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In cinstea „Zilei Minerului11

ÎN CINSTEA CONGRESULUI

AL III-LEA AL U. T. M.

Succese 
ale tinerilor 

petroliști din Moreni
Tinerii petroliști din schela Moreni. sub conducerea orga

nizației de partid, mobilizați de organizația U.T.M. desfă
șoară larg întrecerea socialistă pentru a spori și mai 
mult contribuția lor la înfăptuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. Tinerii petroliști din Moreni 
intimpină cel de.al III lea Congres al U.T.M. cu noi și im
portante succese în lupta pentru sporirea producției de ți
ței, pentru îmbunătățirea calității lui. pentru cit mai multe 
economii în producție. Redăm pe scurt cîteva din aceste ac
țiuni ale tinerilor petroliști din schela Moreni.

Pe timp de furtună, 
nici o sondă oprită I
Pe drept cuv'nt motoarele 

electrice cu ajutorul cărora se 
smulg din adîncul pămîntu- 
Iui „aurul negru", se numesc 
inima sondelor. De buna lor 
funcționare este legată acti
vitatea sondei. Sînt multe 
cauze care pot scoate un mo
tor din funcțiune și prin a- 
ceasta să afecteze bunul 
mers aJ unui întreg grup de 
sonde. Calamitățile naturii : 
vînt, furtună, descărcări elec
trice, ploi pot produce diferi
te defecțiuni motoarelor elec
trice din schelele petrolifere. 
Iată de ce în zilele furtunoase 
echipa tinerilor electricieni 
de la schela Moreni se trans
formă într-o adevărată briga. 
dă de șoc a cărei lozincă este: 
„Pe timp de ploaie și furtună, 
nici o sondă oprită Nume
roase exemple ne vorbesc de
spre devotamentul în muncă 
al acestei brigăzi întotdeauna 
pregătită pentru a-și face pe

k Ia Clșmlglu

deplin datoria. Nu de mult, în- 
tr.o noapte de duminică, o 
ploaie torențială însoțită de 
puternice descărcări electrice 
s-a abătut asupra schelei. în 
frunte cu comuniștii Nicolae 
Bălan și Gh. Sima, tinerii e- 
lectricieni Vasile Șerbănoiu, 
Gh. Cățiu, Gh. Vintilă, deși nu 
erau de servici, s-au prezentat 
la schelă. După ce și-au luat 
uneltele necesare, au plecat 
pe teren. întreaga noapte, e- 
chipa electricienilor a reparat 
stricăciunile produse de fur. 
tună la cabluri, motoare, in
stalații de lumină și forță. Că- 
țărați pe stîlpi, sub ropotul 
ploii nici unul n-a coborît pînă 
cînd ultimul fir n-a fost legat, 
n-a fost reizolat. Datorită 
muncii lor plină de abnegație- 
în noaptea aceea sondele au 
funcționat din plin.

Nici o picătură de fifei, 
nici un centimetru cub 

de gaz pierdute

Evitarea irosirii fiecărei pi
cături de țiței este o preocu
pare permanentă a tinerilor 
petroliști. în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al U.T.M. | 
tinerii din schela Moreni au 
început montarea de decan- 
toare la fiecare parc de rezer
voare in scopul captării ce
lei mai mici cantități de țiței. 
De asemenea, la fiecare punct 
de colectare a țițeiului ei lu
crează intens ia vopsirea anti, 
solară a rezervoarelor pentru 
a evita pierderile de țiței prin 
evaporare. Para el cu aceste 
acțiuni, tinerii de la schela 
Moreni acordă o atenție deo-

ION HOTINCEANU
mecanic

rAzvan sAvulescu 
tehnician

ION FUMEA 
maistru 

membri ai postului de cores
pondenți voluntari ai ,,Scîn- 
teii tineretului" de la schela 

Moreni

(Continuare in pag. 3-a)

Calitatea producției este o 
preocupare serioasă pentru 
tinerele locna Alexandru, 
Constanța loniță și Elena 
Enache, din brigada „1 Mai" 
de la Fabrica „Flamura Ro
șie* * din Capitală. Ictă-le 
dlscutînd probleme ele ame

liorării calității firelor.

Organizați în coruri, tarafuri, 
echipe sportive, formații tea
trale, recitatori, soliști — prin 
toate mijloacele artei și sportu
lui cei. peste 25.000 de tineri 
din satele raionului Iași s-au 
întrecut pe scene și stadioane 
exprimîndu-și astfel dragostea 
pentru partid, îndrumătorul nos
tru înțelept pe drumul vieții 
noi. încrederea în viitorul tot 
mai. luminos ce i se oferă tine
retului.

N-a fost ușor să afli pe cei
• mai buni din zeci și zeci de 
; formații. Să hotărăști dacă este 
I mai omogen corul tinerilor co

lectiviști din Dobrovăț sau cel 
; al țăranilor din Mogoșești, fie

care avînd peste 50 de membri. 
Să selecționezi pe campionii 

j din cele 42 echipe de fotbal, 
cîte s-au prezentat la concurs, 
cînd astăzi toate comunele noa
stre s-au întrecut în a-și orga
niza baze sportive după mode
lul de la Recolta Andrișeni, Re
colta Flădeni sau de la Stejaru 
durea. 

Foto : N. STELORIAN

O întrecere a tinerelor talente

In întrecerea so
cialistă ce se desfă
șoară in cinstea „Zi
lei Mineruîui", mine
rii patriei noastre 
și-au pus ca obiectiv 
principal sporirea 
continuă a producti
vității muncii. In a- 
cest scop ei pun in 
valoare noi rezerve 
interne, străduindu- 
se totodată să folo
sească mai bine ca
pacitatea utilajelor

moderne de mecani
zare cu care sînt în
zestrate exploatările.

In semestrul I pro
ductivitatea muncii, 
exprimată în tone pe 
post prestat la ex
ploatare, a crescut in 
medie, pe întregul 
sector minier, de la 
0,848 tone de cărbu
ne cit era planificat, 
la 0,857 tone.

Ca urmare a spo
ririi productivității

Larg cîmp de afirmare 
a inițiativei creatoare 

a tineretului
A plicind eu fermitate teo

ria marxist-leninistă des
pre industrializarea socia

listă, Partidul Muncitoresc Ro- 
min pune un accent deosebit 
pe creșterea cu precădere a in
dustriei grele, cu pivotul ei — 
industria constructoare de ma
șini și, pe această bază, pe des- 
voltarea armonioasă, proporțio
nală a întregii 
economii națio
nale. Această 
politică, avînd 
drept scop ridi
carea permanen
tă a nivelului 
de trai al po
porului. este în
sușită de milioa
nele de oameni 
țara noastră,

ai muncii din 
țara noastră, care luptă cu 
elan pentru a traduce în fapte 
hotărîrile partidului. Ca ur
mare — așa cum subli
niază Raportul C.C. al P.M.R. 
prezentat la Congresul al III- 
lea. sarcinile trasate de cel 
de-al II-lea Congres al PAI.R. 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale pe anii 1956— 1960
au fost realizate și în multe do
menii depășite.

Datorită măsurilor luate de 
partid, au fost obținute reali-

Cei aleși au trecut prin a 
doua etapă la centre de comună 
și apoi au intrat în etapa a 3-a 
pe intercentre, pentru faza ra
ională. Prima întîlnire a fost or
ganizată în cadrul pitoresc la 
parcul fabricii U.I.L. Ciurea. 
Muncitorii fabricilor din Ciurea 
și locuitorii comunei au fost puși 
la o încercare dificilă. Unde să 

In raionul lași, 25.000 tineri participant la 
concursul cultural-sportiv al tineretului

te oprești mai curînd ? în fața 
scenei din parc unde se joacă 
teatru ? în sala clubului unde 
soliștii vocali fac înregistrări 
pentru radio ? în preajma tara
fului de la Dobrovăț care cîntă 
o sîrbă îndrăcită, sau la peluza 
terenului de fotbal upde se in- 
tîlnesc finalistele : Stejaru Ciu
rea cu Recolta Dobrovăț ? Fie
care. a rămas după preferință și, 
indiferent ce a văzut, nu a re
gretat. Echipa finalistă de tea*  

muncii, in primul se
mestru cl anului mi
nerii din bazinul 
Văii Jiului și cei de 
la Anina au livrat si. 
derurgiștilor peste 
plan 2730 tone de 
cărbune cocsrficcbil 
spălat - cu circa 
38.400 tone mai mult 
decit in perioada co
respunzătoare a anu
lui trecut

(Agerpres)

Alexandru Sencovici 
ministrul Industriei Bunuri

lor de Consum
rări însemnate șl !n industria 
bunurilor de consum. în 1959 
producția țesăturilor de bumbac 
din fire fine a fost de două ori 
mai mare decît în 1955. iar pro
ducția țesăturilor din fire supe-

Ce contribuție pot aduce tinerii din industria 
bunurilor de consum la înfăptuirea 

sarcinilor trasate 
al

de Congresul al lll-lea 
P. M. R.

de 
i. în

lină a crescut cu 70 
această perioadă a

rioare 
* ' la sută.

început producția de țesături 
și tricotaje din fire sintetice 
(ajungîndu-se în anul 1960 la o 
producție de 2,4 milioane m.p. 
țesături și 1.8 milioane bucăți 
tricotaje). De asemenea, a în
ceput producția fructelor și le
gumelor conservate prin frig, a 
conservelor dietetice, a laptelui 
praf etc.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată creșterii producției ar
ticolelor destinate copiilor

tru este cea a căminului cultu
ral din comuna Rediu-Tătar, 
care s-a prezentat cu 'piesa „în
doiala" de Ernest M aft ei. Cine 
interpretează? Fete și băieți ai 
colectiviștilor din comună, iar 
printre ei profesoara Leontina 
Tafuni de la școala de 7- ani 
și, o adevărată revelație a con
cursului, îngrijitoarea școlii, ti- 

năra Magdalena Iliescu. Publi
cul rîde. aplaudă și continuă să 
discute pe băncile din parc cine 
a avut dreptate în piesă, pînă 
ce Petruța Pitaru, solistă de la 
același cămin, îi cheamă la în
trecere, cîntînd de răsună pă
durea :

,,Hai flăcăi din alte sate 
Să jucăm care cum poate“,.
Ciștigitoarea etapei, Petruța 

Pitaru, o fată înaltă fi blondă,

îmbunătățirii calității acestora. 
Față de anul 1955, în acest an 
producem de doua ori mai mul
tă încălțăminte, de 2.4 ori mai 
multe confecții, cu 57 la sută 
mai multe tricotaje, cu 76 la 
•ută mai multe jucării, cu 25 la 
sută mai multe produse zaha
roase și multe altele.

Industria bunurilor de con
sum a reușit sâ 
satisfacă în mă
sură tot mai 
mare cerințele 
consumatorilor, 
exigența aces
tora.

în vederea 
creșterii capaci
tăților de pro

ducție, în industria bunurilor 
de consuni, între anii 1956— 
1960 au fost construite un nu- 
măr de 19 întreprinderi noi, 
48 secții noi, au fost dezvol
tate 60 de întreprinderi și 
s-au construit 21 centre de 
vinificare. De pildă, au fost 
construite filaturile de jn și cî- 
nepă de la Fălticeni și Gheor- 
ghieni, Fabrica de faianță de la 
Sighișoara, Combinatul de ulei 
și zahăr „Oltenia" din Craiova 
și altele.

Productivitatea muncii în in
dustria bunurilor 
este astăzi cu 23 
mare ca în anul 
mult de jumătate _ _r___
producției industriale a fost ob
ținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. Aceasta consti
tuie, de asemenea, un succes al 
inginerilor, tehnicienilor și mun
citorilor din industria bunuri
lor de consum, o nouă dovadă 
a capacității lor organizatorice, 
a creșterii calificării lor profe
sionale. a atașamentului lor pro
fund față de cauza construirii 
socialismului în patria noastră.

Directivele celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Roniîn pentru planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965 și progra
mul economic de perspectivă, 
constituie un document de o 
însemnătate istorică în viața 
partidului și statului nostru El 
indică calea spre desăvîrșxrea 
construcției socialiste în patria 
noastră și asigură în continuare 
dezvoltarea proporțională, ar-

de consuni 
la sută mai 
1955. Mai 
din sporul

(Continuare în pag. 3-a)

E tare moșneagul în jocuri 
populare, dar nici țîncul de o 
șchioapă nu se dă bătut. 
Semn că prin partea Călă
rașilor tradițiile frumoase se 

transmit din tată în fiu.

are mai puțin de 20 de ani și 
o mare dorință: să ajungă elevă 
Ia școala populară de muzică 
din Iași. Pasiunea ei de a culege 
cin te ce din sate a dus-o la strîn- 
ggrea intr-un caiet a multor 
versuri, unele stî^gace, dar 
spontane, care oglindesc viața 
nouă din satele noastre.

Ltemișlii din Brătuleni, co
muna Uncani, vin cu o carte 
de vizită prețioasă : au fost 
anul trecut finaliști la concursul 
pe țară.

Irimescu Maria. Alexandrescu 
Constantin. Trofin Maria, Dăni- 
lă Ana. Cimpoi Gheorghe și al
ții ciștigă și de data aceasta cu 
o suită de dansuri care exprimă 
munca lor de fiecare zi : Bor- 
deiașulvChindia, Coasa. Ca și 
Pitaru Petruța din Rediu-Tătar 
care cîntă simplu, așa cum au 
învățat-o păsările și susurul 
frunzei dar ce simte inima ei,

AUREL LEON
I

(Continuare în pag. 3-a) 

- în cadrul schelei de extracție 
i Băbeni, regiunea Pitești, bri- 
1 gada de intervenție condusă de 
' Popescu Gheorghe se situează 

printre brigăzile fruntașe. Mun. 
! cind bine, brigada a avut o 
I contribuție serioasă la îndepli

nirea, pe schelă, a planului pe 
trimestrul II a.c. și la realizarea 

I celor 75C.0C0 lei economii, la- 
tă-i pe membrii brigăzii, ia 

lucru.

Foto : AGERFRE5

In

Ritmul 
treierișului și arăturilor 

trebuie urgentat
Deșț înserase de mult, tov. 

Nicolae Florea, secretarul co
mitetului executiv al sfatului 
popular Hîrșoveni si membru 
în comitetul U.T.M. pe co
mună încă nu plecase acasă.

— Am terminat ieri sece
ratul pe întreaga comună — 
mi-a spus el. Gospodăria co
lectivă și întovărășirea agri
colă din satul Mînăstirea au 
terminat azi de cărat snopii 
pe arie. Totuși nu putem fi 
mulțumiți. Sîntem încă ră
mași în urmă cu treieratul 
și arăturile. Și asta mai cu 
seamă din cauză că noi, cei 
din comandamentul agricol 
comunal, nu am reușit să or
ganizăm destul de bine mun
ca. La asta și mă gîndeam 
acum. De mîine vrem să fa
cem o regrupare a forțelor, o 
reorganizare a atelajelor pro
prii în așa fel ca pe viitor să 
eliminăm orice fel de întîr- 
ziere. Despre munca utemiști- 
lor și tinerilor în această 
campanie ? Păi oricine din 
comună ar avea vorbe de 
laudă despre ei. Nu numai că 
de lunea și pînă sîmbăta îi 
poți găsi pretutindeni unde e 
nevoie, dar nici duminica nu 
stau. De exemplu, duminica 
trecută unii dintre ei s-au 
dus la Delești, la faza inter- 
comunală a concursului cul
tural sportiv, vreo sută s-au 
dus la gospodăria de stat 
Laza și au dat o mînă de a- 
jutor în mod voluntar la tre
ieratul griului, iar marea lor 
majoritate au lucrat aici, în 
gospodăria colectivă.

Utemistul Mihai Lupu, teh
nician agronom esste res
ponsabilul postului utemist 
de control din gospodăria co
lectivă „30 Decembrie" din 
comuna Pungești. L-am întîl- 
nit la sfat ; se pregătea să 
comunice raionului ultima si
tuație operativă. Iat-o: Din 
cele 565 ha cu grîu și orz în- 
trfe 16—28 iulie, s-au secerat 
503, ha, s-au cărat pe arii sno
pii de pe 200 ha., s-au arat 
11 ha. iar treierișul abia a 
început. L-am reîntîlniț pe 
tehnician pe seară, pe una 
din ariile comunei.

•— Nu stăm bine cu cam
pania — a recunoscut el. 
Avem îhsă planuri mari. Vom 
organiza utemiștii și tinerii 
în. echipe : unele la cărat sno
pii pe .arii, altele la trieriș, 
altele la arat pentru că zilele 
astea a plouat bine și se 
poate ara cu atelajele noa
stre. Apoi vom reorganiza 
activitatea postului utemist 

| de control, vom...
— Dar toate astea trebuiau 

! făcute în urmă cu cîteva săp- 
i tămîni, Cînd încă nu începuse 

campania.
— Firește, noi de atunci am 

I început să ne gîndim...
— Și cînd aveți de gînd să 

depășiți stadiul de „gîndire"?
— Cînd ne vom cristaliza 

definitiv aceste idei, că tre
buie să recunoașteți și dv.t 
sînt idei prețioase, nu ?

— Da, sînt idei prețioase. 
S-ar putea însă ca pînă se 
vor cristaliza definitiv să se 
încheie și campania.

O situație nesatisfăcătoare, 
ca cea de aici, există și în 
comunele și satele Ivănești, 
Gologofta, Balica, Broșteni 
etc.

In unele unități agri-

Produse Ieftine/ 
mai multe, 
mai bune

întreprinderea de panifica
ție „Pionierul" din Capitală fa
brică 38 sortimente de produ
se din făină. Din acestea, prin 
recenta Hotăiire a Comitetului 
Central al P-M.R. și a Consi
liului de Miniștri, la peste 20 
s-a redus prețui de vînzare.

Intro convorbire avută re*  
! cent cu directorul întreprinde

rii. acesta ne-a relatat:
— într-o zi, într-unul din 

centrele noastre de desfacere 
a pîimi, am avut, intîmplător*  
o discuție cu o cumpărătoare. 
Am întrebat-o: „Cum vă plac 
produsele noastre ?“ „De obi
cei, sînt mulțumită — mi.a 
răspuns dînsa, uneori însă pli
nea este prea prăjită. îmi placa 
insă calitatea chiflelor și a 
cornurilor, sortimente din care 
cumpăr în fiecare zi. Am șase 
fetițe și in fiecare dimineața 
la ceai le dau chifle. Sînt ief
tine și bune și, în urma Hotă.- 
rîrii cu reducerea de prețuri*  
fac și economie. După noul 
preț, chiflele îmi revin din 
trei în trei zile gratuit".

— Și nu silit puțini cumpă
rătorii care solicită acum can
tități tot mai mari din produ
sele noastre — ne-a relatat în 
continuare directorul. Și aces
te cerințe mari ne-au obligat
— și sintem bucuroși de asta
— să depunem eforturi mai 
mari, să producem mai mult 
și mai bun. Am organizat, de 
pildă, o nouă brigadă de mun
citori la fabricarea specialită
ților și producem acum de trei 
ori mai multe chifle, comuri 
ctc.. decît produceam numai cu 
cîteva zile mai înainte. Mun. 
citorii noștri — foarte mulți 
sînt tineri — se străduiesc să 
producă mereu mai mult, să 
îmbunătățească necontenit ca
litatea produselor. Ei țin la 
marca, la prestigiul fabricii și 
dorința este să satisfacă exi
gențele cumpărătorilor.

F. SIMNIC

cole socialist-cooperatiste dini 
raionul Vaslui exista o preo
cupare bună pentru ca recolta 
acestui an să fie strînsă la 
timp și fără pierderi și pentru 
pregătirea recoltelor viitoare, 
în multe locuri organizațiile 
U.T.M. aduc un ajutor prețios 
la strîngerea recoltei. Există 
însă și organizații U.T.M. care 
contribuie slab la efectuarea 
lucrărilor din această perioa
dă. Există de asemenea unele 
conduceri ale gospodăriilor co. 
lective și întovărășirilor care 
nu depun suficient interes 
pentru grăbirea lucrărilor din/ 
campanie. în raion s-au ame
najat abia 175 din cele 208 
arii fixate. Din partea unor 
tovarăși de la S.M.T. Moara 
Grecilor se ivesc încă unele 
greutăți serioase. La Vaslui și 
Pungaști fuseseră aduse pa 
arii batoze bune. Cînd însă 
colectiviștii și întovărășiți! au 
fost gata să se apuce de treie
rat, conducerea S.M.T.-ului a| 
luat cîteva din aceste batoze*  
le-a dus în alte părți și în loc 
au adus batoze defecte, cu 
care practic nu se poate treie
ra. Iată de ce pînă în seara de 
28 iulie în raion se treierase 
recolta de pe numai 2.696 hec. 
tare din cele 17.622 ha. culti
vate cu păioase, iar arăturile 
6e efectuaseră pt abia 745 ha.

Reiese de aici că atît co
mandamentul agricol raional, 
cît și comandamentele comu. 
nale trebuie să-și intensifice 
activitatea. Este bine ca tova
rășii din aceste foruri să ia 
asemenea măsuri care să ducă 
în cel mai scurt timp la îmbu
nătățirea acestei situații. De a- 
semenea sarcina comitetului 
raional U.T.M., a organizați
ilor de bază U.T M. este de a 
ajuta pe tineri, de a.i organiza 
și mai bine, așa Incit contri
buția lor să se facă simțită 
pretutindeni și să dea maxi
mum de randament.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii ti-*  
neretului(i pentru regiunea 

lași
-------- ' .----•-----

Tînărul Gheorghe Stanciu din 
secția strungărie grea a Uzine
lor „Electroputere" Craiova își 
depășește zilnic planul de pro

ducție cu 20 la sută.

Foto : S. NICULESCU



ME CA NIZA TOR

AVANSATA

tractoare de ia S.M.T. 
care lucreczâ ia gos- 
agrico'ă colectivă din 
- coc despre el este 
a stat nițel pe gindvri.

IA VIAȚA SATULUI

numoi munca în 
ne facem norma 
tractorist care se

și gîndește despre un a- 
lucru. 
cîteva 
lîngă

Așa s-a petrecut ?> 
zile cînd l-am în.
aria colectiviștilor 

Discuția s-a purtat

în urma sar- 
Congresul al

Ce cred eu 
avem

Stînd dc vorbă cu Ilie Florea, 
șeful unei brigăzi de tractoare 
de la S.M.T. Teiu, regiunea Pi
tești, îți dai scama că acesta e 
un om practic. Lui nu-i place 
să „înflorească**  frazele. Iți spu
ne simplu și deschis ceea ce 
crede 
numit 
acum 
tîlnit 

meseria în așa fel incit să fie 
măcar cu un cap de-a<upra ce
lorlalți. Și invățind, el. «ă-i tra
gă după sine și pe ceilalți. Adi
că. la nevoie, fiecare să fie ea. 
pahil 

făcut 
căxii 
maistru

— Cam așa e. Ne-am rindit 
și la asta Mai ales în lumina 
documentelor celui de-al III-lea 
Congres al partidului, am văzut 
ce sarcini mari ne stau în față. 
De aceea, cu ajutorul organiza
ției de partid, al conducerii sta
țiunii. am să mâ strădui ea să 
fac din fiecare membru al bri
găzii mele un maistru în cunoa
șterea tuturor mașinilor. Cum ? 
La noile cursuri profesionale vor 
fi prezențj toți, în frunte cu 
mine. Am de gind să lupt ea 
fiecare tractorist să-ți facă bi
bliotecă personală din care căr
țile tehnice să nu lipsească, pen
tru că teoria e un lucru de care 
nu ne putem lipsi cu nici un chip 

un lucru căruia trebuie să-i 
acordăm mare atenție în 
viitor Mai vreau să învăț pe 
fiecare tractorist să-și noteze fie
care defecțiune avută la mașină 
în timpul unei campanii agri
cole. Periodic, vom organiza con
sfătuiri în care fiecare tractorist 
să-și spună părerea de ce a 
intervenit cutare sau cutare de. 
fecțiune. Am să mai mă gîn- 
desc și la alte metode de felul 
ăsta. Am să învăț eu și-am 
să-i ajut și pe ei să învețe. 
Tehnica nouă. modernă, tre
buie cucerită cu eforturi, nu 
stînd cu mîinile în sin. Și-n ce 
mă privește — a conchis zîm- 
bind șeful de brigadă — n-am 
să stau de loc în această pozi
ție.

N. BARBU

din Golești.
în jurul meseriei de tractorist. 
A meseriei, a cinstei de a fi 
tractorist «1 șesenaluluL Firește 
că o asemenea temă reprezintă 
un cîmp larg de aprecieri și dis- 
cuții. Florea însă a pus accen. 
tul pe ce i s-a părut lui mai 
interesant, mai legat de practica 
muncii de viitor. Adică pe cu
noașterea temeinică, perfectă de 
către fiecare tractorist a erica, 
rui tip de mașină agricolă pe 
care o are sau o va avea m 
dotare. In primele lui cuvinte, 
șeful de brigadă s-a referit la 
marile perspective ce se deschid 
agriculturii noastre 
cinilor trasate de 
III-lea al P.M.R.

— Tehnica, iată 
cel mal important. Azi 
tractoare K.D., U.T.O^.-uri, ba
toze, combine. Stăpînesc oare 
toți tractoriștii noștri aceste ma
șini, le cunosc ei piesă cu pie
să, știu ei rostul fiecărei piulițe 
sau șurub? Eu cred că la acea
stă întrebare trebuie să-i răspun
dem privind nițel și în viitor. 
Și, uite, nu mai departe vreau 
să mă refer Ia oamenii din bri
gada mea.

După asta. Florea m-a rugat 
să merg cu el la arie. I-am gă. 
sit acolo pe candidatul de par
tid Nicolae Iordache, batozar, și 
pe tînărul tractorist Florea P. 
Gheorghe. Șeful de brigadă a 
vrut să-mi dea cu această oca
zie un exemplu „viu". Adică 
să-mi arate ce înseamnă să nu 
cunoști bine mașinile. Bunăoară, 
într-o zi, batozarul era plecat 
de la arie pentru puțină vreme. 
Și., ghinion. Batoza s-a oprit. 
Gheorghe Florea s-a sucit, s-a 
răsucit pe lîngă ea. dar nu i-a 
aflat păsul. Pînă la urmă a zis:

— Da’ ce mă amestec eu ? Pot 
să știu eu ce are? Să 
dache. Eu îmi văd de 
meu.

— Vedeți, asta nu e 

vină lor- 
tractorul

ajutat în iarnă la 
calificare, în timpul 
I s-a explicat de ce 
de ce trebuie să cu- 

fiecare

întîmplă- 
tor, și-a reluat șeful de brigadă 
firul vorbei. Florea P. Gheor
ghe a fost 
cursurile de 
reparațiilor, 
e important,
noască în amănunțime 
mașină, fiecare piesă a ei. E o 
meteahnă mai veche a lui pe 
care, din păcate, o mai au și 
alții. Și știți care dintre tracto
riști ? Ăia care cred așa : „Știu 
să conduc tractorul, mi-e de a- 
juns". încolo... nu știu nici 
cei cu batoza, nici ce e înă
untrul unei combine, nimic. A- 
dică un fel de oîrpaci. Iată, lui 
Gheorghe Florea i s-a întîmplat 
asta acum, în ’60. Dar ce te faci 
peste un an, doi, peste șase ani, 
cînd tehnica agricolă va atinge un 
nivel incomparabil mai ridicat? 
Constructorii de mașini or să ne 

lui 
șe-

puni Ia îndemîni toate mașinile 
necesare pentru ea pini in 1965 
producția agricolă globală aâ 
crească cu 70—80 la sută. Tehni
ca avansează, se pcriecționeaxâ, 
se răspîndcște rapid și tu iți pui 
căciula pe-o ureche și zici : 
„lasă câ știu totul". Nu. trebuie 
sâ înveți, să știi să fii stăpîn 
pe orice mașină — asta ne cere 
viitoruL

De unde la început Hie Flo
rea vorbea calm, ajunsese să se 
înflăcăreze, să vorbească eu pa
siune despre meseria lui, despre 
tractoristul viitorului, in cele ce 
spunea revenea mereu la nece
sitatea ca tractoristul să învețe 
continuu, cu perseverență, să se 
străduiască să devină un cunos
cător complex, multilateral al 
mașinilor moderne cu care este 
și va fi dotată agricultura noa
stră socialistă. Amintind că cei. 
lalți tractoriști din brigada 
nu sînt ca Florea Gheorghe, 
ful de brigadă a continuat:

— Am în brigadă băieți stă- 
pîni pe mașini, cu dragoste de 
meserie, oameni care te sîcîie cu 
tot felul de întrebări cînd e vor
ba să afle o taină a vreunei ma. 
șini. Unul din ei e utemistul 
Victor Stancu. Acum, în campa
nia agricolă de treieriș el a Iu- 
crat ca batozar la aria electrifi. 
cată a colectivei din Leordeni. 
Cînd l-am instalat aici, am vrut 
să-i dau sfaturi: „Ai grijă, aria 
e electrificată Vezi să meargă 
ca ceasul. Motorul electric cere 
atenție". El a zîmbit. Știam ce 
înseamnă a9ta. Că de fapt eu ii 
spuneam cam ceea ce el cunoștea 
bine. Zi și noapte, fără întreru
pere, a lucrat batoza. Asta a fă
cut ca treierișul să se termine 
cu două zile mai înainte. Colec
tiviștii l-au felicitat pe Staneu, 
au trimis felicitări brigăzii, sta
țiunii. Cînd a terminat aici, 
Stancu • fost chemat de con
ducerea stațiunii noastre să în. 
ceapă arăturile pe tarlalele unei 
gospodării colective rămase în 
urmă. De pe batoză Stancu a 
„sărit" — cum s-ar spune — pe 
U.T.O.S. Buni cunoscători ai 
mașinilor sînt și utemiștii Ste- 
lian Vișinescu, Marin Ciobănică 
și alții din brigada mea. Da, 
dar pînă Ia perfecțiune mai e 
cale de-o poșta. Și dacă bați 
pasul pe loc, calea asta se lun
gește mereu și rămîi de căruță...

Reflectînd din ce în ce mai 
adine asupra unor aspecte legate 
de cunoașterea temeinică a ma
șinilor agricole, Ilie Florea cău
ta să pătrundă și în munca lui 
de viitor pe care o va desfășura 
în rîndul tractoriștilor din bri
gadă

— Vedeți, am și eu o vină 
că nu toți băieții mei sînt ași în 
meseria lor. De ce ? Păi, să ne 
gîndim puțin. Un șef de bri
gadă de tractoare e ca un mai
stru de atelier dintr-o uzină. 
Dacă șeful de brigadă știe să 
insufle dragoste pentru meserie, 
să-i facă curioși să afle noutăți 
despre tehnica nouă, să-i iniție- 
ze în tainele fiecărei mașini, 
apoi cîștigă. Dar cum cîștigă ? 
Dacă mai întîi el, ca șef de bri- 
gadă, dă exemplu, dacă învață el

Br goda a 5-c Anrașest, un 
ce ectv unit se tractoriști de 
la S.M.T. Urziceni - duce o 
viață armonioasă si bogeta 
cu preocupări multiple. Fără 
îndoială, prnepee lor stră
duită este aceea de c exe
cuta lucrări mecanizate de 
cea ma. buna calitate, așa 
inch pe terenurile gospodă
riei colective deservită de ei 
SO se obțină producții cit 
rnci teari. Op-ea Dobrițâ 
este bucuros că. verificin- 
du-se adincimeo croturii, co
lectiviștii au rimbit cu admi

rație.

«ă-1 înlocuiască.
Deri mai aveți multe de 
ea fiecare merabru al bri- 
sâ ajungi u adevărat

Dnâcul cu oare aveam de 
gind să discut nu părea a fi 
un om prea vorbăreț. Părea mai 
de grabă un om închis în sine, 
preocupat de multe alte treburi 
pe care le avea de făcut și de 
oceea mi-am zis în gind că n-o 
să aflu lucruri prea interesante 
de ks el. Primul răspuns dot k 
întrebarea pe care i-am pus-o 
mi-a întărit și mai mult această 
panere.

— Cum vod eu rolul mecani
zatorului în șesenal î Păi aici ar 
fi foarte mutte de spus. Cred 
că trebue sa fie un om înain
tat Un om îna-'Ttat din toate 
punctele de vedere
- Adică î
Klaus Oanielis, șeful unei bri

găzi de 
Hărma.n, 
o ocări© 
Măieraș 
vorba — 
a răsfoit un zxx pe care-.' avea 
la înde-mne, ap© a odăugat

- Adică, sâ fie un bun cu
noscător al meseriei, un ai 
cult, cu un orizont larg. Fiecare 
din astea sînt importante. Și to
tuși. crea eu. cei mai important 
e ocesta : să fie un propagan
da neobosit al ideilor partidu
lui in rindul țărenimii noastre 
muncitoare. Mi se pare că in 
afară de cunoașterea meseriei 
este cel moi important lucru ce 
i se cere unui meconizator. Am 
simțit asta cu mai mult timp în 
urata, cind b’igcdo nocstră de 
tractoare a venit aici la gos
podăria agricolă colectivă. A- 
tuna, mulți țărani muncitori 
erau ta primii lor pași pe dru
mul gospodăriei colective. C'nd 
om venit noi aici, toți ochii 
se îndreptaseră osuDra noc- 
stră să vadă ce focem, ce 
aducem nou in viața pe core o 
dusese setul pînă atunci. Noi 
trebuia sâ demonstrăm cu trac
torul că gospodăria colectivă 
este mai bună decit cea indivi
dual. câ doar in gospodăria 
colectiva poate spor- bunăstarea 
țăranului. Și ce! mai bun C'gu- 
ment cu care te puteam croaa 
câ așa este, nu era decit pro
ducția. Am început atunci să lu
crăm cum știam noi mai bine, și 
rezultatele n-au întîrztat să se 
arate. Chior in primul an de lu
cru al pâmmtului cu trcctoarete 
producția de griu și porumb a 
sporit cu 150-200 Irg. te hecur. 
A sporit și p reduc țto de stecta 
de zahăr, și producția de cartofi. 
Rezu'totul acestor succese ? S-a 
mărit numărul cere*-c'  de în
scriere in gosoodăric ccecă. 
Ere incă o deradâ că partidul 
ore dreptate cind îndrumă țără
nimea muncitoare pe drumul 
colectivizării.

Dar munca ocecsto de pro
pagandist a! ideilor partidului 
ki sat capătă ocum c impor
ter^ și mai mare. Una d n 
sarcinile importante pe care cel 
de-al lll-teo Congres al partidu
lui te-a trasat, este și oceea a 
dezvoltării muhitetere'e, o întă
ririi econcmico-orgo’.izatcrice a 
gospodăriilor ogricote colective. 
Despre ocest lucru discutam șl 
noi cu tinerii cotect riști de aid, 
din Măieruș, citind documentele 
Congresului. Co ©devorați me
canizatori oi șesenc ului nci nu 
putem sta deoparte și sâ nu-l 
ajutăm pe corectă ști sâ focă 
treaba asta. In primul rnd. prin 
munco noastră pe ogooreie co
lectivei, apoi prin sfaturi te pe

Timpul liber petrecut în acest fel de câtre tractoriștii din br 
gcda a 5-a este cit se poate de plăcut și folositor.

Foto : MIHAI CARANFIL

— Cum vezi dumneata me
canizatorul viitorului ?

Firește, întrebarea era mult 
prea departe de putința de a 
îndemna la visare. Dar Petre 
D. Ion așa a privit-o ca pe un 
îndemn la o călătorie in vii
tor. în acel viitor pe care Di
rectivele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. ni l-au ară
tat inimii și privirii în toată 
grandoarea lui. Viitorul la a 
cărui împlinire am pornit

laoare le putem da participînd 
adunările lor generale sau stînd 
de vorba cu brigadierii, cu co
lectiviștii în activitatea noastră 
zilnică participînd activ la viața 
satului. Mai sîrrt unele concepții 
înapoiate care trebuie combătu
te, unele lucruri pe care cîte 
unui dintre colectiviști le înțele
ge mai greu. Ca mecanizator, 
ca om nou al satului ce ești, nu 
poți sta indiferent, deoparte, 
numai cu mașina ta.

Asta primăvară, spre exem
plu, cînd am vrut să însâmln- 
țăm sfecla și cartofii cu trac
toarele ou fost unii colectiviști 
ca Manofe Cri bă șan și Carol 
Adam, care susțineau că este 
n-ai bine să se facă aceste lu
crări cu atelajele, că tractoarele 
mai mult o sâ strice terenul 
pentru asemenea culturi. Imi a- 
mintesc că atunci am stat de 
vorbă cu el, le-am arătat că în*  
sâmînțatul cu tractorul aduce 
n-ult mai multe avantaje, și par
că s-cu mai lămurit nițel. Totuși 
mai aveau unele îndoieli. Ei 
bine, toate îndoielile astea 
s-au spulberat acum, cînd au 
văzut că culturile de sfeclă și 
cartofi sînt mai frumoase decît 
dacă s-ar fi făcut însămințatul 
cu ctelcjele și că se prevede o 
recoltă foarte bună pentru la 
toamnă. Lupta asta pentru in
troducerea tehnicii celei mai 
înaintate în agricultură așa cum 
ne cere partidul trebuie să stea 
mereu in fața mecanizatorilor 
șesenoluhji ca una din sarcini
le lor importante. Pe noi nu ne 
interesează 
sine. Să 
și-atit Un 
g'.ndește numai la hantri, nu e 
un edevărat tractorist. Tractoris
tul adevărat trebuie să fie un 
permanent propagandist al nou- 

citească, să 
temeinic 

, sâ fie 
un nivel politic ridî-

lui. El trebuie să 
învețe, sâ cunoască 1 
documentele de partid, 
an om cu 
cct

Părerea 
formasem 
cest tinăr. 
sâ și se destrăma încetul cu în
cetul. Imi dădeam seama pe 
mosurâ ce discuția înainta că 
or in fața mea un adevărat 
mecarvrator, un propagandist 
neobosit al ideilor partidului la 
sete, un tinăr serios, care pu
nea mult suflet in tot ceea ce 
spunea și care nu-și măsura 

JSc.sele decit prin fapte. De 
mute ori stări.se de vorbă K’ous 
cu tinerii C3 jctvlști despre a- 
ceste lucnvi. Unora, cere eter- 
goii »c‘ e.-pc z?e sune*,  
te arătase că nu ntrrâru.’ mow 
c ri*eLor  de munco oduce ve- 
nrtsri rn gospodăria colectivă, ci 
munco de ©clitate a fiecăruia, 
ocea munco serioasa care spo
rește e reducția.

— Muhe se cer unui meca- 
nîzctor m anii ocestia. 
sp-nec tioâral șe: de bri
gadă Trebuie să stăm și maî 
•ci in mitocul oc—ter, în 
r^acu' cotecriirștRor. Să teâm 
și a-o» ri» acrie re ceec ce i 
frăre -tă. sâ a;utăm să ajungă 
Io ei dț —a’ recede -de ’-e ctere 
ate ac 5c ocrtdulw. Aceasta 
fimdco o ceec tuturor succe- 
zaior agriculturii roostre socîo- 
Dste. a bazo sporir deosebite 
a producției agreate ir șesenal 
stau tocte aceste minunate idei.

mea pe care mi-o 
la început despre a- 
se dovedea a fi fa!-

PETRE GHELMEZ 

încă de astăzi, de pe țări- 
mul prezentului, încordîn- 
du-ne brațul și mintea, mai 
mult ca oriei nd, înmiindu-ne 
dorința arzătoare de a birui. 
Am pornit dar să scrutăm îm
preună viitorul, de pe pie
destalul prezentului. Prezentul 
era acolo, de față. Era cîmpia 
care aștepta atingerea poli- 
brăzdarelor, erau mașinile 
care înlocuiesc boii și plugul, 
erau tractoriștii din brigada 

lui Petre D. Ion. Viitorul era 
în toate acestea, plus gîndul, 
puterea de a le privi într-o 
lumină nouă. Și am pornit 
prin urmare în viitor...

— Ca să poți spune cum îți 
închipui munca noastră, a 
mecanizatorilor, apoi e musai 
s-o pornim de la ceea ce fa
cem azi. Azi ne zbatem să-i 
zmulgem pămîntului roadă 
sporită. Adică să facem ce 
n-a putut nici sapa, nici plu
gul tîrît de cai.

— Prin urmare, mecaniza
torul e cel care va hotărî în 
bună parte recolta viitorului, 
nu ?

— Da, într-o măsură din ce 
în ce mai mare, încuviințează 
el. Gîndiți-vă numai... Astăzi 

O legătură, o colaborare permanentă cu colectiviștii — iată ce 
mai contribue la succesul in munca brigăzii. Discuțiile au 
loc de multe ori. pe cîmp, atunci cind ceva trebuie pus la cale 

pentru bunul mers al lucrărilor.

noi nu facem decît o mică 
parte din tot ce-am putea 
face. De pildă, de doi ani de 
cind lucrăm la G.A.C. Baba 
Ana, treaba noastră e Să 
arăm, să semănăm și să re
coltăm griul și orzul. Restul 
se face încă nemecanizat. Dar 
cu fiecare an mașina își spune 
tot rzei din plin cuviniuL 
Oenul chibzuiește, compari și 
pinâ U urmă resatxțd te sapd 
și caL Pe fiecare an sarcinile 
noastre cresc. Sintem solici
tați sâ executăm din ce in ce 
mai multe lucrări. Și intr-o 
bună zi — ziua asta nu-i deloc 
prea departe — mașinile vor 
executa toate lucrările agri
cole. de la semănat pînă la 
recoltat.

— Deci deveniți brigadă de 
mecanizare complexă.

— Da, complexă. Numai ci 
vedeți, de aici începe greuL 
To: ce-am făcut noi pină-n 
clipa asta e numai abecedarul 
meseriei. De pildă, noi execu
tăm lucrările așa cum ne cere 
gospodăria în care lucrăm. 
Bineînțeles că nici noi nu lu
crăm la îr.timplare. știm 
câ de felul în care am înțeles 
să ne achităm de sarcinile 
noastre depind în bună măsu
ră rezultatele obținute... Une
ori cind am socotit că planul 
de lucrări nu e cel mai potri
vit am și intervenit, am pro
pus îndreptarea lui. De pildă, 
anul trecut am cerut si se a- 
plice pe tarlaua de grîu, în
grășăminte chimice și să se 
facă o arătură mai adincă. A- 
eest lucru s-a făcut numai pe 
40 de hectare. Tarlaua de pe 
care de altfel s-au obținut 
anul acesta cu 700 kg. grîu

...UN TINĂR 
CU 0 VIAȚĂ BOGATĂ, 
CU UN ORIZONT LARG

Ca să ajungi la tabăra bri
găzii de tractoriști a S.M.T. 
Eliza Stoenești, care lucrează 
la G.A.C. Bărcănești, trebuie 
să întinzi pasul mai bine de 
iumătate de ceas prin moli 
ciunea fierbinte a prafului 
alburiu. Cînd vagonul ți se a- 
rată, străjuit dinspre răsărit 
de un păr umbros, îți oprești 
privirea aproape fără voie 
peste straturile de flori de pe 
marginea aleii care te condu
ce prin parfum și culori spre 
vagonul dormitor.

Tractoriștii erau acasă, la 
vagon adică. S-ar putea să 
pară cuiva nefiresc cînd spun 
că erau „acasă", aici, în cîmp, 
la vagonul acesta închipuit 
din patru pereți de seîndură. 
Și totuși acesta e sentimentul 
cel mai firesc pe care-l în
cerci venind printre ei într-o 

mai mult la hectar față de 
rest. Dar din ce în ce mai 
mult noi vom răspunde în 
mod direct de producție și 
sarcinile noastre sporesc.

— Firește va trebui să vă 
asumați o serie de atribuții 
noi.

— In primiți rind pe cea de 
agronom. Agronomul gospo
dăriei nu o să mai fie singurul 
care trebuie sâ știe totul și sd 
prevadă totul în ceea ce pri
vește soarta viitoarei recolte. 
Răspunderea asta ne revine și 
nouă. Și ca să răspunzi trebuie 
să știi cum anume poți scoate 
lucrurile la capăt. Pentru noi 
nu mai e deajuns să știm sd 
folosim în mod judicios mași
nile, să știm cum se face o 

arătură de calitate, ori o re
coltare fără pierderi, ci mult 
mai mult. Viitorul pune și în 
fața mecanizatorilor sarcini 
deosebit de complexe. Recolta 
șesenalului va trebui să fie 
mult superioară celei obținute 
in prezent. E o sarcină care-l 
privește în mod direct și pe 
mecanizator. Va trebui să ne 
însușim o serie de cunoștințe 
hol Să ajungem să știm nu 
numai cum se face o lucrare 
de calitate ci și cind anume și 
in ce măsură ajută ea la 
sporirea producției.

Asta-i de fapt mecanizatorul 
viitorului. Omul care cunoaște 
serios căile prin care se pot 
obține producții sporite, adică 
agrotehnica înaintată. Un om 
care nu se mulțumește să știe 
ce are de făcut, ci și cum anu
me să facă. Un om a cărei 
meserie se confundă pe zi ce 
trece tot mai mult cu cea a 
inginerului agronom.

N-am mai insistat asupra a- 
mănuntelor legate de această 
neîndoioasă transformare a 
mecanizatorului. Pe interlocu
torul meu îl așteptau tovarășii 
de muncă, tractoarele aliniate, 
strălucitoare, gata să se avîn- 
te in miriștea din care nu mai 
rămăsese de trecut sub brazdă 
decît un sfert. Brazda pe care 
peste un an sau doi griul va 
da rod împătrit, înzecit poate. 
Fiindcă mecanizatorul de 
astăzi pășește cu pași mari și 
siguri spre țelul de mîine. în
vață să smulgă pămîntului rod 
bogat. Cu precizia și clarvi
ziunea agronomului și cu în
suflețirea pe care i-o dă do
rința de a împlini cu un ceas 
mai devreme mărețele hotă- 
rîri ale partidului.

N. FATU

seară de vară. Te simți din- 
tr-odată intrat ca în casa unui 
gospodar care, întors de la 
cîmp, s-a apucat să trebă- 
luiască prin curte. Iată unul 
dintre băieți udă florile (apa, 
aici, în Bărăgan, e destul de 
scumpă, dar nu Intr-atîta îneît 
florile să fie neglijate). Altul 
dă mîncare la pui, deși poate 
e o postură ridicolă pentru un 
bărbat în toată firea, care 
după ce stăpînește ziua în
treagă o namilă de metal, vine 
să ia cu gingășie în palmă 
niște puișori aurii care se în- 
vîrtesc în jurul vagonului. Al
tul întîrzie îndelung la baia 
improvizată cu două jeturi de 
apă limpede și combinată cu 
spumă de săpun. înăuntru, în 
vagon, tractoristul „de ser- 
vici“ trage nițel cu mătura, 
aranjează cearșafurile cu mar

ginile peste pături, șterge pra
ful de pe bibliotecă și de pa 
trusa sanitară aranjată intr-un 
dulăpior.

După ce-și termină treaba — 
pe care au făcut-o cu o plă
cere evidentă, cîntînd și fluie- 
rînd — băieții stau cu dragă 
inimă la o discuție, afară, sub 
părul umbros, lîngă aleea de 
flori.

— Cum de v_a venit în gînd 
să vă faceți toate astea ? în
treb.

— Ei, parcă mare lucru-i să 
faci asta 1 Fiecare simte ne. 
voia să stea intr-o casă fru
moasă, să se simtă bine la el 
acasă.

— Ce casa mai e și asta ! 
încerc să-i „întărit". Aici ve- 
niți doar seara, vă culcați, și 
în zori plecați iar pe cîmp.

Dragomir îndeosebi este ne
dumerit că cineva nu le înțe. 
lege gestul.

— Bine, dar chiar dacă vii 
numai sa dormi, de ce să nu 
dormi într-un loc ca lumea, o- 
menesc ? Dumitale ți-ar plă
cea să stai într-o casă murda. 
ră, în harababură, să dormi 
Intr-un pat murdar, în care să 
te arunci așa, îmbrăcat, cum 
vii de pe cîmp ? Dumneata 
te-oi fi obișnuit să-i vezi pe 
unii tractoriști murdari de 
motorină chiar și cînd nu lu
crează.

— Ce te miri, mă, sare altul*  
înțepat și ironic. Tovarășul o 
fi fost pe la vecinii noștri, pe 
la ăi de la Speteni. Așa e ?

— Așa e, recunosc. Am fost
— Ei, știm noi ce-i acolo. Ni^, 

zic, muncesc ei binișor, dar nu 
știu să trăiască. Lui Chiriță 
Dumitru i se spune „Tuciu"*  
și nu ma mir de asta. într-a- 
devăr, maieul lui alb a deve
nit de mult de culoarea moto
rinei. Și cînd te gîndești că 
unii cred că asta te arată în 
ochii lumii ca un meseriaș gro. 
zav, care lucrează toată ziua 
eu piesele.

Iată că de la cîteva simple 
păreri am ajuns la o adevă
rată discuție despre oameni, 
despre concepții de viață.

— Acum să discutăm așa, 
drept și serios, intervine Dra
gomir cu toată gravitatea. O- 
mul în zilele noastre trăiește 
din ce în ce mai bine, i se dă 
posibilitatea asta din plin. Cîș
tigă bine, cresc salariile, scad 
prețurile. Oamenii muncesc 
mereu mai bine și e și nor
mal să fie așa. Intrăm tot me. 
reu mai adînc în socialism, și 
asta e egal cu un trai tot mai 
bun. Atunci noi de ce nu 
ne-am face viața mai bună ? 
Eu cred că numai de noi de
pinde asta. E spre folosul nos
tru. Și pe urmă mai e și alt
ceva. E vorba și de mindria 
noastră ca tractoriști, oameni 
pe care agricultura, mai ales 
in viitor, pune o mare bază, 
ți se cere sâ fii un om care să 
corespunzi sarcinii astea în 
toatea privințele. Aici sîntem 
apoi mereu în ochii oamenilor, 
dăm și un exemplu, nu ? Vii 
de la lucru, te speli fru
mos, faci puțină curățenie, te 
sui în pat curat îmbrăcat în 
pijama și citești o carte sau 
un ziar. Uite, noi — nu că 
vrem să ne lăudăm — avem o 
bibliotecă, citim seara cărți 
sau ne îmbrăcăm frumos și 
mergem la film. Ne place asta. 
Te și simți alt om, îți împros
pătezi sufletul, ai altă poftă de 
muncă a doua zi.

Cred că și nouă ni se cere să 
fim oameni cu o viață mereu 
mai bogată citiți, tot mai lu
minați. Așa cum există pre. 
tenții ca tractoristul să fie 
bun la tehnică, luminat po
litic și altele, i se cere să fie 
și om cult, cu o comportare 
de adevărat om al zilelor 
noastre. Nu ?

Stau nițel, o clipă pe gîn- 
duri :

— Știți, eu voiam să vă pun 
o întrebare pentru o anchetă : 
ce părere aveți voi despre fe. 
Iul cum trebuie să fie un a- 
devărat tractorist al zfle’rr 
noastre, dar văd că mi-ați răs
puns dinainte la întrebare. Vă 
mulțumesc.

C. STANESCU

Pe ogoarele colectiviștilor dia 
Alexeni se fac acum lucrăd 
pentru recoltele viitoare. In mi
riștea aurie tractoristul Ion Dia- 

cenco trage brazde adinei.
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Larg cîmp de afirmare 
a inițiativei creatoare 

a tineretului
(Urmare din pag. I-a)

economiimonioasă, a întregii 
naționale.

O mare dezvoltare o va lua 
ți industria bunurilor de con
sum în țara noastră. Astfel, pro- 
ducția globală a industriei La
nurilor de consum va *“
în anul 1965 de circa 

în cadrul dezvoltării 
ției industriei bunurilor 
sum va crește în mod 
producția acelor articole care 
au la bază materia primă asi
gurată în țară și sînt mult so
licitate de consumatori. Astfel, 
producția de țesături subțiri 
din in și cînepă va crește în 
perioada planului de șase ani 
de 5,1 ori, a țesăturilor din fire 
sintetice de 11,7 ori, a tricota
jelor sintetice de 10 ori, a 
rapilor din fire sintetice 
aproximativ 4 ori etc.

în industria alimentară 
crește cantitatea de produse 
ambalate, care f 
atinge peste 80 
lapte pasteurizat, 
la unt, 75 la 
duse zaharoase, 
la biscuiți, 25

bu- 
create 

2 ori. 
produc
ție con- 
deosebit

cio- 
de
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la 
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la 
___________  , la 
zahăr. Toate aceste măsuri vor 
contribui la îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării oamenilor 
muncii din țara noastră cu bu
nuri de larg consum.

în întreprinderile industriei 
bunurilor de consum lucrează 
un număr mare de tineri mun
citori, ingineri și tehnicieni. în 
fața lor, ca și în fața tuturor 
oamenilor muncii din țara noa
stră. stau sarcini deosebit de 
importante. Una din aceste sar
cini o constituie îmbunătățirea 
permanentă a calității produse
lor. Vorbind despre aceasta, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiija 
Dej arăta la Congres că „O pro
blema centrală a întregii eco
nomii, căreia trebuie să i acor
dăm cea mai mare atenție ~ in 
etapa actuală, este îmbunătăți
rea permanentă a calității pro
duselor". - » >- — •
prinderile

Tineretul din între.
_____ industriei bunurilor

de consum a adus o importantă 
contribuție la succesele obținute 
în lupta pentru produse de ca
litate. Dînd dovadă de un înalt 
simț patriotic, de dragoste față 
de partid, elan și bună pregă
tire profesionala. tineretul a 
dat produse mult apreeiate pen
tru calitatea lor. Pentru aceasta 
el merită toate laudele, toată 
considerația noastră. Numele 
unor tineri și tinere ca : Lidia 
Diaeonu .de la Fabrica de con
fecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Capitală, Doina Cîn- 
dea de la Fabrica de confecții 
Arad, Petre Ursache de la ,♦Fla
căra Roșie" din Capitală ?i 
mulți alții sînt cunoscute și 
apreciate în toată industria bu
nurilor de consum. în sectorul 
nostru au fost însă și cazuri 
cînd s-au fabricat produse de 
calitate necorespunzătoare, cu 
durabilitate redusă, fapt care a 
adus pagube unor întreprinderi 
ți a nemulțumit pe cumpărători. 
Așa s-a întîmplat uneori la țe- 
sătoria „Industria Textilă" Lugoj, 
la Fabrica de încălțăminte „Ni- 
colae Bălcescu" din Capitală, la 
Fabric*  de conserve „Aroviț"- 
Valca lui Mihai, sau la Fabrica 
de produse lactate I.C.I.L. Bucu
rești Tinerii din aceste fabrici 
trebuie să-și aducă contribuția 
la lichidarea tuturor acestor lip
suri. Trebuie sa luăm toate 
măsurile, pentru ca produsele 
pe care le lucrăm să corespun
dă cerințelor și exigenței cum
părătorilor. Fiecare tânăr mun
citor este dator să lucreze în 
așa fel încât să fie un exemplu 
personal să devină un contro-

*Organi- 
brigăzile 

tineretului, 
de control

Î»ersonala sa denna un coi 
or oxigent al muncii sale 
al întregului colectiv. O 

zațiile U.T.M., prin 
de producție ale 
posturile utemist©

au posibilitatea să creeze o pu
ternică opinie colectivă împo
triva neglijenței, a lucrului de 
mântuială, pentru ca fiecare tî
năr să lupte pentru prestigiul 
mărcii de fabrică. Trebuie în
deosebi ajutați tinerii care n-au 
experiență, îndrumați cu grijă 
pentru ca și ei să-și însușească 
bine meseria, să devină cadre 
bine pregătite, care și-au însu
șit tehnica nouă și știu să o 
stăpânească.

O altă sarcină deosebit de
importantă pe care ne-o trasea
ză Congresul al IlI-lea al 
P.M.R. este reducerea continuă 
a prețului de cost. în cadrul 
planului de 6 ani, oamenii mun
cii din toate sectoarele econo
miei noastre naționale, tre
buie să economisească circa
80—82 miliarde lei. Tineretul
din industria bunurilor de con
sum trebuie să-și aducă din 
plin aportul la realizarea acestei 
sarcini importante. în acest 
scop trebuie să de-s£â|urăm o 
activitate rodnică pentru redu
cerea consumurilor specifice, 
pentru o mai bună folosire a 
utilajului, pentru creșterea ran- 
damentelor mașinilor, p*  
gospodărirea cu simț de 
pondere a fiecărui bun ce 
este încredințat.

Luptând cu perseverență 
tru reducerea prețului de 
tineretul nostra contribuie 
ridicarea nivelului general

pen- 
eost, 

la 
de 

trai, la sporirea veniturilor lor 
personale. Inițiativa pornită de 
lucrătorii Fabricii «Ianoț Her- 
b*k “ din Cluj ,3*  realizăm la 
cit mai multe produce consu
muri specifice reduse și cea 
mai bună calitate pe țară-* tre
buie sâ capete • laxță răspân
dire. in fiecare ramură de ac
tivitate, să cuprindă fiecare bri
gadă și in cadrul brigăzii pe 
fiecare tinâr muncitor.

In întrecerea socialista pornită 
in cinstea Congresului partidului 
și pentru traducerea în viață a 
hotărârilor Congresului, s-au năs
cut numeroase inițiative. Bună
oară, la Fabrica „Kirov“ din 
București, fiecare tinâr din sec
ția de croit a fabricii s-a anga
jat să economisească lunar 500 
dm. p. piele, la secția de croit a 
Fabricii „Nikos Beloiannis" din 
Timișoara, să economisească 700 
dm. p. S-ar putea da multe e- 
xemple de acest fel. Toate a caste a 
trebuie larg popularizate și ex
tinse în întreprinderile noastre.

în țesătorii, tinerii trebuie să 
lupte pentru reducerea cupoane
lor, pentru reducerea deșeurilor. 
Bumbacul este o materie primă 
foarte valoroasă și tinerii trebuie 
să știe acest lucru, să lupt© pen
tru a obține, din aceeași cantitate 
de materii prime, mai multe 
produse. în această direcție pos
turile utemiste de control, acești 
exponenți vigilenți ai controlului 
de masă în producție, își pot 
«pune cuvântul cu mai multă 
eficacitate, prin organizarea de 
raiduri-anchetă, discuții cu tine
rii. combătând și propunînd pe 
baza iludiului întreprins, soluții 
pentru înlăturarea neajunsurilor.

O altă sarcină deosebit de în
semnată, trasată de Congres este 
creșterea productivității muncii, 
condiția ridicării permanente a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, și factorul hotăritor al 
victoriei orînduirii socialiste.

Și în realizarea acestei sarcini 
tinerii din fabricile și uzinele in
dustriei bunurilor de consum pot 
și trebuie sa aducă o contribuție 
importantă. Utilizând mai bine 
mașinile, folosind mai rațional 
timpul de lucru, respectând pro
cesele tehnologice, lărgind mișca
rea de inovații și raționalizări, 
tineretul își va aduce contribuția 
și la creșterea productivității 
muncii.

Recent a apărut Hotărârea C.C. 
al P.M.R, și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. en privire la ri
dicarea nivelului tehnie al pro*

ducției, menită si asigure Intro
ducerea tehnicii moderne în în
treprinderile aparținînd diferite
lor ramuri ale economiei națio
nale. Hotărirea prevede reutâla- 
rea și modernizarea întreprinde
rilor, introducerea de noi pro
cese tehnologice, mecanizarea și 
automatizarea diferitelor munci 
și altele. Industria textilă, de 
pildă, va fi dotată cu războaie 
automate de țesut bumbac și mă
tase, ponderea acestora ajun- 
gînd în 1965 la 50 la sută. în in
dustria zahărului, uleiului, a 
conservelor, se vor folosi pe sca
ră mult mai largi procedee con
tinue de fabricație. Măsuri simi
lare vor fi luate în toate ramu
rile industriei bunurilor de con
sum.

Toate aceste sarcini cer cadre 
bine pregătite, capabile să stă
pânească tehnica modernă, sâ a- ' 
plice noile procese tehnologice, 
să rezolve cu succes diferite pro
bleme care se ivesc în fabrici și i 
uzine, tn întreprinderile unde lu- 
ereazâ muncitori tineri cu o bună • 
pregătire profesională („Kirov**-  I 
București, .Bumbacul-- Timișoa- : 
ra, ..Mătasea Roșie" -Cisnâdic. Fa- ț 
bric*  de conserve .,Flora", Fabri
ca de produse zaharoase ..Bucu
rești" ele.) rezultatele se vâd, 
sânt palpabile. Aceste fabrici rea
lizează produse de calitate supe
rioară. indici înalți de utilizarea 
mașinilor, economii la prețul de 
cort etc.

în același timp trebuie arătat 
câ 1« lipsurile care au existat la 
Fabrica de confecții din Rm. Să
rat, la cea de tricotaje „Tricoul 
Roșu" din Arad, la întreprinde
re*  pentru fermentarea tutunu
lui din Cărei și în altele, a con
tribuit și slaba pregătire * ti
nerilor din aceste întreprinderi. 
Ei trebuie să muncească cu per
severență pentru lichidarea lip
surilor semnalate atât in 

pregătirea lor profrrionalâ-tehni- 
că, cit și a lipsurilor din cadrul 
întreprinderilor în care lucrează.

Un rol important in ridicarea 
calificării tinerilor muncitori le 
revine inginerilor, maiștrilor, a- 
jutorilor de maiștri, muncitorilor 
calificați mai vîrstnici. Așa cum 
de nenumărate ori a arătat par
tidul. ei trebuie sâ se ocupe de 
tineri cu răbdare și perseverență, 
să le împărtășească din experien
ța lor, să le explice zi de zi im
portanța pe care o are califica
rea muncitorilor pentru procesul 
de producție, pentru realizarea 
sarcinilor. Tinerii, la rîndul lor, 
trebuie să ceară acest lucru, șă-i 
asculte pe tovarășii lor vîrstnici, 
să Ie urmeze sfaturile. Conduce
rile întreprinderilor, au, de ase
menea, datoria să ia măsuri care 
să ducă la lărgirea formelor de 
ridicare a calificării profesionale. 
Tineretul nostru este stăpânit de 
dorinț*  nestăvilită de a-și îmbo
găți necontenit cunoștințele și de 
a aplica în practică cele învățate, 
în interesul poporului muncitor. 
Trebuie să dezvoltăm și să per
fecționăm cursurile de calificare, 
să le dăm o formă și mai atră
gătoare, să le legăm mai mult de 
necesitățile producției, de specifi
cul meseriei pentru care sînt ca
lificați tinerii muncitori. Să spri
jinim pe tinerii care urmează a- 
ceste cursuri, cît și pe cei care 
sînt dornici să urmeze forme su
perioare de învățământ, să fim 
pătrunși că socialismul cere ca
dre bine pregătite, oameni cu 
înaltă calificare, care cunosc bine 
meseria, stăpânesc tehnica nouă, 
știu să mînuiască mașinile și a- 
gregatele moderne, oameni con- 
știenți, care cunosc linia partidu
lui și sînt capabili să o traducă 
în fapte.

în curind va avea loo cel de-al 
IlI-lea Congres al Uniunii Tine
retului Muncitor din țara noas
tră. în cinstea acestui eveniment 
important, tinerii din industria 
bunurilor de consum, muncesc 
eu elan pentru a obține noi suc
cese în producție. Să-i îndrumăm 
îndeaproape, să-i ajutăm în așa 
fel ca succesele lor să le fie un 
imbold apre noi realizări.

Fote s AGERPRES
A sosit un nou grup de turiști străini.

La Sinaia s-au deschis

Cursurile de vară 
de limbă și literatură, 

istorie și 
a poporului romîn

artă

Marți dimineața 
la Sinaia Cursurile 
limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romin, organizate 
de Universitatea „C. I. Parhon' 
din București pentru profesori, 
cercetători științifici și alți in
telectuali de peste hotare. La a- 
acesîe eursuți participă oaspeți 
din Argentina, Brazilia. R. P. 
Bulgaria. Elveția, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Gre
cia, Italia, R.P.F. Iugoslavia, O- 
landa, Peru. Portugalia, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. și Uruguay.

Cu acest prilej, au luat cuvin- 
tul prof. Jean Livescu, rectorul 
Universității „C. I. Parhon" și 
acad, lorgu Iordan, vicepreședin
te al Academiei R.P. Romine, 
președintele Comitetului de or- 
genizare a cursurilor.

După ședința de deschidere, 
acad. lorgu Iordan a ținut pri
ma prelegere intitulată: ,,Locul 
limbii romîne printre limbile 
romanice".

l.au deschid 
de vară de

( Agerpres)

LUCRÂRILE CONFERINȚEI 
SINDICATELOR 

DIN INDUSTRIA MINIERA
Duminică 31 iulie ți luni 1 

august au avut loc la Petroșani 
lucrările conferinței sindicatelor 
din industria minieră.

Au luat parte tov, Mihai Mu
jic, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Eugen Ma- 
tyas, adjunct al ministrului In< 
dustriei Grele.

Raportul asupra activității C.C. 
al Sindicatelor muncitorilor 
industria minieră ți comitetului 
geologic a 1°®*  prezentat de tov. 
loan Rațiu, membru în prezi
diul C.C. al sindicatului. Rapor
tul a înfățișat realizările organe
lor sindicale în mobilizarea 
muncitorilor, tehnicienilor și in*>  
ginerilor pentru creșterea' pro
ducției de cărbune, minereuri fe
roase și neferoase, îmbunătățirea 
calității acestora, ridicarea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost, precum și în 
îmbunătățirea condițiilor de lu*  
cru ți creșterea nivelului dc trai 
material ți cultural al celor ce 
muncesc în acest sector indus
trial.

Pe marginea raportului au 
purtat discuții un număr mare 
de delegați ți invitați. Vorbitorii 
au relevat succesele obținute la 
locul de muncă, precum și unele 
lipsuri care mai dăinuie în acti-

din

vitatea organelor sindicale. Dez*  
bătând pe larg sarcinile care stau 
în fața sindicatelor din această 
ramură în lumina Hotăririlor 
celuj de al IlI-lea Congres al 
P.M.R., vorbitorii au făcut pro
puneri prețioase în vederea dez
voltării activității sindicatelor din 
întreprinderile miniere și geolog 
gice.

în încheierea discuțiilor a luat 
cuvântul tov. Mihai Mujic.

Conferința a adoptat o hotărîre 
în care sînt cuprinse măsurile ce : “ 
trebuie luate pentru ridicarea ni- 
velului activității organelor sin- . “ 
dicale.

(Agerpres)

Succese 
ale tinerilor 

petroliști 
din Moreni

(Urmare din pag. l-a)
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• în Palatul sporturilor din 
Budapesta s-a disputat întîl- 
nirea internațională de hand
bal în șapte dintre echipele 
selecționate ale R. P. Ungare 
și R. S. Cehoslovace. Handba- 
liștii maghiari au repurtat 
victoria cu scorul de 17—15 
(6-9).
• La 7 august va avea loc 

pe aeroportul aeroclubului 
R. P. Bulgaria, din apropiere 
de Sofia, festivitatea de des
chidere a campionatelor mon
diale de parașutism. Cu acest 
prilej șe va desfășura un ma
re miting aviatic în care sînt 
incluse și demonstrații de pla
norism și sărituri cu parașuta. 
Campionatele mondiale de pa
rașutism reunesc la această 
ediție sportivi din 15 țări, 
printre care: U.R.S.S., S.U.A., 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslova
că, R. P. Romînă, Franța, Sue
dia, India și R. P. Bulgaria.

• La Jocurile Olimpice de 
la Roma. R.P. Ungară va fi 
reprezentată de o delegație 
de 175 sportivi, 27 antrenori, 
15 conducători, 8 arbitri, 4 
medici și 4 mascuri. Conducă
torul delegației sportivilor 
magh'ari va fi Gyula Hegyl, 
președintele Comitetului olim
pic al R.P. Ungare. Primul 
grup de sportivi maghiari 
care vor pleca la Roma va fi 
cel al canotorilor. Ei vor pă
răsi Budapesta la 20 august. 
Cel mai numeros lot este al 
scrimerilor. de 21 de persoa
ne. Din delegație mai fac par
te 20 de atleți și atlete. 19 
fotbaliști. 9 luptători, 4 călă
reți, 10 țintași, 12 gimnaști și 
gimnaste, 15 înotători și ju
cători de polo pe apă și alții. 
La această ediție a Jocurilor 
Olimpice sportivii maghiari 
vor participa la 18 discipline 
sportive.

Negre" care se desfășoară la 
Odesa.

La clasa „Olandezul zbură
tor" după două regate condu
ce concurentul sovietic Boris 
Ilin — 2804 puncte. Un rezul
tat bun a obținut sportivul 
romin Vasile Costescu (primul 
dintre concurenții străini) cla
sat al patrulea după două re
gate, cu 1202 puncte. La cla
sa „Finn" se află in frunte 
Valentin Mankin (U.R.S.S.) - 
2450 puncte. Concurentul ro- 
mîn Petre Purcea ocupă locul 
12.

Elevi ți elevej~\

librăriile sint bogat 
aprovizionate cu caiete 
si rechizite școlare

cukbeR I AT bc ion, 1 
ikJ&uln J-. iaLudauX 1 
XT:-’ 'rS.-A. wțjjk: ’

Șl ÎN LUNA AUGUST

75.000 LEI

PREMIUL SAP TÂM INII

LA LOTO CENTRAL

Ion Bănuță:
Cu volumul „La hotarul din

tre lumi", Ion Bănuță se afir
mă, așa cum remarcă și Tudor 
Arghezi în succinta prefață, 
ca un poet de „o sensibilitate 
pe cit de gingașă, pe atit de 
bărbătească".

Cele șase cicluri care alcă
tuiesc volumul argumentează 
pe deplin caracterizarea amin
tită, și reușesc să ofere citi, 
torului o imagine concludentă 
asupra capacității creatoare a 
poetului și a orizontului te
matic investigat de el. însuși 
titlul volumului este semnifi
cativ, din acest ultim punct de 
vedere, „La hotarul dintre 
lumi" simbolizînd experiența 
de viață a poetului a*cărui  
biografie reflectă transformă
rile fundamentale survenite în 
destinul poporului nostru prin 
actul istoric al eliberării, în
făptuit la 23 August 1944.

Ciclurile „Cu Dante prin 
Infern", „Cetatea tăcerii", 
„Grivița eroică", „Pe valea 
Peleșului" reconstituie în ima
gini, de cele mai multe ori 
vibrante, pline de emoție, ta
blouri ale lumii vechi, ale tre
cutului întunecat și sîngeros.

Se rețin, în mod deosebit, 
dintre acestea, acele imagini 
care sînt menite să recompu
nă biografia poetului în anii 
stăpînirii și asupririi burghezo- 
moșierești. Versurile sînt de 
o simplitate cuceritoare, în
cărcate de o gravă emoție, 
surprind prin sentimentul au-

Un nou bloc de locuințe io Orașul Stalln.

• Sportivi din R.P. Romtnă,
R.D. Germană, R.P. Ungară și
U.R.S.S. participă la competi
ția de iahting „Regata Mării

• Peste citeva zile va sosi în 
Capitală echipa bulgară de 
box Dunav Russe care va sus
ține două Intîlniri în compa
nia boxeurilor romîni. în pri
mul meci Dunav Russe va e- 
volua sîmbătă de la ora 19 în 
incinta stadionului Progresul 
în fata echipei clubului Pas
teur; Marți 9 
vor Intîlni pe 
greșul echipa 
celași nume.

sebită valorificării țițeiului dinb - 
batale, sursă importantă de a' 
obține noi economii.

De asemenea, în parcurile-t-g 
de rezervoare tinerii au parti
cipat la construirea unor in*.  <- 
stalații sub formă de stăvila*  
re pentru recuperarea țițeiu
lui din scurgerile de la rezer
voare, iar pentru a se înlătu
ra posibilitatea pierderilor de 
țiței în timpul scurgerilor la 
rezervoare, s-au montat haba 
mici la distanțe foarte apro
piate de rezervoare, instalații 
care captează țițeiul ce înain
te se scurgea în pămînt.

Prin aceste acțiuni, utemiștii 
din schela Moreni au colectat1 ; 
în ultimul timp o cantitate de 
17.000 kg. țiței, care s-ar ft.- 
pierdut.

Paralel cu mobilizarea tine.fin'-' 
rilor petroliști la economisi1-.. 
rea fiecărei picături de țiței»-. ;, 
organizația de bază U.T.M. a 
acordat o deosebită atenție ac*  
țiunilor pentru 
zelor de sondă, 
ți uni. un anort 
adus tinerii din
zinări. în cinstea celui de-al 
IlI-lea Congres al U.T.M., u- 
temiștii din această secție 
Constantin Crețu, Ion Negrii» £ 
Grigore Dauș, Constantin Per 
trică și alții lucrează pentru 
legarea sondelor la rețeaua de 
aspirație a gazelor. Folosind 7 
materiale recuperate (tuburi*  
țevi, cabluri), tinerii au făcut 
legături la zeci de sonde cu 
conducta principală, fapt care • 
a făcut ca în ultimul timp 
producția de gaze să crească 
cu 20—30.000 m. cubi în 24 de. 
ore peste plan.

Acestea sînt numai cîteva 
din succesele obținute de tine- ’ 
rii petroliști din schela Mor . 
reni în întimpinarea celui , 
de-al IlI-lea Congres al U.T.M. 
Aceste succese demonstrează e- 
locvent. pasiunea cu care tine. . 
rii din această schelă luptă' 
pentru 
sarcinii 
da patriei cît mai mult țiței. 
______ ______________________________________ ■ii

captarea ga- 
La aceste ac- 
deosebit l-au Hj 
secția dezbeni ,

0 întrecere a tinerelor
(Urmare din pag. I-a) 

dansatorii din Uricani exprimă 
bucuria^ muncii și a petrecerii 
din "comuna lor.

Dar printre atîția tineri și tine
re iată, și un om cu păr argintiu. 
Bătrînltl solist al orchestrei din 
Dobrovăț, Ghiță Iordache a pă
șit peste 75 de ani dar se ține 
în pas cu utemiștii. Vioara lui 
uscată de ani este tot în frunte 
ureînd treptele melodiei, o în
soțesc de aproape multe viori 
tinere, mînuite de Ursu Ion 
care are 15 ani, loviță Ion de 
14 ani și în fine mezinul tara
fului, Parsenie Mircea, în vîrstă 
de 13 ani, elev la școala de mu
zică din lași.

Cine mai cînta tn orchestra 
de la Dobrovăț ? Solistul vocal 
Teclici Nicolae, tînăr mecanic la 
uzina Ocolului silvic ; la acor
deon Baran Ștefan, fierar în co
lectivă; la baterie un tînăr con
tabil da la sfatul popular. în 
rest țărani colectiviști.

— Sîrba Dobrovățului este o 
piesă intrată în patrimoniul Ra
diodifuziunii romîne — ne spune 
mîndru Ghiță Iordache. Așa că 
n-o mai prezentăm. Este prea 
cunoscută. Se transmite mereu.

De data aceasta taraful vina

„La hotarul dintre lumi“
tenticității pe care îl trans, 
mit cititorului:

Mă apăsa stăpînul, 
și arșița, și praful, 
și biciul greu cu care 
mă însemna vătaful.

Mă apăsa uzina, 
cu zidul roș ca focul, 
Unde Ion Bănuță 
își încerca norocul.

Și porțile ochișorii — 
zăbrele de oțele —

Ceea ce străbate, de aseme
nea, ca un fir roșu, versurile 
lui Ion Bănuță închinate „ani
lor împotrivirii" este, alături 
de sentimentul autenticității, 
semnalat, un acut ?i viguros 
sentiment al atitudinii poetu. 
lui, de participant activ la 
evenimentele cărora le dă glas 
în poezia sa. Așa sînt versu
rile din „Cetatea tăcerii" sau 
din „Grivița eroică" evocînd 
anii petrecuți în închisoare, 
sau eroicele lupte ale ceferiști
lor de la 16 februarie 1933

NOTE DE LECTOR
Ca munții apăsară 
pe visurile mele.

Cu aceeași autentică emoție 
și cu acea simplitate care a- 
mintește, cum se observă, ver
sul popular. — din care, cu 
frumoase rezultate s-a adăpat 
poetul — cîntă Ion Bănuță 
Ziua Eliberării:

Intr-un august — ca o stea ■— 
venii sd mă deslege,

alergînd. iubita mea.
— „Cum o cheamă
— „Libertatea !**
Libertatea.

Și dnta.

Amintim poeziile „în noaptea 
aceea" (fragment din „Ceta- 
tea tăcerii"), „Plicul" și „O 
stradă proletară" (din „Grivi
ța eroică").

Impresionantă, ca o gravu
ră în aqua forte, este și poe. 
zia „Peisaj de iarnă la Bu
chenwald" din ciclul „Cu Dan
te prin Infern" — ciclu conți
nând versuri ce demască atro
citățile fasciste din timpul 
celui de al doilea război mon
dial.

Luminoase, respirînd un op. 
timism robust, sînt versurile 
închinate „Cetății Soarelui"*  
lumii noastre noi, socialiste, 
pentru biruința căreia poetul

a luptat — soldat credincios — 
sub steagul partidului.

„Tommaso Campanella !
E-n urmă, visul tău I

Urcăm spre fericire, surpăm 
ce-i strîmb și rău.

O ! de-ai putea, bătrine, m vii 
să vezi Cetatea 

unde domnește Omul, și-i 
soare: Libertatea /*

I s-ar fi cerut însă poetului 
o mai atentă aplecare asupra 
acestei teme. Ciclul „Cetatea 
Soarelui" conține, totuși, mai 
puține versuri inspirate di
rect, nemijlocit, din realitatea 
nouă*a  patriei, din actualitate. 
Unele poezii au un caracter 
prea generai și de aceea nu 
sînt la înălțimea capacității 
creatoare a poetului care a- 
lunecă, fără să vrea, în gene
ralitate.

Gingașe și suave, de o sen
sibilitate și delicateță care a. 
mintesc iarăși poezia popu. 
Iară, sînt versurile pe care 
Ion Bănuță le închină senti
mentelor înălțătoare de iubi
re. Un ciclu întreg, cu un fru
mos și plastic titlu, „în per
vazul larg al serii", înmănun. 
chează versuri care atestă încă 
o dată, în autorul volumului 
*,La hotarul dintre lumi*  un 
poet de vocație.

DINU 8ĂRARU

august oaspeții 
stadionul Pro- 
clubului cu a-

(Agerpres)

talente
eu falelor local :la concurs tot

Hora fruntașilor din Dobrovăț, 
Ruseasca de la G.A.C. Dobrovăț 
și Căzăceasca noastră.. După ce 
piesele sînt înregistrate pe ban- 

co- 
la 

din

dă de magnetofon, bătrînul 
leciîvist își strînge vioara
piept și spune tovarășilor 
taraf :

— Acum colectiva noastră 
după ce juca la radio. Că 
se putea s-o ținem numai 
strbă. " 
ceva mai nou.

Sînt sigur că cei din Dobrovăț 
se vor ține de cuvînt, dat fiind 
entuziasmul cu care au trecut 
peste țoate greutățile ca să ifie 
prezenți la concurs.

Seara tîrziu am plecat cu pă
rere de rău din mijlocul mun
citorilor fabricii din du
rea, colectiviștilor și utemiștilor 
veniți la concurs.

In parcul luminat ca ziua de 
becuri mari, cei mai vîrstnici 
își depanau amintirile, iar frea
mătul tinereții creștea în iureșul 
sârbei colectiviștilor de la Do
brovăț.

Vocea calda a Petruței Pitaru 
mai răsuna între gaterele ador
mite de la UJ.L. urmărindu-ne 
pină departe t

are 
nu 

r .... . ™ 
Data viitoare vom găsi

„Holda-i grea, zarea-i albastră 
Mîndra mea e la fereastră 
Viața noastră-i fără nor 
Mindra mea cintă de zor".

pasiunea cu care tine.

traducerea în viață a 
trasate de partid de a

33
R

-îi

Conservatorul 
„Ciprian 

Porumbescu“ 
din BUCUREȘTI 

str. Știrbei Vodă nr.
organizează in luna august 
1960, cursuri de pregătire 
in vederea examenului de 

admitere.
Pentru cei din provincie se 
asigură contra cost, masă 

și cămin.
Informații suplimentare 

la telefon 14.74.90



In cadrul organizației de tineret 
din Guineea, tinerii pot învăța 
o meserie, în cazul de fața 

croitoria.

dezarmării

guvernul

Italiei 
subli
mi do

creată 
puterilor 
a Italiei.

Scrisoarea lui P. Lumumba adresată 
președintelui Consiliului de Securitate

Nota adresată de guvernul 
sovietic guvernului Italiei 
în problema

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2 august 
d-lui L. Pietromarchi, amba
sadorul Italiei la Moscova, i-a 
fost înmînată nota adresată 
de guvernul sovietic guvernu
lui Italiei în problema dezar
mării.

In notă se constată printre 
altele că in scrisoarea din 15 
iulie a guvernului italian care 
este un răspuns la mesajul 
din 27 iunie al lui N. S. Hruș
ciov este ocolită în fond pro
blema serioasă a situației în
grijorătoare in care se' află 
dezarmarea, situație 
ca urmare a poziției 
occidentale, inclusiv „ 
în pofida faptelor evidente, 
se spune în notă. _ ,___ '
italijm încearcă să justifice 
linia celor cinci state membre 
ale N.A.T.O, care au făcut ca 
tratativele din Comitetul ce
lor zece să fie infructuoase si 
zadarnice.

In notă sînt calificate drept 
„neconvingătoare” obiecțiile 
guvernului italian împotriva 
Fchidării în primul rînd a 
bazelor militare de pe terito-

riile străine. Guvernele 
și ale aliaților ei, se 
■niază în notă, se tem 
pretinsele consecințe negative 
ale uneia sau alteia dintre 
modalitățile de înfăptuire a 
-dezarmării, ci se tem și vor 
să evite însăși dezarmarea.

Este întrutotul evident, se 
spune în notă, că, dată fiind 
o asemenea poziție a puteri
lor occidentale, activitatea 
Comitetului celor zece nu 
numai că a încetat să ser
vească unui țel util, ci, mai 
mult decît atît. a început să 
fie dăunătoare, dînd naștere 
în rînduriie oamenilor unor 
iluzii că s-ar face ceva în do
meniul dezarmării, în timp ca 
în realitate tratativele din 
comitet erau folosite de mem
brii N.A.T.O. doar pentru în
șelarea popoarelor, pentru 
camuflarea cursei intensifica
te a înarmărilor.

După cum subliniază nota, 
guvernul sovietic este ferm 
convins că problema dezar
mării. de care depind destine
le întregii omeniri, trebuie și 
poate fi rezolvată.

NEW YORK 2 (Agerpres).— 
La 2 august Patrice Lumum
ba, primul ministru al Repu
blicii Congo, a părăsit orașul 
New York, plecînd pe calea 
aerului spre Londra. în cadrul 
unei conferințe de presă, care 
a avut loc pe aeroport înainte 
de plecarea sa, Patrice Lu
mumba a dat citire unei scri
sori pe care a adresat-o lui 
Armand Berard, președintele 
Consiliului de Securitate pe 
luna august.

„încă de la 16 iulie — se 
spune în scrisoarea premieru
lui congolez adresată preșe
dintelui Consiliului de Secu
ritate — trupele O.N.U. se 
află în Copgo, însă nici un 
soldat belgian nu a părăsit 
teritoriul congolez.

Ne aflăm în fața unui refuz 
deliberat din partea guvernu
lui belgian de a respecta ho- 
tărîrea celui mai înalt for in
ternațional, Consiliul de Secu
ritate...".

In scrisoare se spune că

pînă în prezent O.N.U. n-a tri
mis trupe în provincia Ka
tanga, pe care, după cum se 
știe, un grup de trădători, ac- 
ționînd conform intereselor 
colonialiștilor belgieni, încear
că Sfp.rupâ de Congo.

„în concluzie, domnule pre
ședinte, se spune în scrisoare, 
atrag foarte serios atenția dv. 
și a celorlalți membri ai Con
siliului c’e Securitate asupra 
gravității situației actuale și a 
necesității evacuării cîț mai 
rapide a tuturor trupelor bel
giene din Congo. îmi rezerv 
dreptul, dacă situația nu se 
îmbunătățește în zilele urmă
toare, să cer convocarea Con
siliului de Securitate pentru a 
lua toate măsurile care sînt 
necesare".

Lumumba a subliniat că 
„întreaga Africă este mobili
zată în spatele Congoului’ și 
sprijină lupta sa justă". El a 
arătat că Congo dorește să 
aibă legături de prietenie cu 
toate țările, inclusiv Belgia.

Arestarea în U.R.S.S» 
a unui agent 

al spionajului american

lui N. S. Hrușcicv
adresat Conferinței internaționale de ia Tokio

MOSCOVA 2 (Agerpres). - 
TASS transmite : N. S. Hruș. 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri ai U.R.S.S., a a- 
dresat un mesaj celei de-a 6-a 
Conferințe internaționale pen
tru interzicerea armei atomi
ce și cu hidrogen și pentru 
dezarmare de la Tokio.

Guvemui sovietic, se arată 
în mesaj, nu se va opri la ju. 
mătatea drumului șj nu va re
nunța la eforturile sale con
secvente îndreptate spre rea
lizarea unui acord cu privire 
la dezarmare, inclusiv la in
terzicerea mijloacelor de ex
terminare în masă a oameni.

lor — a armei atomice și cu 
hidrogen.

Oamenii sovietici, scrie N.S. 
Hrușciov, doresc cele mai bu
ne relații de prietenie și ve
cinătate cu poporul Japoniei, 
doresc dezvoltarea multilate
rală a colaborării practice re
ciproc avantajoase cu Japonia 
în interesul păci: și securită
ții in Extremul Orient

N. S Hrușciov a urat parti, 
cipanților la conferință mari 
succese în lupta nobilă pen
tru pace in întreaga lume, 
astfel incit să se pună capă: 
pentru totdeauna primejdiei 
unui război nuclear.

Succesul tinerilor artiști roniîni 
în Franța

PARIS 2. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Membrii 
grupului folcloric al Ansamblu
lui tineretului din R.P. Romini 
îți continuă cu succes turneul 
în diferitele orașe din regiunea 
Bretagne. La toate spectacolele 
pe care le-au prezentat pini 
acum, și mai ales în marile cen
tre turistice, Cornouailles, Quim- 
per, Dinan ți Dinard. dansa
torii, cintăreții și instrumentiștii 
romini au cules ropote de a- 
plauze, stirnind admirația a 
mii de francezi ți vizitatori 
străini. Ziarul francez jOuest- 
France", care apare la Reims, 
a publicat pînă acum mai multe 
fotografii ți reportaje insistînd 
asupra înaltei valori a artiștilor 
romini, subliniind că ansamblul 
este „una din cele mai bune 
formații populare care există

------e------

actualmente în lume* . La Di
na*  primarul orașului a oferit 
o mare recepție ia cinstea ar- 
tițtilor romini. Aceștia «u dea
sa: apoi ut marea curte a pri
măriei, împreuna cu fetele si 
băieții ansamblului local. 
ademenea ziarul publică un am
plu reportaj intitulat „Un mare 
succes*  in cere este descrisă mă
iestria ți virtuozitatea artiștilor 
romini care au prezentai un 
spectacol la Comouailles.

D.

Un caz rar în practica 
medicală

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
— TASS transmite : Piotr Ve
trov, fost ostaș in Armata 
Sovietică, care a suferit o 
amnezie acum 18 ani in urma 
unei contuzii căpătate in lup
tele de lingă Moscova, și-a 
revenit din amnezic datorită 
eforturilor medicilor sovietici.

Despre acest caz rar fn 
practica medicală, corespon
dentul agenției TASS a fost 
informat de medicul șef al 
Spitalului de neuro-psihiatrie 
,,Dobrîniha". de lingă Mos
cova, unde bolnavul Vetrov a 
fost internat în decembrie 
19*2.

Revenindu-și din amnezie, 
Piotr Vetrov a relatat împre
jurările in care a căpătat 
contuzia, a dat adresele mem
brilor familiei sale, le-a scris 
scrisori.

în prezent Vetrov s-a între
mat și In curlnd va ieși din 
spital.

Actualmente Vetrov are 47 
de ani. El a 
tal la virsta

fost adus la spi- 
de 29 de anL

Lodge într-o situație ridicolă
MOSCOVA 2 (Agerpres) — 

IGOR ORLOV, comentator al «- 
fenfiei TASS. transmite : Re
prezentantul S U„4. la O_N.U„ 
Henry Cabot Lodge, a reacțio
nat foarte iritat la ultima decla
rație sovietici că in prezent, in 
ajunul începerii lucrărilor sesi
unii Adunării Generale, nu este 
oportun m se convoace Comisia 
OS C. pentru dezarmare l^und 
cuvintul la o conferință de presă 
la Newport. Lodge • criticat pro
punerea sovietică cu privire la 
discutarea pe larg ți multilateral 
a problemei dezarmării la sesiu
nea Adunării Generale cu par
ticiparea feților guvernelor sta
telor membre in OS.U-, în spe
cial ai acelor țări care posedă 
cea mai mare forță militari.

Ața cum se tnîimpli adesea 
eu Lodge, critici le sale 
conținut nici un fel de dotezi, 
mărturii sau argumente.

Chiar dacă ii acordăm lui 
Lodge circumstanțe atenuante 
pentru rd, după cum se vede, el 
este dejs cufundat pinâ peste 
cap in campania electorali, tre
buie sâ se recunoască că repre
zentantul american la O.N U. s-a 
pus inîr-o s-tuatie ridicoli Sa 
fttț ci luat de zile el a urmă
rit cu u.n calm olimpic tactica 
tergiversărilor fi aminârilor apli
cată cu indpăținare in Comite
tul celor zece de la Genera de 
colegul său Eaton, criticat foar
te aspru chiar în paginile pre
sei occidentale. Chiar înainte ca 
acest Comitet să te întrunească

în prima ședință la Geneva, unii 
comentatori americani clarvăză
tori au scris ci din cauza diver
gențelor din cabinetul Eisen
hower fi ținîndu-se seama in 
special de poziția Pentagonului 
fi a Comisiei pentru energia a- 
tomică Eaton a avut sarcina de 
a amina tratativele cel puțin 
p'nâ la începutul anului 1961, 
cînd. după alegeri, va veni la 
putere un nou guvern.
In prezent. Lodge lasă să se crea

dă că Washingtonul este nerăb
dător să reia tratativele cu pri
vire la dezarmare. Daci ar fi 
să dăm ascultare lui Lodge am 
putea crede că l-a cuprins o a- 
gitație insuportabili care nu-i dă

Un comentariu TASS

In cadrul ajutorului economic 
acordat dc L.R.S.S. Congo-ului

Ciu En-lai: STntem peitru încheierea 
unui pact de neagresiune între țările 

asiatice și cele de
PEKIN 2 (Agerprtt). - Dupl 

cura tra-.surite agenția Ch'na 
Noul taînd envtntul la recep
ția care a avu: ioc la ambasada 
Elveției cu prilejul sărbătorii 
naționale a Confederației Elve
țiene Cin En-laî. prenr’enrt Con- 
• liuhiî ie Stat al R. P. Chine, 
ze. « declarat că relațiile «Hâtre 
China și Elveția sînt un exem. 
p’u al posibilității de coex stan
ță pa«n<l a Urilor cu sisteme 
•odaie diferite.

pe coasta Pacificului
Ciu En.laî a subliniat cl R P. 

Chineză se pronunță pentru în. 
cheierea unu’ pac: de neagresîu. 
r.e între țlri< asiatice șî țările 
de pe coa'ta Oceanului Pacific, 
inclusiv S.U.A., pentru ca în
treagă această regiune să fie 
transformată într-o zonă d?nu. 
c'.earizată. Vom depune toate e- 
forturile în acest scop, a decla. 
rat Ciu En-lat.

Un nou act samavolnic al Justiției
vest-germane

BERLIN 2 (Agerpres). — 
Justiția vest.germani a sâvîr*it  
un nou act samavolnic împo
triva partizanilor picii «i împo
triva destinderii încordării in
ternaționale. După cum trans
mite atenția A.D.N.. Tribunalul 
din Dortmund a pronunțat sen. 
tința în ..procesul**  membrilor 
fostului Comitet din R.F. Ger
mani pentru pregătirea festiva
lurilor tineretului «i studenților. 
Unul din activiștii comitetului, 
Gunther Hilmann, a fost con
damnat la 24 luni închisoare. 
Ziaristul Klaus Steffens a fost

18 luni închi- 
de-al treilea 

Fischer, a fost 
patrioți veat-ger»

condamnat la 
soare. Cel 
acuzat, Walter 
achitat. Acești 
mani, care s-au pronunțat pen
tru întărirea prieteniei tinere- 
tului din RT. Germana cu ti
neretul din alte țări, au fost a- 
cuaați de activitate „care pune 
statul în pericol «i care este
ostilă constituției**.

poet nici ziua, nici noaptea. Din 
momentul in care a devenit can
didat la postul de vicepreședinte 
din partea partidului republican. 
Lodge (ace tot ce-i stă în pu
tință pentru a convoca rit mai 
repede Comisia O.N.U. pentru 
dezarmare șa' pentru a se relua 
îndelungatele discuții sterile în 
spiritul manevrelor americane de 
la Geneva care au eșuat.

Comportarea lui Lodge, careta 
prima privire ar putea să pari 
ridicolă, este dictată de conside
rente foarte serioase. Unii adver
sari ai lui Nixon fi Lodge în 
actuala 
acuzat 
ternul 
gitit 
pentru
problemei dezarmării, 
ceasta au vorbit de 
Congresului ți au făcut declara
ții publice în repetate rînduri 
senatorii Humphrey, Fulbright ți 
alții. In ajunul ultimului discurs

competiție electorală au 
in repetate rînduri gu- 

Eisenhower că nu s-a pre- 
niciodată cu

examinarea
seriozitate 

practică a 
Despre a- 

la tribuna

al lui Lodge împotriva propune
rilor sovietice, ziarul „New York 
Times" anunța din Washington 
că cercurile militare americane 
intensifică. presiunile in favoarea 
reluării cit mai grabnice a ex
periențelor cu arma nucleară in 
scopul „perfecționării focoaselor 
pentru rachetele balistice".

în aceste condiții Lodge se 
grăbește sâ prindă doi iepuri 
dintr-odată. Pe de o parte, el 
dorește să se reia cit mai grab
nic tratativele (mai precis dis
cuțiile) cu privire la dezarmare, 
pentru a se prezenta in fața a- 
legătorilor intr-o lumină mai fa
vorabilă. Pe de altă parte, ți pa- 
re-se acesta e principalul, Lodge 
încearcă sa ațîțe pasiunile, să 
agraveze situația și să împiedice 
discutarea rodnică a acestei pro
bleme la apropiata sesiune a A- 
dunării Generale.

Faptul că Lodge a luat cuvin
tul la conferința de presă de la 
Newport dă motive să se presu
pună că declarația sa a fost a- 
probată anterior de președintele 
E:senhoicer.

In acest caz se creează impre
sia că actualul președinte, care 
se pas onează din nou după golf 
fi care, după părerea cîtorva 
observatori, a declarat „o gre
vă" sui-generis, utslalinduse la 
Newport din momentul in care 
s-a întors din călătoria sa ne
reușită in Extremul Orient, ar 
vrea să se eschiveze de a parti
cipa personal la discutarea pro
blemei dezarmării la sesiunea A- 
dunării Generale.

Indiferent dacă așa stau lu
crurile sau altfel, graba tardivă 
cu care Washingtonul se intere
sează sau face impresia că se in
teresează, in momentul de față 
de dezarmare, stirneșle bănuieli 
legitime. Este puțin probabil că 
el va putea înșela pe cineva. Cu 
atît mai mult cu cit întreaga ac
tivitate practică a guvernului de 
la Washington nu dovedește ct- 
tuși de puțin că intenționează 
să slăbească cursa înarmărilor.

MOSCOVA 2 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 2 august 
in portul Odesa a sosit moto
nava „Arhanghelsk" care face 
parte din flota Mării Baltice. 
De aici ea va pleca in Repu
blica Congo unde transportă 
100 de autocamioane, piese de 
schimb complete pentru aces
tea și un atelier de reparații, 
încărcătura este pusă la dis
poziția Republicii Congo de 
guvernul sovietic la cererea 
secretarului general al O.N.U.

Spre Congo se îndreaptă de 
asemenea vasul sovietic „Le- 
ninogorsk", care transportă 
10.000 de tone de alimente — 
darul Uniunii Sovietice acor
dat poporului congolez.

După cum a fost informat 
corespondentul TASS la pre
zidiul Uniunii asociațiilor de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din U.R.S.S., in curînd 20 de 
lucrători din domeniul medi
cinii sovietice vor fi puși la 
dispoziția Republicii Congo. 
Din acest grup vor face parte 
specialiști fn chirurgie, pedia
trie și boli infecțioase. Toți 
medicii au o îndelungată ex
periență. Ei sînt în măsură să 
aplice cele mai noi realizări 
ale științei medicale.

Specialiștii dispun de utila
jul și instrumentele necesare, 
precum și de o cantitate sufi
cientă de medicamente și pre
parate medicale.

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
TASS transmite: Organele 
securității de stat din U.R.SS. 
au arestat pe V. Slavnov, a- 
gent al spionajului american. 
El a fost reținut în iunie a.c.*  
la unul din punctele de fron
tieră pe cînd încerca să treacă 
frontiera de stat în Iran,

S~a stabilit că înainte de a 
fi trimis în Uniunea Sovietică 
Slavnov a urmat o pregătire 
specială de spionaj în școlile 
americane de spionaj din ora
șele Limburg și Fussen, din 
Republica Federală Germană.

Din partea spionajului ame
rican, Slavnov a primit mi
siunea de a se instala la Le
ningrad, de a culege și « 
transmite centrului de spionej 
prin radio și prin poștă, folo
sind scriere secretă, date des
pre importantele obiective dz 
apărare și industriale din 
U.R.S.S. și, în primul rînd, 
despre locul unde sînt ampla- 
sate rachetele balistice conti
nentale, precum și mijloacele 
de apărare antiaeriană a Uni
unii Sovietice.

Cu prilejul arestării lut 
Slavnov i s-au confiscat uncie
informații secrete pregătite de 
el pentru a fi transmise spio
najului american și cîteva do
cumente furate de la cetățeni 
sovietici. Totodată, în două 
locuri ascunse au fost con- 
fiscate două aparate portativa 
de radiotelegrafie, cifruri, co
duri, mijloace pentru scrierea 
secretă, arme, muniții, docu
mente false, precum și alt 
echipament de spionaj primit 
de la direcția centrală de spio
naj inainte de a fi trimis in 
Uniunea Sovietică,

„Operația Chombe"

In America Latină

Demonstrații de solidaritate 
cu poporul cuban

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina transmite 
informații despre mari demon
strații de solidaritate a popoare
lor țărilor latino-americana cu 
Cuba.

Corespondentul acestei agenții 
transmite din Bogota că în piața 
Bolivar din capitala Columbiei 
a avut loc o grandioasă demon
strație de solidaritate cu Cuba. 
Participanții la demonstrație au 
purtat drapele cubane ți colum
biene, precum ți panouri cu lo
zinci.

Aceeași agenție transmite din 
Caracas că peste 60.000 persoane 
au asistat la funeraliile tînărului 
cuban Andreas de la Cova, asa-

sinat la Caracas de agenți ai po
liției secrete venezuel'iene. Mul*  
țimea a scandat lozinca : „Cuba 
— da, yankeii — nul". La fu
neralii au fost prezenți repre
zentanți ai tuturor partidelor 
po'itice din Venezuela.

Prensa Latina transmite din 
San Jose (Costa-Rica) că la un 
mare miting al prietenilor re
voluției cubane a fost adoptată 
o moțiune prin care cei prezenți 
au jurat să apere Cuba împotri
va unei agresiuni străine.

Informații despre acțiuni de 
solidaritate cu Cuba sosesc ‘din 
Mexico-City. Montevideo, Bue
nos Aires ți din alte capitale la- 
tino-americane.

„Chombe este un om pentru 
care prețul eșecului ar putea 
fi moartea. Acum un an el nu 
era cunoscut decît afaceriști
lor de-o seamă cu el, care-l 
știau drept omul ce a dat de 
trei ori faliment".

Așa il caracterizează ziarul 
englez ..The Observer', pe 
premierul marionetă al pro
vinciei congoleze, Katanga, 
Chombe. Numele acesta, ieșit 
la iveală în urma agresiunii 
trupelor belgiene în Congo și 
a manevrelor imperialiste, e 
însoțit in telegramele agenții
lor de presă occidentale de 
cuvintul „operație".

„Operația Chombe" vrea sd 
însemne manevrele monopo- 
liștilor belgieni susținuți de 
cei americani pentru separa
rea Katangei, cea mai bogată 
provincie congoleză, ruperea 
ei de noul stat independent a- 
frican — Republica Congo.

Această „operație" a început 
cu multă vreme inainte. Cind 
în urma acțiunilor întreprinse 
de forțele patriotice congoleze 
devenise evident că acordarea 
independenței pentru statul 
Congo era numai o chestiune 
de timp, și încă de unul scurt, 
cercurile reacționare din gu
vernul belgian și mai ales fi
nanciarii legați de interesele 
Uniunii Miniere din Katanga 
au intrat în acțiune. Trebuia 
obținută separarea Katangei, 
o comoară neprețuită pentru 
monopolurile belgiene. într-a- 
devăr, Katanga furnizează 53 
la sută din cantitatea de co
balt, 9 la sută din cantitatea 
de cupru și cositor, 5 la sută 
din zincul și uraniul consu
mate în întreaga lume. La a- 
ceasta se adaugă faptul că da
torită exploatării crunte a po
porului congolez, mina de lu
cru ieftină aducea afaceriști-

lor belgieni profituri uriașe. 
Astfel, prețul de cost al cu
prului extras din Katanga este 
de 80—135 lire sterline tona în 
vreme ce prețul mondial de 
vînzare ajunge piră la 420 lire 
sterline per tonă. In ccest chip 
beneficiile monopoliștilor bel
gieni sînt intre 100 și 200 la 
sută, chiar și mai mari. Era 
firesc ca monopolurile impe
rialiste și în special conducă
torii Uniunii Miniere să în
cerce să păstreze o astfel de 
pradă bogată.

Și atunci a apărut planul de 
separație a Katangei și odată 
cu el Chombe. Conducătorii 
Uniunii Miniere și cercurile 
politice belgiene de dreapta 
care ii sprijină, au născocit 
ideea separării Katangei și a 
unirii sale cu Rhodezia, ac
tualmente colonie britanică, o 
regiune tot atît de bogată ca 
și Katanga și unde sint inte
resate aceleași cercuri mono
poliste anglo-belgo-americane. 
Chiar la începutul primăverii, 
cînd la Bruxelles se duceau 
tratative pentru acordarea in
dependentei statului Congo, 
primul ministru al Federației 
Africii Centrale (care include 
și Rhodezia) Sir Roy Welenski 
făcea următoarea confidență 
ziarului „Daily Express" : 
„Cercuri din Katanga au luat 
contact cu mine pentru a-mi 
sugera să întind o mină ami
cală teritoriului Katanga după 
independență".

Pentru realizarea separării 
era nevoie de o marionetă, un 
om fără scrupule, un renegat. 
Și a fost găsit în persoana ac
tualului premier Chombe, un 
aventurier de mina patra, un 
interpus al cercurilor mono
poliste belgiene. în vreme ce 
conducătorii forțelor patrio
tice congoleze se aflau în în
chisoare, au fost organizate în 
pripă alegeri în Katanga și 
Chombe, conducătorul parti

dului „Conakat", a fost îm-» 
pins ui fruntea guvernului 
provincial.

Cu banii Uniunii Miniere 
s-a alimentat o mișcare sepa
ratistă de renegați și se în
cearcă coruperea unor șefi d2 
trib. în primele zile după C3 
Chombe a proclamat „inde
pendența" provinciei sale — ps 
care de altfel nu o recunoaște 
nici un stat din lume. Uniunea 
Minieră a plătit administrației 
provinciei Katanga 9 milioane 
de lire sterline, drept mulțu
mire pentru acțiunile separa
tiste ale guvernului provin
cial..

De altfel întreg acest „gu
vern" este alcătuit din oamsni 
după chipul și asemănarea lui 
Chombe. Ei sînt fie foști co- 
mercianți mărunți, fie trepă
duși în întreprinderile belgie
ne care se declară mulțumiți 
de faptul că Uniunea Minieră 
le asigură un venit de 3.500 
lire sterline anual, un auto
mobil și o casă proprie. Do 
aceea, pentru a beneficia de 
mita trustului belgian, „mi
niștrii" fac tot ceea ce li se 
cere. Și nu li se cere decit să 
strige în gura mare că ei vor 
„independență" și că nu vor 
să aibă de-a face cu guvernul 
central.

„Operația Chombe" nu ara 
însă sorți de existență înde
lungată. Chiar în sinul parla
mentului provincial există o 
opoziție destul de puternică 
care se pronunță pentru uni
tatea statului congolez. Po
porul congolez nu dorește 
trunchierea statului său și 
respinge uneltirile colonia
liste. în cz-l privește pe 
Chombe, fără îndoială că va 
primi de la poporul său răs
plata cuvenită pentru acțiu
nile sale de renegat.

AL. GlRNEAȚĂ

— între 15 august nerea Consiliului Centra! aî Sin
dicatelor, C.C a' P.M U.P și 
guvernul R. P Polone au adop
tat o hotărîre care prevede des
ființarea impozitelor de la mun
citorii și funcționarii cu un sa. 
lariu pînă la 850 zîoțl pe lună. 
Acest grup de muncitori și func. 
ționari cuprinde în Polonia ju
mătate milion de oameni Tot
odată hotărîiea prevede ca la d:. 
ferite termene. între 1 august și 
1 noiembrie a c., «ă s« reducă 
cu 30 La sută impozitele percepu
te de la 2 200.000 d^ muncitori 
și funcționari.

NEW YORK. - După 
"•’m transmite agenția U- 
nited Press Internațional, la 
1 august armata S.U.A.

— v ... a lansat de pe insula Wallaps 
străin’ vțm* ’ (statul Virginia) o rachetă de 

cercetări „Strong Arm" dar, 
din cauza unei deficiente, 
racheta nu a atins nici pe de
parte altitudinea stabilită.

moscova. _ _ „
și 4 septembrie îri pa icul Sokol
niki din Moscova se va deschide 
o expoziție industrială japoneză 
caie va f cea mai mare dintre 
toate expozițiile organizate pînă 
acum de Japonta în străinătate.

PARIS. — L*  hr>t#rîrea guver
nului francez au fost majorate 
prețurile la pîine. Au crescut de 
asemenea tarifele la transportul 
urban în Pan« și la trenurile care 
fac legătura cu suburbiile Pari
sului.

LONDRA — Un grup de fas. 
ciști au profanat la 1 august mor- 
mîntul lui Karl Marx la cimitirul 
Highgate <Tn Londra,‘ mtnjînd 
monumentul de tronz cu vopsea cum 
aibă. -

Această ieșire huliganică a stîr. 1 
nit mînia și indignarea numero. 
șilor englezi șl ’ - .’t*
pentru a depune coroane de flori 
la mormîntul marelui învățător 
al clasei muncitoare.

VARȘOVIA. - După cum a- 
nunță agenția PAP, la propu-

pinten» In toiul verii, • 
cald și soare. Moscoviții 
se străduiesc să folo

sească cit mai bine zilele cal
de pentru odihnă. După lucru 
mulți dintre ei se grăbesc în 
afara orașului, la vilele lor. 
Este pldcut către seară să tre- 
bâHtieș-i in jurul straturilor de 
flori, să te scalzi in iazul sau 
in pinul din apropiere.

Turismul și călătoriile orga
nizate in afara orașului au de. 
renii astăzi foarte populare. 
Este suficient să spunem că fn 
jurul Moscovei au fost create 
125 tabere turistice. Această 
cifră se va dubla în următorii 
doi ani iar numărul turiștilor 
va ajunge la un milion.

Sovietul din Moscova, orga
nizațiile sindicale. comsomo- 
liste și sportive depun multe 
eforturi pentru organizarea 
unei odihne civilizate și ra
ționale a oamenilor muncii 
din capitală. Pentru fiecare 
raion, este repartizat un spa
țiu special pentru odihni in
tr-un loc din împrejurimile 
Moscovei. Aci sînt create ta
bere turistice și terenuri spor
tive.

Pentru oamenii din raioane
le Sokolniki și Bauman au

ZILE DE VARĂ
LA MOSCOVA

nici amatorii 
distanțe mai

fost create baze pentru odihnă 
pe țărmul golfului Radosti al 
canalului „Moscova". Ce fru
mos e aici, ce bine e pentru 
amatorii sportului nautic, 
pentru ■ pescari.

Nu sint uitați 
de călătorii la 
mari de Mos- 
cova. Au fost 
elaborate peste 
două sute de
itinerarii turistice prin împre
jurimile Moscovei și regiunile 
învecinate. Ai unde-ți petrece 
timpul liber.

In sfîrșit, se organizează 
excursii de cursă lungă cu au
tobusul prin regiunile și repu
blicile Uniunii Sovietice.

Și moscoviții care în ziua de 
odihnă nu pot din anumite 
cauze să părăsească capitala 
au posibilitatea să-și petreacă 
plăcut timpul liber. In ca
pitală există cincizeci de sta-

andioane .sportive. In acest 
ele își oferă gratuit terenurile 
și utilajul pentru orice fel de 
întrecere in cadrul serbărilor 
sportive.

E mare însuflețire în zilele 
călduroase la ștrandurile din 
Moscova. Porțile parcurilor și 

grădinilor din

Scrisoare din l’.R.S.S.
tor. Au căpătat 

o largă popularitate casele de 
odihnă de o zi din parcurile 
de cultură și odihnă Sokolniki 
și Central. Cei ce se odihnesc 
aici au asigurate o alimentație 
bună și diferite distracții cul
turale.

în orele serii publicul umple 
teatrele in aer liber, care exi
stă în fiecare parc raional de 
cultură și odihnă. Oamenii vin 
aici să se afle în aer proaspăt, 
să asculte artiști de estradă

tau artiști amatori, să vizio
neze un film.

In vara aceasta în capitală 
t-a desfășurat cu succes ser
barea orășenească a cintecului 
la care au participat peste 
zece mii de cîntăreți. în pre
zent colectivele corale parti
cipante la această serbare se 
produc in parcurile și grădi
nile capitalei. La propunerea 
compozitorului Dmitri Șosta- 
kovici, în viitorul apropiat or
chestrele simfonice și fanfa
rele vor ieși regulat seara și 
in zilele de duminică în 
parcuri și în piețele publice 
din Moscova și vor executa 
pentru moscoviți cele mai bu
ne lucrări muzicale.

In vara aceasta Moscova 
pare și mai frumoasă decît 
inainte. Sute de mii de mosco
viți au luat parte la înfrumu
sețarea ei. în primăvară au 
fost plantați circa trei milioa
ne de pomi și arbuști și a- 
proape patruzeci de milioane 
de flori.

Oamenii muncii din Mos
cova au cele mai prielnice 
condiții pentru o odihnă cit 
mai plăcută.

S. PEFEKALIN

PREMIERĂ

la cinematograful „ELENA PA VEL"
O producție a studioului Central de filme documentare 

din Moscova.
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