
■
 rigada lui Barta

; Dionisie lucrează

■ la deschiderea 
unui puț. Puțul a-I cesta va lega prin-

1 tr-un drum verti
cal, tăiat prin 

gresie dură, galeria principală 
cu zăcămîntul bogat de căr
bune. Obiectivul principal al 
întrecerii in care este cuprinsă și brigada lui Barta, este creș
terea vitezei de înaintare prin 
piatră, scurtarea termenului 
de predare a căii de acces 
spre viitoarele abataje.

— Locul nostru de muncă 
este bine mecanizat, spunea 
șeful de brigadă într-o ședin
ță de producție. Avem la dis
poziție grifere pentru încăr
carea sterilului, cu cofraj mo
bil, un pod mobil de siguran
ță și, cu toate acestea, înaintăm 
destul de încet...

— Bine, dar ne-am realizat 
planul lună de lună... se între
bară cîțiva mineri mai tineri.

Barta Dionisie a pus atunci 
mina pe o cretă, a trecut în 
fața unei table de școală și a 
făcut cîteva schițe, calcule.

— Iată puțul nostru, explica 
el pe măsură ce creta lăsa li
nii groase, precise pe tabla 
neagră. Are diametrul de 
6.20 m. Aici lucrează intr-un 
schimb cîte 9 oameni. Șeful de 
schimb dă găuri în punctul 
„A“. In punctul „B“ se află 
ajutorul-miner, dincoace arti
ficierul, aici încărcătorii. Pină 
acum totul e în regulă. Fie
care își are sarcinile lui con
crete. locul lui concret de I muncă...
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al Republicii Populare Romîne,Vă mulțumim, dragi tovarăși, pentru felicitările și urările prietenești trimise cu ocazia sărbătorii naționale — ziua renașterii Poloniei. Sîntem bucuroși să constatăm că popoarele noastre, legate prin unitatea ideilor și năzuințelor marii familii a țărilor socialismului și păcii, luptă împreună pentru dezarmarea generală și totală, pentru întărirea politicii de coexistență pașnică a tuturor popoarelor.Primiți, dragi tovarăși, urări sincere de noi succese pentru poporul romîn în întărirea și dezvoltarea patriei sale socialiste.
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Cu planul 
depășit Un adevăr al generației noastre

BAIA MARE (de la coresponden
tul nostru). —

In întrecerea socialistă organi
zată în cinstea „Zilei minerului", 
colectivul exploatării miniere „Dra
pelul roșu"-Herja obține frumoase 
succese. Astfel, în cursul lunii iu
lie, echipele de mineri și-au de
pășit planul de execvări și extrac. 
ție în proporfie de 5,2 la sufă. 
Extinderea și aplicarea metodei de 
pușcare selectivă a dus la îm
bunătățirea calității minereului, 
întrecerea între sectoarele din 
subteran care are ca obiectiv 
principat minereu mai mult, dar 
și mai bun, a fost cîștigafă de 
sectorul 2 pe care î| conduce fî- 
nărul tehnician Ioan Crăciun. Cele 
mai frumoase rezultate le-au ob- 
jinut brigăzile conduse de Nico- 
lae Gălușcă și Anton Cînja 2. Tot 
în luna iulie, minerii din aceste 
sectoare au depășit planul lunar 
Cu 100 metri liniari galerie.

0 FAMILIE BE MINERI
Minerii erau atenți. Ei ghi

ciseră unde vrea să ajungă 
șeful lor de brigadă. Anume, 
acolo, că în permanență doi 
mineri dintr-un schimb nu 
au sarcini precise.

— Ce ar fi să organizăm 
brigada pe patru schimburi în 
loc de trei ? Din calculele lui 
Barta reieșea că după noua 
metodă viteza de înaintare va 
crește cu cel puțin 10 metri 
iar câștigul minerilor pe a- 
cecași măsură.

Propunerea a fost acceptată 
cu bucurie și iată că brigada 
condusă de comunistul Barta 
Dionisie a început să lucreze 
după noua organizare. La sfîr- 
șitul lunii, calculul se adeve
rise. Se înaintase prin puțul 
vertical cu 10 m mai mult de- 
cît în celelalte luni. Vestea a- 
cestui succes făcu în scurtă 
vreme ocolul Văii Jiului.

„ZAIBERII“

Cum ajunsese însă această 
veste tocmai în satul Trei sate 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, nu se știe. Poate 
prin ziare, poate prin scriso
rile care leagă Valea Jiului cu 
satul acesta. Ce legături există 
între cele două localități ? In 
Trei sate își trăiește bătrîne- 
țea fericită un miner pensio
nar, bărbat înalt, energic, ve
sel întotdeuna, căruia odată, 
cu 35-40 de ani în urmă, i 
se spunea „zaiber“. Cine erau 
„zaiberii“ ? Erau copiii care la 
13, 14, 15 ani își începeau „ca
riera“. de miner în minele

De a

i-am amintit de un 
fost coleg de liceu, 
Popa Ion. Era, un 
romantic, scria ver
suri și, bineînțeles, 
era și un înverșu
nat cititor de litera- 

Itfel, aveam în clasă 
o adevărată herghelie de Pegasi, 
proprietatea colectivului nostru 
de atunci. Cînd nu făceam sport 
(și clasa noastră avea o imbata
bilă echipă de fotbal) timpul 
nostru liber era închinat înaripa
tului purtător de visări. Era după 
reforma învăfămîntului și făceam 
parte din prima generație care 
beneficia de un învătămînt cu a- 
devărat științific, care nu răstăl- 
măce,a adevărul și a cărui meto
dă era cea a materialismului dia
lectic. Rezultatul a fost firesc. 
Am devenit oameni întregi, sănă
toși, dornici și capabili de a 
realiza bunuri materiale și spi
rituale. Uneori mă întreb dacă 
am fi putut găsi drumul creației 
atît'de repede și atît de sigur, 

marilor patroni. Viața grea a 
părinților lor, mineri și ei, îi 
obliga să facă cunoștință din 
fragedă copilărie cu întuneri
cul adîncurilor. Așa se intîm- 
plase și cu Barta Eugen.

„Zaiberul" de acum 35—40 
de ani, pe nume Barta Eugen, 
își trăiește bătrînețea fericită 
ca pensionar în satul natal 
Trei sate. Cît e ziua de mare 
citește, pescuiește in Tîrnave 
sau „rezolvă“ corespondenta 
cu numeroșii săi prieteni din 
Valea Jiului. Vestea succesu
lui obținut de Barta Dionisie, 
fiul său, și a brigăzii conduse 
de el, l-a umplut de bucurie 
pe bătrînul miner. A trimis 
fiului său la Petroșeni o tele
gramă : „Bravo, băiete, bravo. 
Ai muncit frumos...“.

PRELUAREA

SCHIMBULUI

In anii grei ai regimului 
burghezo-moșieresc, minerii 
își blestemau deseori soarta 
amară.

— De-aș avea cinci feciori, 
spunea pe atunci Barta Eu
gen, n-aș dori să văd pe

Pe întregul chip al tinerei colectiviste se citește mindria muncii 
libere și fericite.

scutiți de fluctuații sterile, dacă 
n-am fi evut ca îndrumători un 
grup de profesori comuniști, în 
frunte cu secretarul organizației 
de partid a liceului, cărora 
niciodată nu vom ști să le 
fim îndeajuns de recunoscători.

Mi-am amintit de Popa Ion, 
pentru că pe atunci, în anii ado
lescenței noastre, visa să devină 
arhitect și știam că asemenea ce
lorlalți colegi ai mei de genera
ție Pegasul lui n-a întîlnit în cale 
nici un obstacol.

Odată, nu de mult, un prie
ten, tînăr prozator, îmi spunea 
că lucrează la o nuvelă care are 
în linii mari următorul subiect : 
Un tînăr venit de la țară, în anii

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia
tineretului SI

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Cartea tehnică fi ajută pe 
tineri să găsească căi noi 
pentru a obține succese 
mal mari în producfie. Stu
diind cu perseverentă, ti
nerii Vasile Grapă și Con
stantin Gora de la Uzina 
metalurgică din Bacău au 
găsit posibilitatea unei noi 

inovații.

Foto : N. STELORIAN

nici unul orbecăind pe sub pă- 
mînt...

Și ca un făcut, în familia 
lui veniseră pe lume nici mai 
mult nici mai puțin dedt 
cinci băieți: Carol, Iosif, Dio
nisie, Nicolae și Vilhem.

După eliberare, viața mine
rilor, ca a întregului popor, 
a luat o mare întorsătură. Va
lea Jiului, valea plîngerii de 
altă dată, începuse să devină 
o vale a fericirii. In 1948, cînd 
Dionisie terminase școala pro
fesională de tîmplărie, tatăl 
l-a luat în brigada sa, tntr-u- 
nul din sectoarele minei din 
Lupeni.

După trei ani, el s-a califi
cat ca ajutor miner. Iar după 
alți doi, a devenit miner, șef 
de schimb. Dar iată că în 
1956 tatăl său, Barta Eugen, 
împlinea 36 de ani în munca 
de miner. Pe piept îi strălu
ceau șapte ordine și medalii, 
printre care Ordinul Muncii 
clasa I acordate de statul 
nostru democrat-popular, drept 
prețuire pentru munca sa. Era 
ora trei fix. Suna sirena de 
sfîrșit de șut. In abataje și

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a 111-a)

I. «

imediat următori lui 23 August 
'44, dorește să devină construc
tor și chiar izbutește lucrul ace
sta. Venit dintr-o lume ținută 
pînă atunci într-o permanentă 
eclipsă de soare, miracolul reali
zării îl trezește la o realitate 

nouă. Observația prietenului meu 
era simplă dar emoționant de a- 
devărată. A dori să faci, să reali
zezi ceva și chiar să realizezi 
este un adevăr al generației noa
stre, crescută sub soarele germina- 
tor al partidului.

Mă aflam în centrul orașului 
Ploiești și admiram ținuta moder
nă și luminoasă a blocurilor noi. 
Eram bucuros de realitatea lor și 
le priveam o dată, de două, de

Delegația tineretului romîn 
s-a înapoiat de la Festival

Cîtiva 'dintre membrii delegației tineretului romin care s-a înapoiat de Ia Festival, la sosirea pe aeroportul Băneasa
1 Foto i N. STELORIANIeri la prînz s-a înapoiat în țară delegația tineretului R. P. Romîne care a participat la cel de-al VHI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Helsinki, mare sărbătoare a tineretului lumii, închinată păcii și prieteniei.La aeroportul Băneasa în întîmpinarea delegației au venit secretari ai C.C. al U.T.M., activiști ai C.C. al U.T.M. și ai Comitetului orășenesc București al U.T.M. Numeroși tineri și tinere din întreprinderile și instituțiile Capitalei, studenți și elevi, prezenți pe aeroport au făcut solilor tineretului nostru la

Placarea unui grup 
da activiști ai P.M.R.

în R. P. Bulgaria
Marți la amiază a părăsit 

Capitala, îndrcptîndu-se spre 
Sofia, un grup de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Romin 
condus de tov. Constantin 
Drăgan, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Olte
nia a! P.M.R., care va face o 
vizită în R. P. Bulgaria pentru 
a studia din experiența orga
nizațiilor Partidului Comunist 
Bulgar.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii grupului au fost con
duși de activiști ai C.C. al 
P.M.R.

Au fost de față Ivan Spasov 
însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Bulgaria în 
R. P. Romină.

★
In aceeași zi, grupul de 

activiști ai P.M.R. a sosit la 
Sofia.

(Agerpres)

nouă ori, cu același sentiment cu 
care citești o dată, de două, de 
nouă ori, o carte a unui clasic, 
de care ești îndrăgostit și căruia 
tot nu izbutești să-i afli secretul 
creafiei. Bănuiam că și fostul meu 
coleg Popa Ion trebuie să fi pro
iectat unele dintre aceste blocuri, 
și aveam dreptate. încercam să 
ghicesc care anume și nu mă 
hotărâm. Ne-em reîntîlnit în a- 
ceeași zi. Nu ne mai văzusem 
de mulți ani, de prin 1952, de 
cînd și unul și celălalt termina
sem liceul. Era și firesc să ne 
privim fejele, să ne uităm unul 
în ochii celuilalt ca să vedem 
cît de mult ne-am maturizat de 
etunci, cît ne-am schimbat.

Popa Ion e un bărbat robust, 
nu prea înalt, cu trăsături ener
gice și fine în același timp. Ochii 
lui sînt înfr-adevăr arzători, așa 
cum afli cîte odată că sînt ochii 
eroului fzvorit. Am stat de vor-

NICHITA STANESCU

(Continuare în pag. a Zll-g) 

Festival o primire călduroasă și entuziastă. Florile oferite, cuvintele calde de bun venit au sporit emoția firească a tinerilor care s-au întors în patrie de la marea sărbătoare a prieteniei. Printre cei sosiți l-am întîlnit pe laminorist-.il Ion N. Popa de la Cîmpia Turzii.5,Sînt fericit și mîndru — a spus el — că am participat la cel de-al VIII-lea Festival al Tineretului și Studenților. Manifestările care au avut loc la Helsinki și în alte orașe ale Finlandei, întîlnirile cu delegațiile de tineret din diferite țări, ne-au întărit și mai mult la toți convingerea că prietenia este un lucru scump tuturor tinerilor din lume, că pacea are mai mult ca ori- cînd apărători puternici.In timpul Festivalului am cunoscut numeroși tineri. Mi-a rămas întipărită în minte figura tânărului muncitor finlandez Wnizam, lăcătuș la o întreprindere din orașul Turku. El, ca șl alți tineri care au convingeri politice deosebite de cele ale noastre, nutreau aceleași gînduri puternice de pace și prietenie pe care le avem noi“.

Valea Oltului

După cum se știe din delegația tineretului țării noastre au făcut parte numeroși sportivi. Unul dintre acești sportivi este și tânărul Gheorghe Banu, care la sărituri de pe trambulină a cucerit două medalii de aur. Iată ce ne-a spus el:■„Printre sportivii care în întrecerile sportive prietenești de la Helsinki au cucerit medalii mă număr și eu. Ne bucurăm cu toții că într-o asemenea frumoasă întrecere am adus patriei noi victorii. Performanțele sportivilor noștri la Festival au demonstrat totodată condițiile minunate pe care tineretul țării noastre le are pentru practicarea sportului', ★Ansamblul artistic al Uniunii Tineretului Muncitor, care a participat la cei de-al VIII- lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Helsinki întreprinde în prezent un turneu în Uniunea Sovietică.
V. CONSTANTINESCU

Citiți
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Furaje bogate = 
belșug de carne 

și lapte!
Despre contribuția ti
nerilor din regiunea 
Argeș la Insilozarea iu- 
rajelor șl Întreținerea 

pășunilor

PRIETENII MEI...
Fratele meu mai mare e 

strungar la I.R.U.M. Reghin, 
îmi place mult meseria lui. 
M-am împrietenit și cu tova
rășii lui de muncă: Antal 
Aurel, Antal Grigore, MalovV 
Traian, Vajda Geza și alții.' 
Întotdeauna m-am simțit bine 
printre ei. Cînd îi întîlnesc pe 
stradă, frumos îmbrăcați, me
reu veseli, simt o mare bucu
rie. Ei mă întreabă despre 
notele primite la școală, des
pre munca mea de elev.

Nu o dată, povesteam în cla
să colegilor despre prietenia 
mea cu tovarășii de muncă ai

Din carnetul 
corespondentului 

voluntar
fratelui meu. Și, să fiu sincer, 
nu cu puțină mândrie o 
făceam.

...M-am simțit fericit în ziua 
cînd prietenii mei, metalur- 
giștii, m-au felicitat cu ocazia 
primirii în U.T.M.

Am stat de vorbă cu ei 
mult timp.

— Ei, acum să te vedem 
utemistule, mi-a spus unul 
dintre ei.

Am mulți prieteni în uzină. 
Aș vrea să spun câteva cu
vinte doar despre unul: Dan 
Ioan. Un tînăr comunist, nu 
prea înalt, cu păr negru, cu 
sprincene arcuite.

Lucrează la o morteză. Cîte 
lucruri nu mi-a explicat! De 
multe ori îmi încredința ma
șina — după ce fixa el piesa
— și mă privea cu ochii omu
lui cu o îndelungată experien
ță. In privirile lui citeam 
aprobarea a tot ceea ce 
făceam.

Acum, Dan e student la Po
litehnică.

In vacanța de iarnă a fost 
acasă. L-am întrebat de note
— de astă dată eu. M-a între
bat și el. Ne-am felicitat 
reciproc. Sînt mândru că eu, 
elev în clasa a X-a a Școlii 
medii nr. 2 din Reghin, am 
prieteni asemenea tineri 
muncitori care în curînd vor 
fi ingineri.

Adeseori mă gîndesc că va 
fi minunat ca peste cîțiva ani 
să fac practică chiar în secția 
unde Dan va lucra ca inginer.

Dan a venit în vacanța de 
vară. Mă va întreba, cu sigu
ranță, cum învăț. In locul 
răspunsului obișnuit, eu am 
să răspund cu mândrie :

— Sînt utemist!

AUREL GIURGIU 
elev



M
na din ramurile de 
producție principale, 
căreia gospodăriile 
colective din regiu
nea noastră îi acor
dă o deosebită a- 
tenfie, este zoo

tehnia. Fafă de anii anteriori, 
efectivele de anime le proprietate 
obștească au sporit cu mult. La 
finele acestui en gospodăriile co
lective vor dispune de 63.700 
bovine din care 25.000 vaci cu 
lapte, 146.000 ovine, majoritatea 
cu lînă fină și semifină, 25.000 
porcine, 55.000 păsări-matcă. A- 
ceasta presupune — pe iîngă alte 
condifii — o bază furajeră boga
tă, consistentă. De felul cum fie. 
care gospodărie colectivă va ști 
să-și asigure furajele pentru ani
male, vor depinde în mare măsură 
producfiile anului viitor. Se impun, 
în această privință, eforturi și bună 
gospodărire cu afît mai mult cu 
cît anul acesta condițiile de cli
mă în regiunea noastră nu au 
fost prea favorabile bunei dezvol. 
țări a unor plante și nutrejuri 
care constituie baza asigurării 
necesarului de furaje. Balanța fu
rajeră pentru gospodăriile colec
tive trebuie să fie de cel pu(in 
74.900 fone fînuri, 202.000 tone 
grosiere, 400.700 tone suculente 
și 34.000 tone concentrate.

Sub îndrumarea comitetului re
gional de partid, consiliul regio
nal agricol a luat o serie de măsuri, 
încă din primăvară s-a făcut re
comandarea ca izlazurile să fie 
permanent bine întreținute pentru 
a fi pășunate intens, în vederea! 
păstrării tinetelor pentru fînuri. 
Pajiștile naturale în regiunea noa.

stră ocupă o suprafajă de peste 
200.000 de hectare.

în atenjia tuturor organelor a- 
gricole și a unilăților agricole so
cialiste din regiune a sfat mări
rea randamentului pășunilor prin 
aplicarec1 diferențiată, pe zone, a 
unor măsuri agrotehnice impor
tante. Astfel, în zona de șes s-au 
identificat toate pășunile slab 
productive care dădeau între 
2.000—4.000 kg masă verde la 
hectar. Prin desțeleniri și cultivări 
cu plante de nutre} de mare pro
ductivitate am reușit ca pînă

grozoofehnice și agrosilvice com
plexe care vor combate eroziu
nile accentuate din această zonă. 
Prin reînsămîntări și supraînsă- 
mînțări, prin repartizarea de în
grășăminte chimice sporite de |a 
an la an, s-e îmbunătă(it o supra
față de 2.500 ha. de pe care 
s-a ob}inut o cantitate importan
tă de masă verde. Pășunile gos
podăriilor colective din comuna- 
Călinești, raionul Pitești, Schitu 
Golești, raionul Muscel, de pe 
Valea lașului și Bahna Rusului din 
raionul Curtea de Argeș, prin

se pot ob(ine sporuri de 108 pînă 
la 215 la sută la hectar.

în felul acesta s.au asigurat, 
pînă acum 40 000 tone fînuri. 
Fiecare gospodărie colectivă a 
primit indicația să strîngă în șire 
și clăi masive paiele și pleava 
și în stoguri, cocenii de porumb. 
Toate acestea vor fi tocate și 
administrate în amestec cu bor
hoturi și suculente. Astfel vor fi 
adunate pînă în toamnă tîrziu 
peste 840,000 tone de grosiere 
ceea ce reprezintă de 4 ori mai

Folosim 
toate resursele

acum pe o suprafață de peste 
8.000 ha să mărim producția de 
masă verde la 15—20.000 kg la 
hectar. O experiență bună am 
căpătat în ce privește amenajarea 
unor pășuni model cum sînt cele 
de la Erebeni și Coteana, raionul 
Slatina, Petrești, raionul Găiești, 
Slobozia și Miroși din raionul 
Costești și altele, unde, prin fo* 
losirea celor mai productive cul
turi, prin îngrășarea periodică cu 
îngrășăminte chimice și naturale 
și prin irigare, producția de 
masă verde a depășit 25.000 kg 
la hectar.

în scopul îmbunătățirii pășuni
lor de deal au început lucrări a-

efectuarea unor lucrări, au dat 
o producție de masă verde de 
trei ori mai mare.

Suprafața ocupată de golurile 
de munte și pășunile alpine în 
regiunea noastră este de 80.000 
ha. Aceste pășuni au o compozi
ție floristică inferioară și dau o 
producție scăzută la hectar.

Rezultatele experiențelor efec
tuate în pășunile Marginea și 
Clăbucet din raionul Curtea de 
Argeș, Portăreasa- și Dealul Șesu
lui, raionul Muscel au demonstrat 
că administrînd doze de 150— 
300 kg azotat de amoniu la ha

mult decît cantitatea planificată. 
In multe gospodării colective din 
raioanele Slatina, Drăgănești-Olt, 
Costești și altele au fost clădite, 
pe terenuri mai ridicate, șire de 
pleavă de cîte 100—150 fone fie
care. Acest lucru a fost însă ne
glijat în multe gospodării colec
tive din raioanele Găești și Pi
tești.

In toate aceste acfiuni pentru 
asigurarea hranei animalelor o 
importantă contribuție și-au a- 
dus-o tinerii colectiviști. O contri
buție însemnată au adus-o tinerii la 
întreținerea pășunilor, efectuînd 
diferite lucrări pe mai bine de 
15 000 hectare de izlaz.

O acțiune la care tinerii își aduc 
acum un aport consistent este 
strîngerea frunzarelor. Dar tinerii 
pot să contribuie la însilozarea 
celor peste 400 000 de tone de 
furaje. S-a luat măsura ca 
din lanuri să se recolteze 
în primul rînd plantele care 
nu dîu randament pentru porumb 
boabe. Cu sprijinul inginerilor și 
tehnicienilor, tinerii trebuie să 
vegheze cu grijă ca să fie recol
tat numai porumbul de pe parce
lele cu o producție scăzută de 
boabe. Trebuie să fie gene
ralizată experiența bună în aceas
tă privință a gospodăriilor colecti
ve Oporelu și Teslui din raionul 
Slatina, Frîncești, Galicea din raio
nul Rîmnicu-Vîlcea și altele.

Asigurarea unor cantități sufi
ciente de furaje însilozate de
pinde în bună măsură și de în- 
sămînțarea culturilor duble. Or, 
unele gospodării colective nu pot 
însămînța suprafețele prevăzu
te din cauză că terenurile 
încă nu sînt eliberate de paie. 
Asemenea lipsuri au făcut ca pînă 
acum să nu fie însămînfafe pe 
întreaga regiune, în G.A.C., de- 
cîf circa 11.000 de hectare. In 
această privință, consiliile raio
nale agricole, consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colec
tive și mecanizatorii din S.M.T. 
trebuie să depună maximum de 
eforturi pentru ca pînă la 15— 
20 august să fie însămînțate în 
cultura dublă suprafețe cît mai 
mari.

CONSTANTIN BUDAN 
președintele Consiliului regio

nal agricol Argeș
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Gospodăria colectivă „Oltul" 
din comuna Teslui are 500 de 
bovine, dintre care Î50 vaci 
cu lapte, 800 ovine, 150 de 
porcine și multe păsări. Asigu. 
rarea unei baze furajere boga. 
te constituie o garanjie sigu
ră a sporirii producției secto
rului zootehnic, lată do ce, în 
aceste zile, se acordă o aten
ție deosebită însilozării nutre
țurilor și 
bului.
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Avem o gospodărie colectivă puternică. Sectorul tehnic constituie importantă de venituri colectiviștii El numără 500 de bovine dintre care 200 vaci cu lapte și juninci, a- proape 900 de ovine, 344 de porcine, peste 4.000 de păsări și altele.Am prevăzut ca producția animalelor să crească necontenit- Se știe că animalele trebuie bine hrănite ca să ducă mult, printre altele, ne ocupăm zi de zi, de primăvara și pînă toamna tîrziu, să asigurăm o bază furajeră bogată, consistentă. Resurse se găsesc pretutindeni cînd știi să le valorifici bine. Noi mai avem de anul trecut o groapă cu 130 tone porumb siloz bine conservat. încă din primăvară am semănat 25 hectare cu secară masă verde folosită în hrana zilnică a animalelor. Avem apoi, semănate, 80 hectare cu lucerna. S-au dat trei coase. Lucerna din prima coasă, amestecată cu secară, am însi- lozat-o- în total 232 tone. Din celelalte

zoo- o sursă pentru noștri, aproape

pro- Deci, noi

două coase am făcut fînuri — 25 de tone. Vom da a patra coasă, tot pentru fîn. Am adunat cu grijă toate paiele și pleava de orz, secară și grîu. în șire mari avem depozitate 217 tone paie și circa 10 vagoane cu pleavă. Grădina de legume constituie pentru noi o altă sursă de furaje. însilozăm coletele de sfeclă, foile de varză, lujerii de pepeni, ierburi — în total cam 40 de tone. Avem și sfeclă furajeră pentru hrana porcilor, cam 150 de tone, de pe 6 hectare. Mai avem 15 hectare cu iarbă de sudan. După ce am recoltat fînul am adus animalele să pășuneze otava. Mai folosim în hrana porcilor și a vacilor dovle- cii semănați prin porumb, pe 340 de hectare- La ordinea zilei este acum însilozarea porumbului. Ne-am propus ca de pe 140 de hectare să obținem 500 de tone. Vom obține mai mult.La îndemîna noastră mai stă o sursă pe care o folosim chibzuit. Este vorba de pipirigul și ierburile de pe balta satului. Anul trecut le-am făcut fîn. A-

nimalele nu prea le consumau bine. A- nul acesta ne-am gîndit să procedăm altfel. Recoltăm ierburile de baltă, le tocăm și, în amestec cu porumb, le însilozăm. Vom mai cîștiga, în acest fel, vreo 200 de tone de furaj. Necesarul de furaje pentru animalele gospodăriei — adică 10 tone pentru fiecare vacă, 5 tone pentru tineretul taurin și 0,5 tone pentru ovine și porcine — va fi depășit.în toate aceste acțiuni pentru asigurarea hranei animalelor, gospodăria noastră a avut ■un sprijin prețios în organizația UTM, oare i-a mobilizat pe toți tinerii la lucru în perioadele cînd am avut cea mai mare nevoie de ei. La recoltatul fînurilor, la strîngerea rezidurilor din grădina de legume, la reamenajarea și săpatul gropilor pentru siloz, la în- silozări.
FLOREA 

CRUCERU 
vicepreședinte

FILIPU 
VANGHELIS 

inginer agronom
G.A.C. din comuna 
Crîmpoia, raionul 
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Colectiviștii din comuna Brebeni vor avea la sfîrșitul acestui an 190 de bovine din care 40 de vaci, peste 400 de ovine, 100 de porcine, păsări etc. Deși tînără, gospodăria se îngrijește să-și dezvolte în continuare acest sector, aducător de venituri importante. Pentru iarna cane vine, gospodăriei colective îi vor trebui peste 500 tone de furaje. încă de pe acum colectiviștii strîng ma'ri cantități de furaje. După ce au adunat paiele în șire de pe cele 365 de ha au trecut la însămînțări în culturi duble pe 120 de hectare, porumb în amestec cu floa- rea-soarelui. Pe Iîngă porumb ei însilozează în aceste zile reziduri de la grădina de legume, vrejuri de dovleci și fasole, diferite ierburi.
B. NICOLAE

CONTRIBUȚIA
TINERILOR COLECTIVIȘTI

Asigurarea bazei furajere ne 
cesare 
pare 
siliile 
gospodăriilor 
raionul nostru. Comitetul ra
ional U.T.M., sub conducerea 
comitetului raional de partid, 
îndrumă cu grijă organizațiile 
U.T.M., spre înfăptuirea anga
jamentelor pe care și le iau. 
Astă primăvară, de exemplu, 
comitetul raional U.T.M. a 
organizat o consfătuire cu se
cretarii organizațiilor U.T.M. 
din gospodăriile colective, în 
care s-a discutat problema 
contribuției tinerilor colecti
viști la întreținerea și exploa
tarea pășunilor și fînețelor. 
Specialiștii din agricultura ra
ionului, care au fost invitați

constituie o preocu- 
deosebită pentru con- 

de conducere 
colective.

ale 
din

furaje să fie asigurate. S-a 
trecut pe urmi la fapte. Tine
rii au întreținut aproape 5 000 
de hectare de izlaz, din cele 
10 000 ha pe care le folosesc 
gospodăriile colective. A sosit 
apoi timpul recoltatului fînu
rilor. Tinerii au fost prezenți. 
Pînă acum, în raionul nostru 
s-au recoltat fînurile de pe 6 100 din cele 7 725 hectare. 
Organizații U.T.M. ca cele din 
Drăghici, Valea Mare, Vlădeni, 
Cimpulung i-au mobilizat și îi 
mobilizează permanent pe ti
neri la recoltatul

De curînd, am 
comitetul raional 
sfătuire similară 
primăvară. Cu 
lej, tovarășul Vasile Avram, 
președintele consiliului raional

fînurilor. 
organizat la 
o altă con- 
cu cea din 
acest pri-

au de făcut concret, și-au 
luat angajamente și și-au al
cătuit planuri, practic nu au 
făcut nimic pentru a și le în
deplini. La Boteni, Stoienești 
și Drăghici nu s-a însilozat 
încă nimic, nu s-au săpat nici 
măcar gropile. La Schitu-Go- 
lești și Poienari tinerii și-au 
adus o contribuție sub posibi
litățile pe care le au, la însilo- 
zări, organizațiile U.T.M. nu 
i-au mobilizat la îndeplinirea 
fiecărei acțiuni întreprinse de 
consiliile de conducere privind 
asigurarea furajelor. însiloză- 
rile constituie o lucrare la or
dinea zilei. Tinerii din toate 
gospodăriile colective ale raio
nului nostru 
să-și

au posibilitatea 
aducă contribuția la 

efectuarea în timp a acestei

0 sursă de furaje
ulturile duble con
stituie o importan
tă și ieftină sursă 
de furaje. Oricît de 
puțin ar produce 
un hectar de po
rumb în cultură 

dublă, el este totuși rentabil. 
Să vedem cum înțeleg colecti
viștii din raionul Slatina să fo
losească această sursă în asigu
rarea bazei furajere.

Gospodăria colectivă „Steaua 
roșie” din comuna Potcoava a 
avut cultivată cu păioase o su
prafață de 450 hectare. La 
întrebarea noastră : „Cîte hec
tare ați arat și cîte ați însă- 
mînțat cu culturi duble?” — u- 
temislul Mihai Ion, contabilul 
colectivei, a pus mîna pe recep
tor :

— Să întreb la sfatul popular. 
-De ce ?
— Păi, ei trebuie să știe, le-am 

transmis situația aseară.
Caută, răscolește prin registre. 

Degeaba. O evidență clară nu 
ctete. Adevărata situație e a- 
cea8ta : pînă la 4 august aici 
s-au însămînțat 52 de hectare 
din cele 140 arate. Și gospodăria 
colectivă are mare nevoie de 
furaje. Pentru a acoperi nece-* 
sarul de fînuri și porumb siloz 
a fost nevoită să încheie un con
tract de schimb — dă porumb și 
ia furaje — cu o gospodărie co
lectivă tocmai din raionul Rîm
nicu-Vîlcea. Și asta, în timp ce 
sursa care îi stă la îndemîna, 
care nu-i cere decît puțină preo
cupare, e complet neglijată. Evi
dent că spiritul gospodăreso 
lasă serios de dorit.

La Tîmpeni am avut o con
vorbire cu Angliei Anghelescu, 
directorul S.M.T. Mecanizatorii 
de aici au avut de arat 14 000 
ha de miriște.

— Am arat cam 50 la sută — 
ne spune directorul.

— Cît ați însămînțat în 
tură dublă ?

— Foarte puțin...
Aflăm cauzele. Stațiunea 

162 de tractoare. în fiecare 
zi însă circa 13—15 nu lucrează. 
Sînt defecte. Apoi stațiunea are 
doar pe vreo 8 tractoare schim
buri de noapte. Totuși, directe-

iul este mulțumit. N-avem ce zice, 
are și de ce fi „mulțumit" 1

O buuă preocupare pentru 
însămînțatul din timp al cultu
rilor duble a existat la G.A.C. 
„Tudor VladimireBcu” din Co
teana. Pe 45 hectare porumbul 
a răsărit deja și se însămînțează 
în continuare. Cei patru trac
toriști din brigada lui Adrian 
Țucu, de la S.M.T. Recea, noap
tea ară și ziua însămînțează, 
depășind continuu viteza de 
lucru. Tinerii din colectivă, mo
bilizați de organizația U.T.M., 
transportă înaintea arăturilor, 
mari cantități de îngrășăminte 
naturale, pentru a spori produc
ția Ia hectar. Utemiștii Marin 
Staicu, Vasile Ștefan, Aritîca 
Ghiță și Domnița Costache se 
evidențiază la efectuarea acestei 
lucrări. Preocupări 
toare există și în cele 
podării colective din 
Mogoșești.

Asemenea preocupări 
nerii din G.A.C. Oporelu, Teslui 
etc. Așadar, există o experiență 
bună, dar ea nu e generalizată. 
Pe întregul raion, pînă la 4 au
gust, din 5 000 de hectare plani
ficate pentru însămînțări cu cul
turi duble erau semănate doar 
2 300 hectare. Tovarășul Con
stantin Iordache, președintele 
consiliului agricol raional Slati
na, ne spunea că sămînța a fost 
asigurată din timp pentru în
treaga suprafață. Atunci care 
e cauza ? Ea trebuie căutată în 
faptul că din cele peste 35 000 
hectare eliberate de păioase s-au 
arat abia aproape 10 000 de ha.

______ , Băl- 
Găneasa, Valea Mare și al-* 
semănatul culturilor în mi- 
întîrzie, pentru că terenul 

ocupat cu paie. De aseme- 
deși sînt posibilități, unele

în comune ca Brîncoveni, 
teni, 
tele, 
riște 
este 
nea, . _________ _________
S.M.T.-uri din raion nu au orga
nizate schimburi de noapte. Tim
pul este înaintat. Necesarul de 
siloz în raionul Slatina se ridică 
la aproape 80 000 tone. Această 
cantitate nu va fi în întregime 
asigurată dacă — pe Iîngă alte 
resurse — nu va fi pe deplin folo
sită și aceasta : însămînțarea cul
turilor duble în miriște.

N. BARBU 
C. SLAVIC



Căminele
își așteaptă studenții

In aceste zile de vacanță, 
pe culoarele, în sălile și în 
camerele căminelor studen
țești lucrează cu spor meș
terii zidari, zugravi, vopsi
tori și instalatori. Admini
strațiile căminelor și servi
ciile sociale de pe lingă 
instituțiile de învățămînt 
superior din București au 
luat măsuri pentru pregă
tirea căminelor în vederea 
redeschiderii noului an uni
versitar.Pe strada Ștefan Furtună este situat căminul studențesc nr. 2. Aici, locuiesc, în timpul anului școlar, peste 800 de studenți de la Institutul de construcții, Institutul politehnic — facultățile de chimie și de metalurgie etc. Acum la pavilionul E se execută lucrări de amenajare în 10 camere. Acestea fac parte din plănui de mărire a numărului de locuri în cămin. Sala de lectură de la pavilionul C, cu o capacitate de 204 locuri, a fost dotată cu mobilier nou. Studenții care vor locui la căminul nr. 2 vor avea la dispoziție în anul școlar viitor încă 15 dușuri. Camerele lor au fost împodobite cu perdele de voal, covoare, carpete, iar așternutul este în întregime nou.Iată-ne și la căminul nr. 1 de pe Calea Plevnei. Administratorul, tovarășul Petre E- voescu, ne-a spus :— în toate cele 11 corpuri de clădire ale căminului nostru se fac zugrăveli, reparații și amenajări. Sala din pavilionul M numărul de locuri 300. In pavilionuljăm o sală de întocmire a proiectelor pentru studenții de la politehnică, sală dotată cu 100 de mese speciale pentru desen.La atelierul de tîmplărie se lucra de zor pentru ca pînă la 15 august să fie terminată reparația tuturor dulapurilor, meselor, scaunelor.

Un lucru care-i va bucura pe studenți este și faptul că șala de sport suferă o transformare radicală. Pardoselile de seîndură sînt scoase și înlocuite cu parchet. Se efectuează lucrări pentru îmbunătățirea iluminației și ventilației în săli.Tovarășa Ana Oprică, administratoarea căminului studențesc „Carpați“ ne-a declarat:— Căminul nostru va putea găzdui, de la toamnă, datorită unor noi măsuri de organizare și amenajare, pînă la 1 700 de studenți. Ne străduim să terminăm curățenia generală și reparațiile înainte de 1 septembrie.Căminul „Carpați“ funcționează într-o clădire bună. Meșterii au însă de lucru la revizuirea ușilor, ferestrelor, instalației electrice, sanitare și de încălzire. în prezent, se vopsesc ușile și ferestrele exterioare.Institutul de petrol, gaze și geologie posedă pentru băieți și fete.— Preocuparea

Zilele trecute s-a făcut proba instalației spălătoriei mecanice de la căminul „Rosetti“. Această spălătorie poate deservi 1 400 de oameni.La căminul Gabroveni a fost amenajată o așa zisă sală de lectură aeriană. Este vorba, de fapt, de o terasă încăpătoare, cu mese și scaune, cu instalație de iluminat potrivită pentru studiu. Tot aci, a fost reamenajat clubul prevăzut cu televizor, mese de ping- pong, șah etc. Căminul din Gabroveni are șapte etaje. Lif. tul, care nu funcționa de mai multă vreme, a fost reparat.
M. TUDOR

trei cămine unul pentru

de lectură și-a sporit la aproape D, amena-

noastră actuală, ne spunea tovarășul Mir- cea Vereș, șeful serviciului social al institutului, este să sporim cu cîteva sute numărul locurilor în cămine. Acest lucru se va realiza prin atribuirea unor noi imobile pentru cămine. Serviciul social al Institutului de petrol, gaze și geologie și-a propus ca reparațiile și amenajările căminele terminate brie. Acest cu o lunăși amenajările de la căminele „Gabroveni“ și „Rosetti“ au fost terminate acum o săptă- mînă. La căminul „Rahova“ mai sînt de efectuat unele lucrări de vopsitorie.Pentru căminele au fost comandate tele de bumbac,mobilier. Sălile de lectură au fost, de asemenea, reamenaja- te, dotate cu covoare și altele.

în toate studențești să fie pînă la 15 septem- termen va fi scurtat de zile. Reparațiile

institutului 300 de sal- pături noi,

în regiunea Galafl

Crește numărul depunătorilor la C E.C.
Zilnic la cele 75 de 

agenții C.E.C. din re
giunea Galați se pre
zintă mii de oameni 
care își depun econo
miile bănești spre păs
trare pe librete. In a- 
cest an numărul depu-

nătorilor a crescut cu 
încă 12 500 iată de cel 
existent la sfîrșitul a- 
nului trecut, valoarea 
depunerilor, consemna
tă în perioada ianua- 
rie-auqust, fiind cu 45 
la sută mai mare decît

In perioada corespun
zătoare a anului tre
cut. Astăzi în regiu
nea Galați un libret 
C.E.C. revine la 4 lo
cuitori.

(Agerprej)

Noi produse 
din material plastic 
destinate industriei

construcțiilorSectorul materialelor plastice a realizat anul acesta o serie de produse noi destinate industriei construcțiilor. întreprinderea „Floria, Cloșca și Crișan" din Turda, de pildă, a început să producă pe scară industrială o gamă variată de covoare de policlorură de vinii în diferite culori. Noile produse sînt tot atît de rezistente ca și parchetul, de două ori mai ieftine decît acesta și dau apartamentelor un aspect mult mai elegant. în această întreprindere se produc și plăci care imită pe cele din mozaic, pentru bucătării, băi și vestiare, înlocuind faianța, și care, de asemenea, sînt mai ieftine.Pînă la sfîrșitul anului întreprinderile din sectorul de materiale plastice vor produce pentru industria construcțiilor circa 50 de noi produse pentru pardoseli, tapete și instalații sanitare.
(Agerpres)
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vietice a fost Iuri 
component al echipei 
din Baku.

• Astă seară de la ora 20,30 
pe stadionul Republicii, echipa 
de fotbal a orașului Leipzig își 
începe turneul în țara noastră 
întîlnind echipa Rapid București. 
Oaspeții au sosit luni în Capitală 
deplasînd cel mai bun lot. în 
deschidere se va disputa un 
meci între două echipe ale tabe
rei de juniori de la Sighișoara.

al

Handbal în șapte — băiefi (fază din meciul Voinfa-Arfa aplicată—P.T.T. disputat în cadrul finalei în
trecerilor Spartachiadei de vară din orașul București).

• Echipa U.R.S.S. conduce cu 
2—1 in întîlnirea finală cu e- 
chipa Franței din cadrul compe
tiției de tenis pentru tineret 
„Cupa Galea“. în partida de 
dublu Minașvili și Metreveli 
(U.R.S.S.) au învins cu 6—8; 
6—3; 6—4; 7—5 pe Duxin, Jauf- 
fret (Franța).

• La Moscova s-a disputat în
tâlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele selecționate de 
tineret ale U.R.S.S. și R.S. Ceho
slovace. Meciul dintre cele două 
echipe a prilejuit un interesant 
spectacol sportiv, încheiat cu

un rezultat egal : 0—0. Cel mal 
bun jucător al selecționatei so- 

Melkumov, 
Neftianik

• Echipa franceză 
Olimpique Nîmes, 
cipat la turneul demonstrativ din 
cadrul celui de-al VIII-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Helsinki, a fost 
invitată să susțină două întîlniri 
în U.R.S.S. In primul meci fot
baliștii francezi vor întîlni la 9 
august la Leningrad echipa Ze
nit, iar la 11 august vor juca Ia 
Kiev cu campioana unională 
namo.

de fotbal 
care a parti-

Di-
ora 
in-

„23

• Sîmbătă seara de la 
19,30 pe ringul montat în 
cinta patinoarului artificial 
August” va avea loc o intere
santă întîlnire internațională de 
box dintre echipele de tineret 
ale orașelor București și Lodz 
(R. P. Polonă). Printre pugiliștii 
selecționați în 
se remarcă C. 
Gh. Angliei, C.

.zel și N. Ivan. 
la București 
vor evolua la Constanța.

Foto : N. STELORIAN

Importante acțiuni

echipa noastră 
Chică, C. Crudu, 
Anton, P. Ment- 
După meciul de 

boxerii polonezi

• Echipa de rugbi a Institu
tului de Cultură Fizică din Var
șovia a susținut primul meci 
la Moscova, întîlnind pe stadio
nul V. I. Lenin, o selecționată 
studențească. Victoria a fost re
purtată de rugbiștii polonezi cu 
scorul de 16—13.,

Inovații și raționalizări
Ca rezultat al pre

ocupărilor uiuucitori- 
lor tineri și vîrstnici 
de la Uzinele de ma
șini electrice din 
București pentru spo
rirea productivității 
muncii, reducerea 
prețului de cost și 
îmbunătățirea calită
ții produselor, la ca
binetul tehnic sînt 
înregistrate numeroa
se propuneri de ino
vații și raționalizări.

De la începutul a- 
nului și pînă la sfir-

șitul lunii iulie, s-au 
înregistrat 178 pro
puneri de inovații 
din care 102 au fost 
deja aplicate în pro
ducție. Valorea eco
nomiilor antecalcula- 
te se ridică la suma 
de 240.982 lei.

Printre inovatori 
întilnim și pe utemis- 
tul Voicu Vasile. El 
a realizat pîilă acum 
patru inovații. O ino
vație importantă au 
realizat de asemenea 
și utemiștii Jose Ke-

vel ți Dimitriu 
gen. Sprijiniți îndea
proape de comunis
tul Gheorghe Ganea, 
ei au reușit să modi
fice dimensiunile izo
lației tijelor de la re
zistențele de pornire 
și reglaj ale motoare
lor electrice. Aplica
tă în procesul de 
producție, această i- 
novație aduce econo
mii în valoare de 
59.946 lei.
S. TRUȘCULESCU 

tehnician

de folos obștesc
0 verificare a cunoștințelor teoreticeLocuitorii comunei poșaga din raionul Turda, participă intens la muncile de folos obștesc. La construirea noului cămin cultural, la electrificarea satelor Poșaga de Jos și Lunca Arieșului, la construirea unei noi săli de clasă la Școala elementară de 4 ani, ia parte un mare număr tățeni, în majoritate Numai în două zile ei de cetineri, au ex-

Bibliotecara noastră
adună din rafturi un braf de cărți, 
cititorilor, luă cîteva din ele și porni 
obicei, pe înserat, bibliotecara Lu-

După ce-și
controla fișele 
în sat. Ca de 
crefia Vădoiu din comuna Biertan, raionul Mediaș, 
își începea raidul pe la casele colectiviștilor.

lat-o ajunsă la casa unde locuiește Elena Pintea.
— N-ai sosit bine și iată-mă că am venit, spuse 

zîmbind bibliotecara. Ți-am promis că-ji voi aduce 
ultimele noutăfi.

— Apăi cu treburile pe acasă, după ce am ve
nit din cîmp, n-am mai avut timp să frec pe |a 
bibliotecă.

— Azi fi-am adus „Cazul dr. Udrea” și „Cum 
să îngrijim grădina și livada”.

Și așa, din casă în casă, bibliotecara a trecut pe 
la Ana Pușca, Magda Boghior, 
ducind cu ea cărțile preferate.

Reîntoarsă la bibliotecă, își 
nelipsifii săi oaspeji.

Mi-am aruncat privirea peste

Maria Remischer,

re:a locul printr»

vraful de fișe a!»

cititorilor. Nu erau deloc puține. Vreo 320 
în acest an, în care erau înscrise peste 2.400 de 
volume. Deplasările la domiciliu, recenziile ținute 
la bibliotecă, prezentările de cărți, simpozioanele, 
serile literare au făcut ca, zilnic, biblioteca să cîș- 
tige noi cititori.

Pe fișa utemistei Magda Boghior sînt înscrise 25 
de cărți. Este o cititoare activă. De cinci ani e 
nelipsită de la bibliotecă.

într-o zi, pe bibliotecara Lucreția Vădoiu ai să o 
întîlnești la crescătoria de porci citindu-le îngriji
torilor din broșura „Cum trebuie alcătuite rațiile 
de mîncare la porci", altă dată la grădina de legu
me discutînd cu legumicultorii despre broșura „Cul
tura roșiilor și a ardeiului".

Harnica bibliotecară este apreciată și iubită de 
colectiviști, care găsesc în ea un prieten apropiat.

numai

V. DAN 
tehnician

Frumoasă-i fabrica noastră. A- 
ceasfa este aprecierea tuturor 
muncitorilor care lucrează la 
fabrica de mobile din cadrul 
Complexului de industrializare 

a lemnului Tîrgu-Jiu.

Fofo ! O. PLECAN
FLORENȚA ALBU:

0 FAMILIE DE MINERI
(Urmare din pag. I)

galerii începuse predarea locu
lui de muncă, schimbului ur
mător. Intr-unui din abatajele 
frontale se strînseseră mineri 
din toate sectoarele. Barta Eu
gen, vestitul miner de la Lu- 
peni își încheiase ultimul șut 
din cei 36 de ani de minerit. 
„Ștafeta“ brigăzii lui care de
venise vestită în toată Valea 
Jiului, urma să fie transmisă 
noului „comandant".
- Cine va fi el ? se între

bau în clipa aceea numeroși 
mineri. Mulți dintre ei cunoș
teau insă că tradiția brigăzii 
va fi continuată de către cel 
mai bun miner din brigadă: 
Barta Dionisie.

— S-o duci cu cinste mai 
departe. Să nu mă faci de 
rușine. Căci dacă se va întim- 
pla așa, no-i vrea să mai aud 
de tine... Această recomandare 
a primit-o noul șef de brigadă 
în auzul tuturor.

De atunci și pînă în pre
zent, Barta Dionisie n-a mai 
părăsit această brigadă.

doua tinereți

Azi, deseori, dorul îl mai 
poartă pe Barta Eugen prin

Valea Jiului. Se întîlnește cu 
vechii lui ortaci, discută îm
preună, se interesează de 
munca lor. Cîte odată, între 
el și fiul său, Dionisie, se în
cheagă discuții' interesante 
despre viața lor, despre tine
rețea lor.

— La 14 ani eu am intrat în 
mină, povestește bătrînul. Lu
cram cîte 10—12 ore pe zi im- 
pingînd cu palmele cărbunii 
spre rostogol apoi îl încărcăm 
în vagoneți. Tu ce făceai la 
vîrsta aceea Dionisie, mai știi?

— Mai știu, tată. Învățam 
in mod gratuit într-o școală 
profesională...

— La 22 de ani eu fusesem 
concediat pentru mai multe 
luni de zile și băteam flămînd 
pe la porțile patronilor cerind 
de lucru...

— Eu tată, la aceeași virstă, 
îmi petreceam concediul de 
odihnă la Soci în Uniunea So
vietică... La 26 de ani am pri
mit Medalia Muncii. Și nu 
peste mult timp am fost de
corat cu Ordinul Muncii clasa 
a IlI-a...

O discuție despre două 
epoci, despre două tinereți. O 
discuție despre tinerețea tată
lui, despre tinerețea fiului său.

II■
olumul întitulat 
astfel a fost con
ceput de poetă ca 
un omagiu adresat 
de ea oamenilor 
Bărăganului. Da
tele statistice re

levă cruda realitate în care 
trăiau oameniii din această 
cîmpie a soarelui în trecut. 
Bărăganul, socotit „grînar al 
țării“, dădea foarte puțină 
pline lucrătorilor săi, dădea 
un mare număr de pelagroși 
și o mortalitate infantilă re
cord. La 
adăugate 
vremea 
sălbatică,
pămint a majorității țăranilor, 
analfabetismul masiv, violența 
superstițiilor și totala depen
dență de capriciile unei natu
ri, nu odată vitregă. Abia 
acum, Bărăganul intră 
geografia nouă a țării 
în istoria ei adevărată, 
doptînd metafora autoarei, 
masa țării, lingă oțel, lingă 
petrol și aur, lingă covoarele 
înflorate și cintece, stă astăzi 
pîinea Bărăganului. A Bără
ganului supus voinței omului, 
lucrat cu mașini, smuls pustie
tății și înapoierii sociale. A 
Bărăganului socialist. Intre 
vechile recorduri și cele noi, 
cînd la ordinea de zi e înscris 
frumosul, „porumb 5 000". 
irigațiile, chimizarea agricul
turii, învățământul agricol de 
masă, școala medie ți supe-

recorduri trebuie 
neaparat, pentru 

aceea, exploatarea 
lipsa crîncenă de

in 
Și 

Ai 
pe

tras și transportat cantitatea de 10 m.c. piatră, au cernut și transportat din balastieră peste 4 m.c. nisip și a fost pregătită cantitatea de 56 m.c. material lemnos. De asemenea, zilnic, un număr de 10 tineri ajută la ridicarea zidurilor căminului cultural. Se lucrează intens și la electrificarea celor două sate, în care scop s-au fasonat și transportat stîlpii necesari. în aceste munci s-au evidențiat Cocoș Ioan, Birdea Gligor, Popa Nicolae, Vonica Ioan și mulți alții.îndrumați de organizația U.T.M., tinerii din satele O- răști și Belioara se preocupă de îngrijirea plantațiilor tinere pe o suprafață de 18 re. Valoarea lucrărilor tu a te șește de ei pînă acum, suma de 7.400 lei.
hecta- efec- depă-

A. RADU
funcționar

La Combinatul chimic din Tîrnăveni fac practică 50 de studenți din anul II al facultăților de chimie industrială din București și Timișoara.în planurile lor de muncă sînt incluse obiective importante. Printre acestea, se numără studierea proceselor tehnologice din secții, pătrunderea în tainele procesului de fabricație a produselor din toată gama sortimentelor combinatului. O parte însemnată din perioada de practică, este rezervată laboratoarele secțiilor, cît și în laboratorul accentul este pus pe structura produselor, a materiilor prime. Importanța cuvenită este acordată și studierii utilajelor, agregatelor și principiilor de funcționare ale acestora.

• în orașul Chișinău s-a dis
putat meciul internațional de 
fotbal dintre echipa Moldova și 
formația Olimpiakos Pireu. E- 
chipa gazdă a repurtat victoria 
cu școrul de 4—2. Fotbaliștii 
greci urmează să mai Busțină 
meciuri la Moscova și Kiev.(Agerpres)

studiului încentral, unde

IOAN HASAȘIU 
corespondent voluntar

Fertilizează solul
De

paiele de pe miriști, colecti
viștii de la gospodăria agri
colă colectivă „Progresul“ din 
comuna Lăceni, raionul Alex
andria au început să trans
porte pe timp îngrășăminte 
naturale. Pînă acum au fost 
transportate peste 250 tone de

îndată ce s-au strîns bălegar. Această acțiune con
tinuă. Un aport însemnat îl 
aduc tinerii colectiviști Epure 
Vaier, Coroveteanu Stelea, 
Duca Andrei, Licianu N. Ion 
și alții.

SOARE CONSTANTIN
colectivist

Cinematografe
PLANETA FURTUNILOR : Patria, 

E. Pavel, înfrățirea între popoare, 
Miorița; UN -PUMN DE NOTE: Re
publica, Lumina, 23 August; LĂ
SAREA. NOPȚII : Magheru, Bucu
rești; Un om trece prin zid : V. 
Alecsandri ; FRUMOASA AMERI
CANĂ ; I. C. Frimu, Gh. Doja, G. 
Coșbuc ; FANTOMELE DIN SPES- 
SART : Tineretului; AL NOUĂLEA 
CERC : Victoria. 30 Decembrie f 
PESCARII DIN ARHIPELAG: Cen
tral ; PROGRAM PENTRU COPII: 
(dimineața) 13 Septembrie ; NU
MAI O GLUMĂ : (după amiază) 
13 Septembrie, Popular; MICHEL 
și MIȘUTCA — INTRE RÎUR1LE 
METAURO ȘI MARECCHIA—RĂ- țuștile Înțelepte — sapa 
FERMECATĂ — ȘTIINȚĂ ȘI TEH
NICĂ Nr. 5/962 : Timpuri Noi : 
POMPIERUL ATOMIC : Maxim 
Gorki ; MONGOLII : 1 Mai, Flo- 
reasca ; POVESTE SENTIMENTA
LĂ : Cultural ; CIELITO LINDO : 
Alex. Popov; PLĂCERILE ORAȘU
LUI : 8 Martie; PERLE NEGRE: 
Grivița ; BĂTRÎNUL ȘI MAREA : 
C-tin David ; M-AM SĂTURAT DE 
CĂSNICIE : V. Roaită, Flacăra ; 
SCRISOARE DE LA O NECUNOS
CUTA : Unirea ; TEROARE ÎN 
MUNȚI : Alex. Sahia ; ACADEMI
CIANUL DIN ASKANIA; T. Vla- 
dimirescu, Luceafărul ; CÎND CO
MEDIA ERA REGE ; Munca, Vol
ga , DEPARTE DE PATRIE: Arta, 
AGRAFA ALBĂ: Moșilor; FIUL 
HAIDUCULUI: Donca Simo; GAR
DIANUL : 16 Februarie ; 
TUL X 25: M. Eminescu; 
NOAPTE A LUI '43 : I. 
IUBIRE ÎNCĂTUȘATĂ :

—•---

AGEN- 
LUNGA 

Pintilie ; 
8 Mai t

Un adevăr
al generației noastre

(Urmare din pag. I)

bă mult, dezordonat, înfrerupînd 
adeseori firul relatărilor cu a- 
mintiri din liceu. Mi-ar fi greu 
să reproduc întocmai firul discu
ției. Esențialul a fost că ne-am 
împărtășit unul altuia experiența 
acumulctă între timp, ne-am 
consultat reciproc asupra planu
rilor de viitor, ne-am criticat și 
ne-am lăudat deschis unul pe ce
lălalt.

— La faculfete, îmi povestea 
Ion Popa, visam să construiesc 
complexe arhitectonice grandioa
se, palate ale culturii. Un model

Cîmpia Soarelui
rioară etc., se Interpune • 
virstă istorică eroică — vîrsta 
trecerii de 
socialismul 
făt or.

Urmărind 
transfomare 
Florența Albu e atentă în deo
sebi la schimbările pe care le 
aduce victoria socialismului în 
conștiința oamenilor, în deprin
derile lor de fiecare zi. între 
transformarea omului și a 
locurilor există o condiționare 
reciprocă. De altfel, autoarea,

la capitalism la 
definitiv trium-

procesul acesta de 
a Bărăganului,

în paginile ei, o imagine preg
nantă a acestei părți de țară. 
Conduși de partid, oamenii de 
aici supun natura și îi smulg 
roade bogate. E o luptă în
verșunată, in care știința, ela
nul colectiv și tehnica înain
tată își dau reciproc mina.

Construcția socialistă a adus 
în Bărăgan pompe de asper- 
siune, lumină electrică, televi
ziune, mari gospodării agri
cole, dar a adus mai ales o 
adevărată libertate pentru 
cuitorii lui.

lo-

onica literară
absolutizind puțin, declară: 
Tot ce e scris aici, e scris des
pre oameni. Cu ei am bătut 
drumuri noi în cîmpie, cu ei 
am făcut popas. Ei înseamnă 
cu faptele lor aceste locuri pe 
hărți. Activistul 
medicul raionului, 
meșterul arhitect, 
satului, creatorii 
„Fundulea 414“, tractoriștii de 
la Slobozia, muncitorii de la 
G.A.S. Dragalina, miile de co
lectiviști formează astăzi acele armate ale pîinii angajate în
tr-o luptă fără precedent.

Fără a fi o monografie în 
deplinul înțeles al cuvîntului, 
cartea Florenței Albu închide,

de partid, 
agronomul, 

cronicarul 
porumbului

des-Originară din locurile 
pre care scrie și bună cunos
cătoare a lor, autoarea con
feră tuturor faptelor și eve
nimentelor relatate, un aer fa
miliar, o căldură și o autenti
citate remarcabile.

Sigur, modul în care scrie 
Florența Albu această carte 
nu-i prea original. Cutare pa
saj aduce aminte de Desculțul lui Zaharia Stancu, altul 
de o poezie și așa mai departe. 
Sînt apoi o seamă de neaten
ții în privința redactării pe 
care un control mai serios 
le-ar fi putut elimina. Se ob
servă, de asemenea, pe alocuri,

0 pierdere din vedere a an
samblului, o mărunțire a pro
blemelor dezbătute, care con
trastează neplăcut cu 
de o reală frumusețe, 
niri obsedante la acel 
subțire“ din Bărăgan, 
mîntul ars de soare, la linia 
uniformă a orizontului (care, 
nefiind tradusă în imagini, nu 
prinde contur) obosesc citito
rul, făcind ca simbolurile în
cercate de poetă să cadă une
ori alături de intențiile ei.

Dar ceea ce trebuie reținut 
îndeosebi în această carte e 
modul direct, entuziast, în 
care autoarea relevă schimba
rea fundamentală în anii so
cialismului a acestor locuri. 
Portrete bine creionate ale 
unor eroi, unele descrieri atră
gătoare ale peisajului, notații 
revelatoare privind procesul 
de transformare a oamenilor 
și locurilor, o recomandă pe 
Florența Albu ca pe un repor
ter sensibil, de un lirism în 
general bine strunit, pasionat 
căutător al noului pe care îl 
cîntă. Iar comunicarea lim
pede a acestui nou, fără mul
tă emfază și ostentație (care 
viciază totuși, din cînd in tind 
unele pasaje), cu conștiința că 
el s-a instaurat ca o coordo
nată majoră și permanentă în 
viața noastră obișnuită, face 
ca multe pagini șă aibă vibra
ția unui autentic poem.

pagini 
Reve- 

„drum 
la pă-

GEORGE MUNTEAN

pentru visurile mele era orașul 
erou Leningrad. Mă simțeem le
gat de orașul meu natal, de Plo
iești ; îi eram dator. După termi
narea facultății am venit aici. (O- 
rașul mei păstra încă urmele 
bombardamentului). Primele con
strucții pe care le-am proiectat 
au fost un dispensar la Beceni și 
o moară la Smeeni. Nu erau con
strucții meri, dar erau de primă 
utilitate. Munca la cele două pro
iecte m-a pasionat mai ales a- 
tunci cînd mi-am dat seame de 
factorii multiplii pe care trebuia 
să-i iau în considerație. Aceste 
construcții sînt astăzi o reali
tate.

...I s-a încredințat epoi proiec
tarea cvartalului de blocuri 
Hașdeu-Milcov (un cartier al ora
șului Ploiești).

—• Prima problemă care mă 
frămîntă cînd încep o nouă lu
crare, îmi spune srhitectul, e să 
nu transformi locuința într-o „ma
șină de locuit“. Să nu mă las fu
rat de fȘțadă, 
de o
Mă gîndesc la apartamente ca și 
cum eu însumi, voi locui în ele. 
Asta mă face atent la amănunte. 
Mă împiedică să mă pripesc.

...Cea mai mare bucurie a 
avut-o atunci, îmi mărturisește el, 
cînd s-a; hotărît, în 1958, refa
cerea centrului orașului. împreună 
cu alți arhîtecți această sarcină 
de mare cinste și de mare răs
pundere i.a fost încredințată și 
lui Ion Popa. („Mă aflam chiar 
în fața realizării visurilor mele 1“ 
— își amintește el). Lucra în

cadrul Direcției de sistematizare 
arhitectonică și proiectări con- 
strucții-Ploieșfi. Pasiunea construc
ției îi făcea pe arhifecți să nu 
se rezume doar la cele opt ore 
prevăzute în program.

Popa Ion își amintește de ate
lierul creat atunci pentru arhitecți: 
de la proiectare veneau direct pe 
șantier unde își petreceau restul 
zilei printre inginerii ce constru
iau, îndeplineau proiectele. Prin
tre ei se aflau Uță Băicoianu și 
Popescu Octav, amîndoi foști co
legi de cksă la liceu. „Arhitec
tura este și o problemă de su
flet — îmi mărturisește Ion Popa. 
Uram dărîmăturile, le 
toții :
tecți. Era o ură înverșunată îm
potriva vechiului. Se lucra în flux 
continuu. Se dărîma, se proiecta, 
se construia totodată. Se cîștigti 
timp. Intr-o parte se săpa 
fundație, într-alta
gafa ridicate. Era o colaborere de 
nedeslipit între 
neri și arhitecți I"

Arhitectul Popa 
zatorul laturii de
a centrului orașului. Am mers îm
preună și am zdmirat și cinema
scopul realizat de el împreună cu 
arhitectul Boceanu Ion.

Priveam noua înfățișare a Plo- 
ieșfiului ca o ilustrare vie a vi
surilor îndeplinite.

uram cu
muncitori, ingineri, arhi-

adică nume i
frumusețe exterioară.

o
zidurile erau

muncitori, ingi-

Ion este'reali- 
est și de sud

tcfc&r ej I



FESTIVALUL
DE LA HELSINKI

o sărbătoare a păcii,
■?/

A CONSTITUIT prieteniei și tinerețiiÂpelul participanțiloradresat tineretului lumii
Participanții la cel de-al VlII-lea Festival Mondial al Tineretului ți Studenților de 

la Helsinki au adoptat următorul apel adresat tineretului lumii:
„Scumpi prieteni, tineri din întreaga lume I 
în numele lor, 18 000 de tineri și tinere 

din 137 de țări participanți la cel de-al VIII- 
lea Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru pace și prietenie vă adresează 
un mesaj al păcii și prieteniei care consti
tuie o dovadă a încrederii și speranței tine
retului în viitor.

Tineretul Africii, Americii, Asiei, Europei 
și Oceaniei reprezentat la Helsinki de 1500 
de organizații de toate orientările, conștient 
de răspunderea sa în legătură cu primejdia 
unui război mondial, se adresează de ase
menea, tuturor popoarelor lumii și guverne
lor lor cxprimîndu-și încă o dată hotărîrea 
lor de nezdruncinat de a apăra pacea în în
treaga lume.

Am petrecut aici zece zile de neuitat. Am 
confruntat punctele noastre de vedere și am 
avut schimburi de păreri. Noi ne-am că
lăuzit în activitatea noastră de căutarea a 
ceea ce avem comun, a ceea ce ne unește. 
Am învățat să ne înțelegem unii pe alții și 
am devenit prieteni.

Festivalul de la Helsinki cu întîlnirile sale 
frățeșlti, manifestațiile sale, spectacolele ar
tiștilor și competițiile sportive au constituit 
cea mai înaltă expresie a voinței comune a 
tinerei generații de a obține triumful păcii«

prieteniei și înțelegerii reciproce între po
poare, de a încetățeni pretutindeni dreptul la 
independență națională și de a pune desco
peririle și cuceririle științei și tehnicii în 
slujba omenirii.

Prin puternicele noastre manifestații de la 
festival am demonstrat voința noasitră co
mună de pace și prietenie între popoare, nă
zuința spre încetarea tuturor experiențelor 
nucleare și interzicerea armei atomice, spre 
încheierea unui tratat de dezarmare, spre 
triumful principiilor independenței naționale 
și coexistenței pașnice a statelor cu regimuri 
sociale diferite.

Acum, cînd adresăm acest apel tuturor oa
menilor fără nici o deosebire, promitem să 
ne consacrăm luptei comune pentru pace și 
să ne dăruim toate forțele pentru triumful 
prieteniei și înțelegerii reciproce între tine
rii și popoarele lumii.

Fie ca unitatea noastră, cimentată prin 
festival, să se întărească și să se lărgească ! 
Fie ca ea să devină unitatea tineretului din 
întreaga lume !

Tineretul din întreaga lume reprezentat la 
festival adresează acest apel, expresie a do
rinței sale de a obține triumful păcii și prie
teniei în întreaga lume, întregii tinere ge
nerații".

la Helsinki prezenfîndTineri din Azerbaidjan 
un scurt program de muzică pentru un grup de invitafi.

Foto :

ȘEDINȚĂ

C. A. E. R.MOSCOVA 7 (Agerpres). — în zilele de 3 și 4 august 1962 a avut loc la Moscova prima ședință a Comisiei permanente a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, pentru statistică.La ședință au participat delegații ale țărilor membre ale Consiliului: R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. Polonă, R. P. Romînă, R. Ungară și U.R.S.S'.Comisia permanentă C.A.E.R pentru statistidă
P. P.a a examinat probleme organizatorice ale activității sale și a aprobat planul de activitate al Comisiei pentru semestrul IX al anului 1962.Ședința Comisiei a decurs într-o atmosferă de unanimitate, prietenie și colaborare frățească.

„O mare victoriea tinerei generații
Declarațiile secretarului comisiei 

a Comitetului internațional al
permanente 
Festivalului

DUPĂ CEA DE-A 8-A CONFERINȚA MONDIALA 
PENTRU INTERZICEREA ARMELOR NUCLEARE CHEMAREA ADRESATĂPOPOARELOR LUMIITOKIO 7 (Agerpres). — TASS transmite : Cea de-a 8-a conferință mondială pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen și preîntîmpinarea unui război nuclear, care și-a încheiat lucrările la 6 august la Tokio, a adresat popoarelor din întreaga lume o chemare la lupta pentru interzicerea imediată a armei nucleare, pentru dezarmare generală și totală.Ca urmare a seriei de explozii nucleare efectuate de Statele Unite la mare altitudine în regiunea Oceanului Pacific, se spune în continuare în chemare, pregătirile pen-

HELSINKI 7 (Agerpres). — „Astăzi putem trage două con
cluzii principale : In primul 
rind uriașul succes al festiva
lului care înseamnă o mare 
victorie a tinerei generații din 
lume, în al doilea rină, eșecul 
total al reacțiunii care a în
cercat să împiedice întâlnirea 
tineretului lumii, a declarat 
astăzi la conferința de presă 
de închidere Jean Garda, se
cretarul comisiei permanente 
a Comitetului internațional al 
festivalului.

Garda a subliniat că nid 
un forum internațional nu a 
întrunit reprezentanții atâtor 
țări, la nici unul din festiva
lurile precedente nu au parti
cipat atâtea organizații de ti
neret naționale, regionale și 
internaționale.

Eu pot, a spus în continuare 
Garda, să declar în numele a 
18 000 de partidpanți la festi-

val: am ajuns la concluzia că 
ceea ce ne desparte reprezintă 
mult mai puțin decît ceea ce 
ne unește. Pe noi ne unesc 
ideile păcii, prieteniei, coexis
tenței, încetării experiențelor 
nucleare, interzicerii armei a- 
tomice, dezarmării generale.

In continuare Garda a spus 
cîteva cuvinte despre acțiunile 
ostile festivalului. Dușmanii 
festivalului dispuneau de fon
duri uriașe. Ei plăteau huliga
nilor pentru organizarea 
vocărilor. Pentru acești 
murdari „munceau" cei 
fluierau, urlau, aruncau
pietre în autobuzele festivalu
lui. Dar nici o acțiune, nici o 
întîlnire, nid un concert nu au 
fost zădărnicite. Toate mani
festările participanților 
festival s-au desfășurat 
mult succes. La manifestările 
festivalului au participat circa 
550 000 de oameni, adică mai

populație
Colabo- 

reciprocă

mult decît întreaga 
a orașului Helsinki.
rarea și înțelegerea 
cu tineretul finlandez au în
trecut toate așteptările noa-

ZENTRALBILD
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In legătură cu comemorarea tragicului 
bombardament de la Hiroșima

Puternica demonstrație 
pentru pace și dezarmare

de la New York(Agerpres). comemora-

tru un război nuclear s-au accelerat și primejdia izbucnirii războiului în Asia s-a intensificat.Cerem ca toate puterile nucleare să încheie imediat și necondiționat un acord cu privire la interzicerea experiențelor nucleare, jCrearea zonelor denucleari- zate — se arată în continuare în chemare — este extrem de importantă pentru preîntîmpinarea războiului nuclear. Trebuie grăbită crearea de zone denuclearizate din care să facă parte țările Asiei și din regiunea Oceanului Pacific — din Japonia pînă în S.U.A. — 
precum și alte regiuni ale lumii.Participanții la conferință cer desființarea tuturor blocurilor militare opuse, lichidarea bazelor militare de pe teritorii străine și evacuarea tuturor trupelor străine.Trebuie să cerem ca viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U. — se arată în chemare — să prevadă planuri concrete îndreptate spre atingerea acestui scop.în încheierea chemării se spune: să întărim solidaritatea internațională, să unim strîns forțele largi iubitoare de pace în jurul mișcării noastre, să zădărnicim pregătirea războiului nuclear și să luptăm în continuare pentru do- bîndirea independenței naționale și stabilirea păcii generale.

NEW YORK 7 — în legătură cu rea tragicului bombardament atomic de la Hiroșima, la 7 august a avut loc la New York o mare demonstrație.O uriașă coloană de demonstranți cu o lungime de a- proape 1 km a pornit din Briliant Park spre piața Organizației Națiunilor Unite. Demonstranții au purtat peste 2 000 de panouri pe care scria: „Hiroșima este o rușine pentru America", „Nu vom permite repetarea Hiroșimei“, „Să fie interzise experiențele nucleare“, „Pacea este singura noastră apărare“.în piața Organizației Națiunilor Unite a fost organizat un miting de protest împotriva bombardării Hiroșimei și de solidaritate cu locuitorii din Hiroșima și Nagasaki.Cei care au luat cuvîntul la miting au vorbit despre sentimentul de rușine pentru America, singura țară din lume folosit împotriva oa- această monstruoasă

te a pieței, huligani din organizația din New York a partidului nazist au postat, cu permisiunea poliției, pichete în jurul participanților la miting. Ei au început să țipe a- menințînd că vor folosi grenade cu gaze împotriva celor care cer pace.JAMAICA: un nou statindependentDelega)! din Cuba arăfînd unor fineri prieteni venifi la Festival 
unul din dansurile lor nafionale.

Foto : ZENTRALBILD
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JAIP'ONEA: Delicvmța juvenilă

in creștereîn ultimii ani, în Japonia a continuat să crească numărul crimelor comise de minori. Potrivit „Cărții albe cu privire la crime“, dată publicității la Tokio la 7 august de Ministerul de Justiție al Japoniei, în cursul anului 1961

a arestat diferite cri- de tineri și în timp ce precedenti
poliția pentru me mii tinere, în anii comiteau crime șapte minori dintr-o mie, în anul 1961* numărul lor a crescut la 10. în cartea albă se arată că un mare număr de cri-

me este comis de a- dolescenți în vîrstâ de 14—15 ani. Ministerul de Justiție arată că creșterea criminalității în rîn- durile tineretului constituie una din problemele sociale alarmante ale Japoniei.

Fotografia de mai sus înfățișează un aspect din timpul unui spectacol dat In Seurasaari, o insulă 
pitorească lîngă Helsinki, de delegati la Festival din Paraguay.

Foto : LEHTIKURA.

care a menilor armă.Ei auS.U.A. pentru „acțiunea irațională și tragică", săvîrșită a- cum 17 ani cînd au fost nimiciți sute de mii de oameni lipsiți de apărare. Chiar și O- renstein, membru ai Senatului statului New York, a ironizat în cuvîntarea sa argumentele guvernului american potrivit cărora, reprimarea sîngeroasă a locuitorilor din Hiroșima și Nagasaki ar fi fost în scopul „încetării războiului“.„Explozia atomică roșima nu a nimicit războiul, ci l-a făcut mai periculos“, a spus el.Participanții Ia miting au aprobat călduros declarațiile vorbitorilor că a venit timpul ca litigiile internaționale să fie rezolvate nu prin violență, ci prinîn

necesară rapide ade la Hi-

tratative.acest timp, în altă par-
Comunicatul Cancelariei

Guvernului Provizoriu

Dupâ întreruperea tratativelor dintre Anglia și Piața comună
RECUNOAȘTERI AMARE.

aproximativ 250 000 
banane pe an și — 
ficient pentru hrana 
manioc și porumb, 
orașe ale țării sînt Kingstone, Mon- 
tego Bay și Black River.

In septembrie anul trecut, ca o 
consecință a luptei de eliberare

de tone de 
cu totul insu- 
populafiei — 

Principalele

amaica. Așezată în 
Arhipelagul Antile. 
lor Mari din Marea 
Caraibilor, împreună 
cu insulele Grand și 
Little Cayman, Cal- 
cos și Turks, Jamaica

are o suprafață de 1 1.424 km 
patrați. In majoritate negri și 
mulatri, populația țării este de 
aproximativ 1 600 000 de locui, 
tori.

Jamaica a cunoscut din plin ur
mările ur/ei lungi stăpîniri și ex. 
ploatări coloniale. Pînă la sfîrșitul 
anului trecut ea a făcut parte din 
Federația Indiilor de vest alcă
tuită din zece colonii engleze, toa
te situate în Marea Caraibilor. 
Bogățiile insulei, îndeosebi bau
xita, minereu aflat în cantități în
semnate (Jamaica ocupă locul întîi 
în lumea capitalistă) au fost în 
mod sistematic acaparate de mo
nopolurile engleze, americane și 
canadiene. Sînt semnificative pen. 
tru gradul de exploatare doar cî- 
teva cifre. Astfel, potrivit statis
ticilor oficiale, din fiecare cinci 
muncitori doi muncesc în condiții 
deosebit de grele cîte 15—16 ore 
pe zi, pentru monopolurile străine. 
Jn timp ce în 1957 tona de bauxi
tă era plătită doar cu 10 șilingi, 
pe piața mondială prețul ei era 
de trei lire I...

Monopoliștii străini au ținut 
populația într-o stare de totală 
înapoiere. Nivelul de viață este 
foarte scăzut. La trei locuitori, 
unul nu are existența asigurată 
nici de pe o zi pe alta. Lipsurile 
materiale precum și inexistența 
unei asistențe medicale fac ca bo
lile să secere fără milă numeroase 
vieți. Nu e de mirare că în a- 
ceste condiții longevitatea este 
scăzută.

In afara bogățiilor subsolului, 
Jamaica este cunoscută prin ro
mul și zahărul care, de fapt, con
stituie un important loc în ceea 
ce privește exportul țării. Anual 
de pe cele 50 000 de hectare 
cultivate cu trestie de zahăr se 
produc circa 377 000 de tone de 
zahăr. Se produc, de asemenea.

r
n.
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națională, Jamaica a hotărit pe 
calea unui referendum să se des
prindă din cadrul Federației Indi- 
ilor de vest și să-și obțină separat 
independența. Astfel, după mai 
bine de trei secole de dominație 

brita-colonială, fosta colonie 
nică Jamaica a fost procla, 
mată stat independent, 
mare a luptei maselor populare. 
Intr-un cadru festiv, în noaptea de 
5 spre 6 august, pe stadionul din 
Kingstone a avut loc ceremonia 
proclamării independenței. Atunci 
a fost coborî! drapelul britanic și 
înălțat în sunetele noului imn na
țional drapelul jamaican.

Totodată, potrivit Agenfiei Asso
ciated Press, guvernul țării a 
mis o telegramă Organizației 
țiunilor Unite prin care cere 
mirea în rîndurile O.N.U.

Independenta acestei țări

ca ur-

al Republicii Algeria
de

C. GHEORGHE

ei; 3). favoa-

subliniazăGuvernul săse că continua

acum al de Elibe-

♦ ♦

fața tribunalului că au fost 
instruiți de specialiști ameri
cani.

(a 
treia țară de limbă engleză de pe 
continentul american) reprezintă o 
însemnată victorie a luptei po
porului și o nouă și importantă 
lovitură dată colonialismului.

HAGA. — Guvernul Olandei 
a adoptat hotărîrea de a în. 
cepe tratative oficiale cu In
donezia în problema Irianuiui 
de vest

ALGER 7 (Agerpres). — Cancelaria Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria a dat publicității la 7 august un comunicat în care se spune că „împuternicirile pe care le-a deținut pînă acum Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria vor fi deținute de ; înainte de Biroul Politic' Frontului Național rare a Algeriei.în comunicat în același timp Provizoriu va existe pînă la convocarea ședinței ordinare a Consiliului național al revoluției algeriene prevăzută pentru septembrie a.c.

LONDRA 7 (Agerpres). — Presa britanică, scrie corespondentul din Londra al agenției United Press Internațional, și-a exprimat dezamăgirea în legătură cu rezultatele tratativelor de la Bruxelles cu privire la aderarea Angliei la Piața comună. „Dezamăgirea este mare, scrie „Times" printre altele. Situația este „neplăcută“ pentru guvern, scrie „Daily Herald“, întrucît el nu va putea prezenta rezultate concrete la conferința din septembrie a țărilor Common- wealthului, „Daily Mail" aruncă direct vina pe Franța. Comentatorii englezi, relatează agenția DPA, sînt de asemenea de părere că însuși guvernul englez a acceptat ca tratativele să se încheie fără vreun rezultat, avînd în vedere opoziția internă crescîndă

împotriva planurilor sale aderare la Piața comună.în Franța, relatează DPA, „Ministerul de Externe a: refuzat că comenteze acuzațiile că atitudinea inflexibilă a Franței a determinat impasul de Ia Bruxelles“. în schimb cercurile oficiale, relatează a- ceeași agenție, afirmă că tratativele de la Bruxelles au fost amînate din inițiativa britanică.Cercurile politice din anturajul organelor Pieții comune, relatează France Presse, atrag atenția asupra următoarelor aspecte negative ale tratativelor de la Bruxelles : 1). „tratativele au trebuit să fie amînate pînă în octombrie fără vreo siguranță în ce privește rezultatele lor ; 2).. unitatea de vederi a „celor șase", exprimată la tratative, nu poate ascunde divergențele de ve-

deri care există între timpul nu lucrează în rea concilierii, și cele două luni care ne despart pînă la reluarea tratativelor vor fi fără îndoială folosite de versarii Pieței comune.

tri- 
Na. 
pri-

In aceste cocioabe, într-o mizerie de nedescris sînt nevoi|i să 
trăiască majoritatea oamenilor muncii din Spania.

Fotografia de mai sus este reprodusă după revista americană 
„The New York Times Magazine“.

MOSCOVA. — După cum 
scrie ziarul „Trud“, minerii 
sovietici au stabilit un nou 
record mondial în domeniul 
extracției de cărbune. Brigada 
complexă a minerului Vladi- 
mir Budnii de la mina „Pri- 
vodnianskaia-Iujnaia" din U- 
craina a sporit, producția lu
nară de cărbune Ia 56 364 
tone. O asemenea productivi
tate în extracția cărbunelui 
nu a fost realizată în nici o 
țară din lume.

continuat lucrările în ședință 
plenară. Dezbaterile au avut 
loc pe marginea raportului de 
activitate al O.I.Z., prezentat 
de Jiri Meisner, secretar ge
neral al organizației. In după- 
amiaza aceleiași zile, Congre
sul și-a continuat activitatea 
pe comisii discutînd probleme 
profesionale.

BUDAPESTA. — în dimi
neața zilei de 7 august cel de-al 
V-Iea Congres al Organizației 
Internaționale a Ziariștilor și-a

HANOI. — După cum anun
ță Agenția Vietnameză de 
Informații, la 6 august au fost 
judecați de tribunalul din 
Vinh Linh (provincie situată 
la nord de linia de demarca
ție) alți trei spioni sud-vietna- 
mezi. Acuzații au declarat în

ACCRA. — La 6 august, 
peste 500 de reprezentanți a 
diferite mișcări naționale șl 
patriotice din Africa s-au a- 
dunat la Acera la un miting 
de protest împotriva atenta
tului Ia viața președintelui 
Ghanei, Kwame Nkrumah.

Republica Populară Democrată Coreeană. Fotografia reprezintă un aspect parțial al unuia din 
numeroasele șantiere de locuin)e moderne pentru oamenii muncii.
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