgia). 
A fost primită ca membră a fe
derației internaționale. Federația 
de scrimă din Kenya/Congresul a 
aprobat o serie de măsuri pentru 
propagarea scrimei în țările Asiei 
și Africii și a discutat diferite 
probleme în legătură cu competi
țiile ce vor avea loc la Jocurile 
Olimpice de la Tokio.

(Agerpres)

unanimitate — asupra necesității înființării unui comitet provizoriu destinat să inițieze bazele unei colaborări internaționale organizate în domeniul studiilor balcanice. Acest organism este chemat să joace un rol important de coordonare, să mențină strînse contactele create între savanții din țările balcanice.în încheiere, N. Bammate a ținut să spună cîteva cuvinte despre vizita în țara noastră; Am vizitat Dobrogea șx litoralul Mării Negre, am văzut unele din realizările pe tărîm social din Romînia de azi. Nutresc un sentiment de prietenie și respect pentru tot ceea ce poporul romîn a înfăptuit. Colaborarea pe tărîm științific între savanți s-a completat cu prieteniile legate în timpul călătoriei prin țara dv. Această amintire va rămîne scumpa pentru mine.Cu acest prilej oamenii de cultură din țările balcanice s-au întîlnit pentru prima oară pentru a discuta probleme privind istoria, arta, literatura, civilizația lor in general — a spus prof. Apostolos IJaskalakis de ia Universitatea din Atena. Am ascultat comunicări foarte importante, urmate de discuții și intervenții interesante, intr-o atmosferă întotdeauna prietenească. In special trebuie să subliniez contribuția savanților romîni, care prin comunicările și intervențiile lor au demonstrat că știința și gîndirea romînea- scă actuală se ai'lă la un nivel foarte înalt, demn de tradițiile poporului romîn.Toate comunicările făcute în cadrul Colocviului au fost extrem de interesante — a de
clarat prof. Nurullah Berk, de 
la Academia de Bellearte din 
Istanbul. Aș vrea să subliniez că aceste comunicări au adus lumină în anumite domenii care pînă acum rămăseseră necercetate, necunoscute, și din acest punct de vedere, ele au constituit un important pas înainte spre colaborarea culturală dintre popoarele balcanice. Consider că întîlnirea noastră va avea ca urmare o și mai strînsă colaborare între reprezentanții diferitelor ramuri ale științelor istorice și filologice din țările noastre.

Profesorul englez Ronald 
Syme, secretar general al 
Consiliului internațional de fi* 
lozofie și științe umane, de pe lingă U.N.E.S.C.O., a ținut, de asemenea, să-și manifeste satisfacția de a fi participat la întîlnirea de la Sinaia. Constituie pentru mine o mare bucurie — a adăugat oaspetele englez — că am avut ocazia să revin în Romînia, să revăd țara pe care am mai vizitat-o în urmă cu peste 3 decenii și să observ progresul înregistrat. Pe lîngă multe resurse naturale, Romînia are o industrie în plină dezvoltare. De asemenea am remarcat amploarea construcțiilor de Iov cuințe și de fabrici.
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La ordinea zilei:
FESTIVALUL
Spre Helsinki

TOKIO. — Din portul ja
ponez Yokohama a plecat de
legația de tineret a Japoniei 
la Festivalul mondial al tine
retului și studenților. Din de
legație fac parte aproximativ 
200 de tineri și tinere, repre
zentanți ai tineretului munci
tor, țărănesc și studios, pre- 
oum și membri ai colectivelor 
sportive și artistice.

Luînd cuvîntul la mitingul 
care a avut loc în port, șeful 
delegației japoneze, membru 
al Comitetului executiv al U- 
niunil tineretului socialist din 
Japonia, Keisi Takami, a de
clarat că „reprezentanții tine
retului japonez vor participa 
în modul cel mai activ la ma
nifestările apropiatului Festi
val al tinerilor și tinerelor 
din diferite țări ale lumii și 
se vor manifesta ca luptători 
neclintiți pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru lichidarea bombelor 
nucleare, ca adepți ai întăririi 
continue a prieteniei dintre 
tinerii din toate țările lumii 
pe baza principiilor coexisten
ței pașnice, ca adversari fermi 
ai forțelor care încearcă să 
dezlănțuie un îngrozitor război 
nuclear".

PEKIN. — în drum spre 
Helsinki, solii tineretului viet
namez la Festival au făcut un 
scurt popas în capitala R. P- 
Chineze. Conducătorul dele
gației vietnameze, Do Van 
Ghen, secretarul Federației ti-

neretului vietnamez, a făcut 
o declarație corespondentului 
ziarului „Komsomolskaia Prav- 
da“ la Pekin.

„Festivalul de la Helsinki — 
a spus el — se deschide Ia 
scurt timp după terminarea 
lucrărilor Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace de la Moscova. 
Ideile acestui forum al popoa
relor întregii planete sînt ide
ile pentru înfăptuirea cărora, 
împreună cu popoarele din lu
mea întreagă, luptă și tinere
tul vietnamez. Ce înseamnă 
Festivalul ? Este lupta pentru 
aceleași idei nobile, pentru 
prietenia dintre tinerii din di
ferite țări, pentru unitate în 
apărarea păcii“.

După un scurt popas la Pe
kin, delegația vietnameză, îm
preună cu delegațiile dintr-o 
serie de țări din Asia, au ple
cat cu un tren special spre 
orașul Festivalului — 
sinkL

NICOSIA. -- 60 de 
ciprioți s-au îndreptat 
Helsinki, 
tineretului.
alătura încă 10 tineri ciprioți 
care se află acum la Londra.

PHENIAN. — Peste 180 de 
reprezentanți ai tineretului 
muncitor, sătesc, studențesc, 
un grup numeros de artiști și 
sportivi alcătuiesc delegația 
R.P.D. Coreene la cel de-al 
VHI-Iea Festival mondial al 
tineretului și studenților de la 
Helsinki.

reu- 
peste 
mun-

Hel-

tineri 
spre 

orașul Festivalului 
Acolo li se vor

• în sprijinul Festivalului 
se pronunță numeroase orga
nizații sindicale care 
nesc în rîndurile lor 
100 000 000 de oameni ai
cii — bărbați și femei — din 
peste 60 de țări.

• în Senegal, activitatea 
Comitetului național al Festi
valului se desfășoară sub egi
da ministerului pentru proble
mele tineretului și sportului. 
Comitetul se bucură de spriji. 
nul partidului „Uniunea pro
gresistă din Senegal“.

• Liga tineretului din Cey
lon trimite Ia Festival artiști, 
muzicieni, actori, interpreți de 
dansuri naționale, campioni la 
lupte.

o Comitetul național de 
pregătire a Festivalului din 
Argentina a organizat o lote
rie a Festivalului. Premiul I 
este o călătorie Ia Festival. Au 
fost vîndute peste 100 000 de 
lozuri.

• Echipa de fotbal „Nimme 
olimpique” și un grup nume
ros de tineri sportivi vor a- 
păra la Festival culorile Fran
ței. Din delegația franceză 
parte 104 sportivi.

• Federația tineretului 
cialist din Italia a adresat
turor organizațiilor socialiste, 
precum și Uniunii internațio
nale a tinerilor socialiști o 
scrisoare în legătură cu Festi
valul, subliniind caracterul tot 
mai larg al acestuia.

• 700 de dansatori finlan
dezi repetă un „Dans al pă
cii“ pe care îl vor prezenta pe 
stadionul din Helsinki în ziua 
deschiderii Festivalului

fac

so- 
tu-

Din nordul Finlandei, trecînd prin 
orașe și micile așezări, se în
dreaptă spre Helsinki ștafeta 
Festivalului. Ea este purtată de 
tineri sportivi ai țării pentru ca 
în ziua festivă a deschiderii ace
stei mărețe înfîlniri dintre tine
rii de pe glob, să aprindă pe 
stadionul olimpic focul tradițional 
a! prieteniei și păcii. In fotogra— 
fia, reprodusă din ziarul finlarV 
dez „Kansan Uufisef“, se pot vei 
dea cîjiva participant: Ja această 

ștafetă.

Printre tinerii sovietici care vor 
participa la Festivalul de la 
Helsinki sînf și cele patru eleve 
ale școlii de meserii din Voronej 
pe care le vedeți în fotografie.

DE PESTEHOTARE
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După vizita lui 4. /. Mikoian

in Indonezia
DJAKARTA 24 (Agerpres)« TASS transmite: La Djakarta a fost dat publicității comunicatul comun indoneziano- sovietic cu privire la vizita lui A, L Mikoian în Indonezia«Vizita s-a soldat cu realizarea unei și mai profunde înțelegeri reciproce în probleme mondiale actuale și în problemele întăririi continue a relațiilor de prietenie și colaborare între cele două țări și a păcii în întreaga lume, se spune în comunicat.După cum se arată în comunicat, în timpul convorbirilor cu Anastas Mikoian, președintele Sukamo «,a dat explicații în legătură cu actuala etapă a luptei poporului

indonezian pentru eliberarea Irianului de vest de sub administrația colonialiștilor o- iandezi“.în legătură cu aceasta, Mikoian a arătat că guvernul și poporul Uniunii Sovietice sprijină lupta pentru eliberarea Irianului de vest și și-a exprimat convingerea că Iri- anul de vest poate și trebuie să revină sub suveranitatea Republicii Indonezia.A avut loc, de asemenea, o întîlnire între Mikoian și ministrul prim Djuanda.S-a acordat atenție problemelor relațiilor comerciale dmtre cele două țări, precum și celorlalți factori care pot accelera construcția obiectivelor prevăzute de contractele încheiate în cadrul acordurilor".
Vizita delegației economice 

romîne în Anglia
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Delegația economică romînă 
condusă de Sergiu Bulgacoff, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, care, 
Ia invitația guvernului brita
nic, face o vizită de informare 
în Marea Britanie, a fost pri
mită la 19 iulie la Ministerul 
de Externe britanic de Peter 
Thomas, subsecretar de stat 
parlamentar.

în seara aceleiași zile, Ca-

mera de Comerț din Londra 
a oferit o recepție în cinstea 
delegației.

Membrii delegației au avut 
întrevederi la Trezoreria bri
tanică și Ia Federația indus, 
triașilor britanici.

La 22 iulie, delegația a pă
răsit Londra pentru a vizita 
o serie de obiective indus
triale din Sheffield și Man
chester.

Cum înțelege Anglia să acorde 
independența" Malayeîrt

LONDRA 24 (Agerpres) m „Gu«i 
vernul Macmillan — anunță agen
ția Associated Press —• a apro
bat ideea creării pînă în iunie 
1963 a unei Federații malayeze 
lărgite". După cum a declarat la 
23 iulie primul ministru al Mala- 
yei, Abdul Rahman, tratativele 
care se desfășoară în secret 
Londra în legătură cu aceasta 
vor încheia probabil. în cursul 
ceste! săptămîni.

Federația lărgită urmează——•----- ------
lasa
a-să

Tratative între
liderii algerieni24 (Agerpres). « 

anunță corespon- 
din Alger al agenției

Orașul muncitoresc Nowa Hufa (R.P. Polonă) văzut din avion.
Foto: N. SIMIONESCU

TRATATIVELE
PENTRU DEZARMARE

DE LA GENEVA

ALGER 
După cum 
dentul 
Reuter, președintele Guvernu
lui Provizoriu al Republicii 
Algeria, Ben Khedda, a trimis 
pe Muhammed Said ministru 
de stat, la Tlemcen pentru a 
duce tratative cu Ben Bella 
în problema reglementării di
vergențelor dintre liderii alge
rieni,

Referindu-se la surse din 
cercurile apropiate G.P.R.A., 
agenția relatează că Ben Khed
da a aceptat crearea Biroului 
Politic alcătuit din șapte per
soane, propus de Ben Bella, 
insă a cerut ca biroul să fie 
aprobat de Frontul Național 
de Eliberare.

După cum anunță corespon
dentul din Alger al agenției 
France Presse, G.P.R.A. a a- 
doptat în cadrul ședinței din 
23 iulie hotărîrea de a cere 
comandanților regiunilor mili
tare, care se pronunță împo
triva Biroului Politic, să ac
cepte crearea acestuia.

Intr-o conferință de presă 
care a avut loc marți seara 
la Alger, ministrul informații
lor al guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria, Moha- 
med Yazid a declarat: „Sîntem 
în ajunul unei soluționări a 
problemelor noastre interne, 
care să restabilească unitatea 
și coeziunea națională".

cuprindă cinci teritorii din Asia 
de sud-esf cu totul diferite din 
punct de vedere al nivelului lor 
de dezvoltare. Este vorba de Ma
laya, Singapore (state indepen
dente) și trei posesiuni britanice 
din Borneo (Borneo de nord, Sa
rawak și Brunei). Suprafaja pro
iectatei federații va fi de 345 mii 
km p, iar populația m de aproape 
.10 milioane de locuitori,

Adevăratele scopuri care stau 
în spatele acestui plan ies în evi
dență din însăși ordinea de zi a 
tratativelor de la Londra. Astfel, 
'după cum transmite agenția Asso
ciated Press, tratativele se axează, 
in primul rînd, pe „colaborarea 
militară șl economică“ dintre yih 
toarea federație și Anglia.

O dată cu acordarea indepen- 
deniei (31 august 1957), Malayel 
i.a fost impus un acord militar 
privind dreptul trupelor engleze 
de a rămîne pe acest teritoriu.

GENEVA 24 (Agerpres). — TASS transmite : Ședința din 24 iulie a Comitetului celor 18 țări pentru dezarmare a atras atenția observatorilor în mod deosebit deoarece la ea au participat miniștrii afacerilor externe ai unor țări participante.Șeful delegației indiene, ministrul apărării, Krishna Menon, care a luat primul cuvîntul, a declarat că nu este deajuns să se tindă spre limitarea și controlul asupra înarmărilor, ci trebuie să se tindă spre preîntâmpinarea și eliminarea războiului din viața popoarelor, pe calea dezarmării generale și totale.Cuvîntările rostite de A. Home, ministrul afacerilor externe al Angliei, D. Rusk, secretarul de stat al S.U.A., precum și Green, ministrul a- facerilor externe al Canadei au dovedit că puterile occidentale nu intenționează să se abată cîtuși de puțin de la pozițiile lor potrivnice soluționării problemei dezarmării. Vorbitorii nu au făcut nici un pas în întîmpinarea propunerilor U.R.S.S., deși după reluarea activității comitetului delegația sovietică a făcut o serie de noi și importante propuneri care țin seama de dorințele puterilor occidentale în măsura în care acestea nu sînt în contradicție cu sarcina dezarmării.Abordarea sui generis de către puterile N.A.T.O. a tratativelor cu privire la dezarmare și-a găsit expresia și în cuvîntarea delegatului Italiei deși el a recunoscut că într-o serie de noi propuneri ale sale delegația U.R.S.S. a mers în întîmpinarea puterilor occidentale.în cuvîntarea sa, A. Gromîko a arătat că este necesar să se recunoască, oricît de neplăcut ar fi aceasta« că pînă

IE
MOSCOVA'. — In dimineața 

zilei de 24 iulie în Palatul 
Mare al Kremlinului s-a des
chis cea de-a 6-a sesiune a 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
(cea de-a 5-a legislatură). Or
dinea de zi a lucrărilor pre
vede, printre altele examina
rea felului în care se aplică 
în R.S.F.S.R. legea cu privire 
la întărirea legăturii dintre 
școală și viață și la dezvolta
rea continuă a învățămîntului 
public.

In legătură cu această pro
blemă E. I. Afanasenko, mi
nistrul învățămîntului al 
R.S.F.S.R., a prezentat un ra
port

DELHI. — înapoindu-se din 
Indonezia, A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
persoanele care-1 însoțesc, 
sosit în ziua de 23 iulie 
Delhi.

Și 
au 
la

RIO DE JANEIRO. — Lu- 
înd cuvîntul Ia 23 iulie cu pri-

lejul preluării funcțiilor sale 
de ministru al afacerilor ex
terne al Braziliei, Aonso 
Arinos de Mello Franco, a sub. 
liniat, după cum anunță a- 
genția France Presse, că „po
litica externă a Braziliei nu 
va suferi nici o modificare și 
va rămîne fidelă principiului 
independenței“.

MADRID. — Agenția Fran
ce Presse anunță că guvernul 
spaniol a hotărît să pună în 
libertate pe căpeteniile orga
nizației fasciste O.A.S. — Lac- 
heroy, Lagaillarde, Ortiz, Ant- 
hes și Fechoze — care, în 
baza acordului intervenit anul 
trecut cu guvernul francez, 
nu au avut dreptul să pără
sească insula Palma, unde au 
fost deportați. Acestor crimi
nali O.A.S.-iști li s-a permis 
fie să părăsească Spania, fie 
să se stabilească în orice oraș 
din această țară.

CAIRO 24 (Agerpres) - TASS 
transmite : La 22 iulie în pia(a 
Al-Gumhuria din Cairo s-a des
fășurat un mare miting organi
zat de Uniunea națională a 
în cinstea celei de-a 10-a 
sări a revoluției, care a 
loc în Egipt în 1952.

La miting președintele
Nasser, a rostit o cuvîntare care 
a durat peste două ore. El a vor
bit despre istoricul luptei poporu
lui egiptean pentru independență.

In încheiere, Nasser a chemat 
poporul să-și sporească eforturile 
pentru construirea unei vieți noi, 
să lupte pentru a objine unitatea 
poporului.

R.A.U., 
aniver- 

avut

R.A.U.,

LIMA. — Potrivit relatări- 
lor agenției Associated Press, 
la 24 iulie noua juntă mili
tară din Peru a dat publi
cității un decret prin care 
generalul Ricardo Perez Godoy 
este numit „șeful executiv“ al 
juntei militare. Decretul atri
buie juntei, formată din 12 
militari, puteri depline legis
lative și executive. In locui 
legilor, junta va adopta de- 
crete-legi.

Conferința de presă
a președintelui Kennedy

în prezent tratativele din comitet nu au făcut să înainteze, în mod real, opera de dezarmare nici măcar cu un singur pas.Nu s-a realizat deocamdată vreun progres în nici una dintre principalele probleme ale dezarmării — nici în problema interzicerii și distrugerii armelor nucleare, nici în problema lichidării mijloacelor de transportare a acestora la țintă« nici în problema lichidării bazelor militare străine de pe teritori străine și a retragerii trupelor străine de pe aceste teritorii.Uniunea Sovietică a spus A. A. Gromîko, se pronunță pentru realizarea cit mai grabnică a unui acord care să prevadă lichidarea totală a tuturor forțelor armate și a armamentelor statelor, gerea totală a tuturor lor și mijloacelor de a războiului.Guvernul sovietic a tat încă în prima zi a conferinței Comitetului celor 18 state, un proiect de tratat cu privire la dezarmarea rală și totală sub un control internațional.Interzicerea totală darea necondiționată lor de exterminare constituie adevăratul acestui proiect de tratat.Principalele lui prevederi s-au bucurat de înțelegere și sprijin din partea majorității delegaților din Comitetul celor 18 state.Din păcate, a declarat șeful delegației U.R.S.S., puterile occidentale nu manifestă deocamdată dorința de a se ajunge la un acord asupra proiectului de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală, ele se străduiesc mereu să a- bată din drum desfășurarea lucrărilor declarat puterilor vom accepta nici o dată programul dezarmării golit de conținut, ca din el să fie eliminate măsurile reale de dezarmare, iar în locul lor să fie introdus spionajul sub firma inspecției,

distru- unelte- purtareprezen-
gene- 
strictllchi- arme- masăȘi 

a 
în 
pivot al

comitetului. Noi am în repetate rînduri occidentale că nu ca să fie

BONN. — Potrivit datelor 
statistice privind situația eco
nomică a țărilor Comunității 
Europene publicate la Bonn, 
reiese că în țările „Pieții co
mune” se constată o scădere 
a producției agricole în com
parație cu producția anilor 
precedenți.

NEW YORK. — După cum 
anunță agenția Associated 
Press, dr. Cheddi Jagan, pri. 
mul ministru al Guyanei Bri
tanice, a cerut la 23 iulie Co
mitetului special al O.N.U. 
pentru aplicarea Declarației 
privind acordarea indepen
denței popoarelor și țărilor co
loniale să obțină din partea 
guvernului britanic reluarea 
imediată a tratativelor între
rupte cu privire la constitu
ția Guyanei și să fixeze pen
tru anul acesta data acordă, 
rii independenței țării sale.

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
•— La 23 iulie, la Washington a 
avut loc o conferinjă de presă a 
președintelui S.U.A., Kennedy.

Președintelui I s-|au pus o serie 
de întrebări în legătură cu înfîl- 
nirile de la Geneva dintre A. A, 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., și D. Rusk, secre
tarul de stat al S.U.A, Printre al
tele, corespondenții l-au rugat pe 
Kennedy să aprecieze actualele 
perspective ale reglementării paș
nice a problemei germane.

Tn răspunsul său, Kenedy a sub
liniat că pînă acum, în această 
problemă nu s-a realizat, după 
cum s-a exprimat el, nici un pro
gres. El a spus însă că secretarul 
de stat Rusk va continua fără în
doială îotîlnirile cu A. A. Gro
mîko și că va pufea rămîne în 
continuare la Geneva, dacă acea
sta ar fi de folos,

Răspunzînd la întrebarea care 
pof fi consecinjele semnării Tra
tatului de pace cu R.D. Germană 
de către Uniunea Sovietică în 
condițiile inexistenței vreunui a- 
cord cu privire la Berlin, Kennedy 
a spus că preferă să arate ce 
se poate face penfru elaborarea 
unei hotărîri reciproc accepta
bile și să nu fiacă pro
nosticuri despre ceea ce s-ar, 
putea întîmpla În caz contra
riu, Referindu-se în această ordi
ne de idei la recenta sa întreve
dere cu A. F. Dobrînin, ambasa
dorul U.R.S.S. în S.U.A., președin
tele a subliniat că el speră și pe 
viitor să se întîlnească în mod 
periodic cu ambasadorul sovietic, 
ceea ce, după cum a arătat pre
ședintele, va fi extrem de util 
penfru lămurirea punctului de 
vedere al S.U.A, și clarificarea 
punctului de vedere sovietic.

In legătură cu declarația gu
vernului sovietic că, drept răspuns 
la seria de experiențe cu arma 
nucleară americană, au fost date

instrucțiuni să se efectueze expe
riențe cu arme nucleare sovietice 
de cele mai noi tipuri, președin, 
tele S.U.A. a fost solicitat să spu
nă dacă el consideră cu putinfă 
un acord cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma nu
cleară după efectuarea experien
țelor de către Uniunea Sovietică. 
Kennedy nu a răspuns direct la 
această întrebare. Totodată el a 
lăsat să se înțeleagă că Statele 
Unite pot efectua o nouă serie 
de experiențe cu arma nucleară. 
Kennedy a spus că problema 
noilor explozii nucleara america, 
ne va fi rezolvată pe baza anali
zei experiențelor sovietice.

Președintelui i-au fost puse de 
asemenea o serie de întrebări re
feritoare la actuala situație eco
nomică a S.U.A. Răspunzînd 
Kennedy și-a exprimat regretul că 
Statele Unite nu au putut „elabora 
o formulă economică care să spri
jine creșterea economiei noastre"

Micii agricultori din Japonia, 
membri ai Federafiei uniuni
lor fermierilor și ai altor orga
nizații protestează împotriva 
măsurilor preconizate de gu
vern privitor la preful orezu
lui. în fotografie : aspect din 
timpul demonstrațiilor de la 

Tokio.

Și pe viitor vom căuta soluții reciproc acceptabile pentru problemele concrete ale programului de dezarmare.A. Gromîko a declarat că U.R.S.S. este dispusă să meargă în întîmpinarea puterilor occidentale în problema termenului de încheiere a întregului proces al dezarmării (nu în patru, ci, să admitem, în cinci ani), precum și în problema nivelului de reducere a efectivului forțelor armate în prima etapă.Noi însă, a subliniat conducătorul delegației U.R.S.S. nu vom renunța niciodată la ceea ce trebuie să constituie însăși esența programului dezarmării. Nu vom face concesii în problema dacă arma nucleară trebuie interzisă în întregime, dacă trebuie să fie distruse toate stocurile acumulate ale acestei arme. A scoate de pe ordinea de zi problema interzicerii armei nucleare este cu neputință, toate popoarele așteaptă rezolvarea ei. deoarece de aceasta depinde viața lor« prosperitatea lor,
★

GENEVA. — La 24 iulie a 
avut loc la reședința delega
ției sovietice o întrevedere 
între A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Dean Rusk, secre
tarul de stat al S.U.A.

La întrevedere au partici
pat I. I. Ilicev, membru al 
Colegiului Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., 
A. G. Kovalev, consilier al de
legației U.R.S.S., F. Kohler, 
secretar de stat adjunct pen
tru problemele europene, și 
M. Hillenbrand, șeful direc
ției pentru problemele Ger
maniei a Departamentului de 
Stat al S.U.A.

★

GENEVA. — In seara zilei 
de 23 iulie, A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a avut o întrevedere 
cu A. Home, ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii. 
La întîlnire a fost de față 
G. M. Pușkin, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Poziția guvernului britanic 
in problemele dezarmării 

vin criticată
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Deschizînd dezbaterile asupra de
zarmării în Camera Comunelor, 
laburistul Philip Noel-Baker a 
chemat guvernul englez să adopte 
o poziție mai independentă la 
tratativele asupra dezarmării. El a 
criticat cererile persistente ale 
S.U.A. de a se trimite echipe de 
inspeefie pe teritoriul sovietic 
drept condiție pentru încheierea 
tratatului cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare.

Godber, ministrul de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe, a fă
găduit că la tratativele de la Ge
neva Anglia urmează cu docilitate 
Statele Unite. El a fost însă nevoit 
să recunoască că realizările știin-

tifice permit să se identifice fe
nomenele seismice și să se deose
bească cutremurele de pămînt de 
experiențele nucleare.

Luînd cuvîntul, liberalul Huson a 
declarat că Occidentul „s-a fixat 
pe o poziție de imobilitate poli
tică“. El a sprijinit ideea de a se 
constitui în Europa o zonă expe
rimentală a dezarmării. Dacă gu
vernul dorește să înceteze expe
riențele nucleare, a spus la rîndul 
său laburistul Henderson, propu
nerile neutrilor fac aceasta cu pu
tință. Interzicerea experiențelor 
nucleare, a declarat el, ar-constitui 
un pas important pe calea spre 
dezarmarea generală.
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