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' „Tineretul nostru este chemat să-șl 
dovedească patriotismul său fierbinte 
In fiecare an agricol, îndeosebi în pe
rioadele de vin ale muncilor, partici- 
pînd cu sutele de mii la strîngerea 
recoltei ia timp și fără pierderi4*.

(Din Rezoluția Congresului al 
Il-lea al Uniunii. Tineretului 
Muncitor).

\ lată o chemare 
x fapte remarcabile 
x strîngerii recoltei, _
x foarte important și actual în 
x aceste zile, iată o chemare 
\ care-și croiește drum către 
x inimile tinerilor.
\ Răsfoim scrisorile sosite la 
a redacție și din ele aflăm răs- 
x punsui entuziast dat de tineri 
x la această chemare. Din Bucu- 
X rești, sute de tineri elevi au 
a plecat la gospodăriile agricole 
X de stat din împrejurimile ora- 
x șului. La G.A.S. Domnești au 
x sosit de curînd 200 de elevi 
X de la o școală tehnică de co- 
v merț și de la Școala profe- 
b sională T.C. 11 Giulești. Alți 
() tineri lucrează la secția Frun- 
Q zănești a G.A.S. Pantelimon. 
d Din regiunea Oradea ne-a so- 
() sit vestea că tinerii de la fa- 

brica de piele și încălțăminte 
„Dobroge nu Gherea“ au che- 

b mat pe toți tinerii din regiune 
C să sprijine munca in gospo- b dariile de stat.Ei au format o 
$ brigadă compusă din 30 de ti- 
v neri care vor lucra în perma- 
V nență timp de 15 zile în G.A.S. 
b Salonta și aceasta fără ca pla- 
b nul întreprinderii să sufere. 
b Firește, nu putem enumera
b aici toate dovezile de patrio- 
/ tism fierbinte date de tinerii 
b care merg pe opoare să ajute 
b la strinsul recoltei. Nu poate 
b fi lăsat la o parte însă și un 
b alf exemplu. Tinerii țărani 
b muncitori din satele înconju- 
b rătoare au efectuat 257 ore 
b muncă voluntară la prășitul 
b porumbului și la împrăștiatul 
b îngrășămintelor chimice, la 
? G.A.S Curtișoara, regiunea 
b Pitești.
£ Tineretul nostru este carac-
x terizat prin elan, prin dorința 
x fierbinte de a lua parte la 
a luptă acolo unde este mai 
x greu, unde se simte cel mai 
x mult nevoie. Acest elan cons- 
X tructiv se bazează pe conștiin- 
x ța că ceea ce construim, pen- 
x tru noi construim, pîîriea pe 
x care o strîngem acum din hol- 
x dele mănoase, pentru noi o 
a strîngem, pentru întregul po- 
x por. Avîntul tinerilor brigadieri 
x care pleacă pe șantierele ti- 
x neretului, avîntul tinerilor 
x care pleacă în gospodăriile de 
x stat în această perioadă de 
X vîrf a muncilor agricole, nu 
X poate fi despărțit de munca 
x permanentă de convingere 
x desfășurată în rîndurile tine 
a retului de către organizațiile 
x U.T.M. In unele locuri au fost 
a lansate chemări de către co- 
X mitetele regionale U.T.M. ori 
a chemările au pornit din orga- 
X nizațiile de bază U.T.M. Ele 
X se adresează inimii înflăcă- 
x rate a tineretului. Dar aces- 
a te chemări, fără a fi dublate 
x de o intensă muncă politică de 
x convingere a tinerilor, pot u- 
x neori să rămînă ca o flacără

fierbinte la 
pe frontul 

un front

O chemare
Proletari din toate firile, unifl-vă I

fierbinte
ce luminează dar nu încălze
ște. Tinerilor care sînt che
mați acum să ajute la strîn 
gerea recoltei e necesar să li 
se explice de ce este absolută 
nevoie de ei, ce se pierde dacă 
nu vor participa și ei in acea
stă luptă și, dimpotrivă, ce se 
cîștigă și mai ales cui folo
sește munca lor. Intensifica
rea muncii politice de către 
organele și organizațiile 
U T M. în rîndul tinerilor din 
întreprinderi, școli, facultăți, 
din sate, este de mare impor
tanță.

Se arăta mai sus că tinerii 
din întreprinderea „Dobrogea- 
nu-Gherea“ din Oradea au 
format o brigadă care a ple
cat să lucreze la strinsul re
coltei. Acest exemplu valoros 
poate fi reținut de toate orga
nizațiile U.T.M. care mobili
zează tineri pentru strinsul 
recoltei. Tinerii care pleacă 
acum la sate trebuie sa știe 
că ei merg acolo pentru că e 
nevoie de ajutorul lor. că a- 
ceasta nu e o ieșire la plim
bare, că se așteaptă de la ei 
o muncă încordată. Dar, pen
tru buna desfășurare a muncii 
e bine ca ei să fie organizați 
în brigăzi și echipe. Cind se 
vor întoarce, ei vor putea ast
fel raporta organizațiilor 
U.T.M despre rezultatele 
muncii lor, despre. succesele 
dobîndite.

Odată cu plecarea tinerilor 
voluntari In gospodăriile de 
stat, după organizarea lor în 
brigăzi și echipe, sarcinile or
ganizațiilor U.T.M. și mai 
ales ale organelor U.T.M., nu 
se termină aici. Crearea unor 
condiții corespunzătoare de 
muncă și de trai pentru a- 
cești tineri, este drept, cade în 
sarcina organelor de conduce
re a gospodăriilor de stat. 
Dar dacă tinerii nu vor avea 
unelte, sau nu vor avea hra
nă și cazare corespunzătoare, 
organele U.T.M. pot și tre
buie să intervină și, în 
legătură cu conducerile admi
nistrative, cu organele sindi
cale, să contribuie la rezol
varea acestor probleme. Nu 
încape îndoială că și ele tre
buie să se preocupe îndea
proape de timpul liber al ti
nerilor, organizînd în taberele 
de cîmp activitatea culturală 
șî sportivă, atrăgînd la acea
stă activitate și pe tinerii 
muncitori permanenți și sezo
nieri. Iată de pildă, tinerii 
care lucrează la secția Frun- 
zănești a G.A.S. Pantelimon, 
au hotărît să continue acolo 
campionatul de volei între cla
se pe care l-au început la 
București.

Participarea tineretului de 
la orașe la strîngerea recol
tei, devine o preocupare obiș-

nuită, In îieeare an, a organi
zațiilor U.T.M. Invățind din 
experiența anului trecut, orga
nele și organizațiile U.T.M 
pot lua măsuri care să ducă 
la Însemnate realizări in acest 
domeniu, cu care tineretul să 
se mîndrească, așa cum se 
mîndrește cu realizările sale 
pe șantierele de construcții și 
in alte activități.

„Scinteia tineretului**

0

Deschiderea expoziției „R.P. Mongolă— 
țară care construiește socialismul" 

tn imagini sugestive sînt ui 
prinse succesele objinute în do
meniul creșterii animalelor, care 
constituie principala ocupație a 
populației. In privința numărului 
de vite pe cap de locuitor, R. P. 
Mongolă ocupă primul loc iu 
lume.

Alte panouri sînt consacrate 
creșterii rețelei instituțiilor de 
învățămînt. In Mongolia funcțio
nează 344 de școli elementare, 77 
școli de 7 ani și medii,_ și o uni
versitate cu 
Ba tor.

Expoziția 
țară care 
listnul" este 
zi între orele

Sub auspiciile Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, miercuri la amiază 
s-a deschis în sala din b-dul Ma- 
gheru nr. 21 expoziția „R. P. 
Mongolă — țară care constru
iește socialismul".

Expoziția înfățișează în foto
grafii marile realizări ale popor i- 
lui mongol de-a lungul celor 35 
de ani care au trecut de la cel 
mai însemnat eveniment din isto
ria Mongoliei — revoluția popu
lară din 11 iulie 1921.

Primele panouri consacrate 
industriei naționale In plină dez
voltare Înfățișează imagini diu 
minele de la Nalaih, fabrici de 
tăbăcărie, de produse alimentare 
etc.

3 facultăți, la Ulan

„R. P. Mongolă — 
construiește socla 
deschisă tn flecare

10 și 20.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2237

COMUNICAT
Țlnînd seama de rezultatele obținute pînă in prezent în slăbirea 

încordării internaționale, Consiliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, consecvent politicii sale de pace, a hotărit ca pînă 
la 1 septembrie 1956 să reducă efectivele Forjelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne cu incă 20.000 de oameni.

Personalul devenit disponibil in urma acestei reduceri va fi 
îndrumat spre sectoarele productive ale economiei naționale.

Fondurile bănești și mijloacele materiale devenite disponibile vor 
fi folosite pentru dezvoltarea construcției pașnice a economiei națio
nale și pentru alte nevoi social-culturale.

Spectacol de gală dat de ansamb'.ul 
„Grenzpolizei“

Miercuri seara a avut loc în 
sala Teatrului Armatei din b-dul 
Magheru un speclacol de gală d-at 
de ansamblul de cîntece și dan
suri „Grenzpolizei" din R.D. Ger. 
mană care Întreprinde un tur
neu în țara noastră la invitația 
Institutului romin pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Ansam
blul este condus de maior Paul 
Schober.

La spectacol au asistat tovară
șii : Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, I. Chișinevschi, Al. Dră- 
ghici, L. Răutu, general colonel 
L. Sălăjan, S. Bughici, Gr. Preo
teasa, membri ai C.C. al P-MR. 
miniștri, personalități ale vieții 
culturale,'reprezentanți ai marilor 
ansambluri artistice din Capitală, 
ziariști romini și străini.

Au participat W. Eggerath, am
basadorul R.D. Germane la Bucu-

rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Din programul spectacolului au 
făcut parte cîntece și dansuri 
populare, marșuri, lucrări din cla
sicii muzicii germane.

Tn semn de prietenie față de 
poporul nostru, ansamblul a in
terpretat în limba romînă : „Cîn- 
tec de recoltă** de Radu Drăgan, 
„Steagul partidului*1 de Matei So
cor și cîntecul popular romlnesc 
„Mi-a spus mama să mă-nsor“. 
De asemenea au fost recitate în 
limba romînă — versurile lui De- 
mostene Botez despre partid.

Spectacolul de gală dat de an
samblul de cîntece și dansuri 
„Grenzpo’.izei** a fost primit cu 
multă căldură de asistență.

Membrilor ansamblului li s-au 
oferit flori.

(Agerpres)

Un eveniment remarcabil în viața 
studențească
de științe

a avut loc 
festivitatea

în aula Facultății 
juridice din Capitală 
miercuri dimineață 
repartizării în învățămîntul ele
mentar și mediu a absolvenților 
din anul 1956 ai facultăților de 
pedagogie și filologie din Bucu
rești, Cluj și Iași.

Acad. Il»e Murgulescu, minis
trul învățămîntului a felicitat cu 
acest prilej pe tinerii care încep 
anul acesta munca de profesori și 
învățători, subliniind rolul deose
bit ce revine noi'.or cadre de în- 
vățămînt în dezvoltarea revoluției 
culturale, în creșterea unor tineri 
cu'.ți, cinstiți, fermi, curajoși, vii
tori constructori ai societății noi. 
socialiste.

Tov. Cornelia Mateescu, secre
tar al C.C. al U.T.M., a felicitat 
în numele Comitetului Central al 
U.T.M. pe noii absolvenți ai in
stitutelor de învățămînt superior 
și le-a adresat îndemnul de a ju
stifica prin muncă • încrederea 
partidului și guvernului care le-a 
încredințat misiunea de onoare de 
educatori ai tineretului țării.

Au luat cuvîntul apoi I. Preda, 
șeful secției de învățămînt din 
Sfatul popular al regiunii Bucii; 
rești, Mihai Nicolae, șeful secției 
de învățămînt din Sfatul popular 
al regiunii Constanța, N. Raco-

nul Snagov, care au vorbit des
pre diferitele aspecte ale muncii 
didactice, despre satisfacțiile și 
bucuriile activității de educator al 
tineretului.

In încheierea festivității, absol
venții Ion Trandafirescu și Clara 
Schlecht, au mulțumit partidului 
și guvernului pentru sprijinul a- 
co:»lat In timpul anilor de studen
ție
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Excelentei sale
Dr. Petru Groza

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne 
București 

Casa Albă—Washington

Apreciez mesajul atent al ex
celentei voastre cu prilejul săr
bătorii najionale a Statelor Uni
te ale Americii Vă rog să pri
miți și mulțumirile poporului 
american.

DWIGHT D. EISENHOWER

Prințul moștenitor 
al Yemenului, emrul 

Seif UMslam Muhammed 
El-Badr, a acceptat Invitația 

de a vizita R.P.R.
Guvernul romîn a adresat prin

țului moștenitor al Yemenului, 
Alteța Sa Regală, emirul Seif 
Ul-Islam Muhammed El-Badr, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al Afaceri
lor Externe al Yemenului, invita
ția de a face o vizită prietenească 
în Republica Populară Romină.

Emirul Seif Ul-Islam Muham
med El-Badr a răspuns că ac
ceptă bucuros invitația.

Premiera operei 
„Nunta lui Figaro**

In cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea a 200 de ani 
de la nașterea marelui compozi
tor austriac Wolfgang Amadeus 
Mozart, miercuri seara, pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. a avut loc premiera ope
rei „Nunta lui Figaro".

cean-u, șeful secției de învățămînt 
din Sfatul popular al raionului 
Snagov, învățătorul Gheorghe 
Crivăț, directorul școlii de 7 ani 
din comuna Moara Săracă, raio-

Acordul cu privire 
la organizarea Institutului unificat 

de cercetări nucleare
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: Acordul cu pri
vire la organizarea Institutului 
unificat de cercetări nucleare.

Guvernele Republicii Eopulare 
Albania, Republicii Populare Bul
garia, Republicii Cehoslovace, Re
publicii Populare Chineze, Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Mon
gole, Republicii Populare Poione, 
Republicii Populare Romîne, Re
publicii Populare Ungare, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 

acordind o mare însemnătate 
folosirii energiei atomice in sco
puri pașnice pentru binele între
gii omeniri și

recunoscind necesitatea ca oa
menii de știință din diferite tari 
să colaboreze la cercetările teo
retice și experimentale în dome
niul fizicii nucleare în scopul ex
tinderii posibilităților folosirii 
energiei atomice în scopuri paș
nice,

au hotărtt să încheie prezentul 
acord și au numit in calitate de 
împuternicit! ai lor:

Guvernul Republicii Populare 
Albania — pe Spiro Koleka, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al Comisiei de 
Stat a Planificării a " .......
Populare Albania ;

Guvernul Republicii 
Bulgaria — pe Ruben 
ministrul Culturii al 
Populare Bulgaria;

Guvernul Republicii Cehoslova
ca — pe Frantisek Vlasek, minis
trul Industriei Energetice al Re
publicii Cehoslovace ;

Guvernul Republicii Populare 
Chineze — pe Liu Tze, locțiitor 
al ministrului Geologiei al Repu
blicii Populare Chineze ;

Guvernul Republicii Populare 
Democrate Coreene — pe Ten 
Diun Thiak, mirtistrul Industriei

Republicii

Populare 
Avramov, 
Republicii

Chimice al Republicii Populare 
Democrate Coreene;

Guvernul Republicii Democrate 
Germane — pe Ernst Wolf, se
cretar de stat;

Guvernul Republicii Populare 
Mongole — pe Sodnomîn Avar- 
zid, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole;

Guvernul Republicii Populare 
Polone — pe Meczislaw Lesz, 
vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a planificării economice;

Guvernul Republicii Populare 
Romîne — pe G. Gaston Marin, 
președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, președintele Comi
tetului pentru energia nucleară de 
pe l ngă Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne;

Guvernul Republicii Populare 
Ungare — pe Istvan Hidas, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Un
gare ;

Guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — pe Alek
sandr Vasilievlcl Topciev, secre
tar științific principal al Prezi
diului Academiei de Științe a 
U.R.S.S.,

care prezentînd împuternici
rile lor în forma cuvenită și în

deplină ordine, au căzut de a- 
cord asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL I.

Tn scopul asigurării efectuării 
în comun a unor cercetări teore
tice și experimentale în domeniul 
fizicii nucleare de către oamenii 
de știință ai statelor semnatare 
alo prezentului acord, se instituie 
organizația internațională de cer
cetări științifice denumită „insti
tutul unificat de cercetări nu- 
cleare“.

ARTICOLUL II.

Institutul unificat de cercetări 
nucleare iși desfășoară lucrările 
în baza unui statut, al cărui pro
iect va fi pregătit de direcția In
stitutului și aprobat de guvernele 
statelor membre ale institutului.

Institutul unificat de cercetări 
nucleare se bucură de drepturile 
de persoană juridică. In lucrările 
sale Institutul unificat de cerce
tări nucleare poate să colaboreze 
cu Institutele și laboratoarele co
respunzătoare de pe teritoriul 
statelor membre ale Institutului.

(Continuare în pag. IV-a)

Curățenie, organizare, civilizație - în producție

O idee care le place

Tinerii oțelari hunedoreni in întrecere
DEVA (de la corespondentul 

nostru). Sub lozinca „600 șarje 
rapide anual pe schimb", oțelarii 
de la Combinatul Siderurgic Hu
nedoara desfășoară larg întrece
rea socialistă în cinstea zilei de 
23 August.

Rezultatele ob(inute pînă tn 
prezent sînt olt se poate de îm
bucurătoare. De la 1—10 iulie în
tregul colectiv de o(elari hunedo
reni au dat 868 tone oțel peste 
sarcinile de plan, dintre care 
534 au fost produse de către bri
găzile de tineret de la cuptorul 
nr. 4, cuptorul tineretului. La ob
ținerea acestui important succes 
brigada de tineret condusă de 
oțelarul Aurel Stanciu și-a dat 
din plin partea sa de contribuție.

In ziua de 8 iulie tinerii din 
această brigadă au elaborat cea 
de a 123-a șarjă răpidă a brigăzii 
pe acest an.

Brigada condusă de oțelarul 
Vasi’.e Cosțache, tot de la cupto
rul tineretului obține și ea re
zultate însemnate în întrecere. 
Pînă în ziua de 10 iulie membrii 
acestei brigăzi și-au îndeplinit 
sarcinile de plan in proporție de 
143 la sută, elaborînd de la înce
putul anului pînă în prezent 133 
șarje rapide. Astfel, brigada 3-a 
situat printre brigăzile fruntașe 
pe oțelărie.

Dornici să dea viață impor
tantelor hotărîri ale Congresului 
al Il-lea al U.T.M., tinerii oțe
lari ș:-au reînoit angajamentele 
In cinstea zilei de 23 August ei

toile
Ecoul 

ajuns la 
combinatului, iar
intirziat să se

de Ia furnalele 1

s-au angajat să dea peste planul 
brigăzilor de tineret 650 
o(el de bună calitate, 
acestui angajament a 
toate sectoarele 
răspunsul nu a 
arate.

Astfel, tinerii
și 2, furnale ale tinerelului, pre 
cum și tinerii de la furnalul nr 
6 s-au angajat să dea peste plan 
800 tone fontă cu un procent de 
siliciu redus.

Brigăzile de tineret conduse de 
tovarășii Vasile Sirejchi, Ludovic 
Furcă, Nicolae Tipel de la secția 
laminoare s-au angajat și ele să 
producă 1.000 tone laminate peste 
prevederile planului.

profund de 
căror viată 
îndeaproape

pentru tot ce este nou, înain
tat.

Talentate studente ale Aca
demiei de Arte Plastice din 
Varșovia, In atelier, tn plina 
creație, in fa(a șevaletelor (fo
tografia nr. 2). Tineretul polo, 
nez numără creatori foarte 
înzestrați, unanim apreciafl, 
dacă vă mal amintit! succe-

Vrem să vă înfățișăm . cl- 
teva aspecte proaspete din 
viata unor dragi prieteni al 
noștri — tinerii din țările de 
democrație populară. Lupta și 
munca comună de-a lungul 
multor ani. pentru împlinirea 
celor mai bune visuri ale ti
nereții ne leagă 
acești prieteni, a 
ne va interesa 
Întotdeauna.

Iată, de pildă, tn fotogra
fia nr. 1 — un tlnăr tehnician 
de la uzinele „Stan" nr. 2 din

Iar, In R.P. Bulgaria (fotogra
fia nr. 3). Uimitoarele progre
se in sport — in baschet și 
volei, cu deosebire — ale 
prietenilor noștri de la sud 
ne sint cunoscute nu numai 
nouă, vecinilor lor, ci au un 
răsunet european care, desi
gur, ne bucură.

E bine cunoscută fantezia 
șl frumusețea cu care priete
nii din R.D. Germană Știu 
să-și petreacă timpul liber, 
odihna după muncă. Cea de a 
patra fotografie vă înfățișează 
un grup de tineri din organi
zația „Tineretul liber german", 
adunafi pe o pajiște, trăind 
acea bucurie atit de apropiată 
inimii poporului lor — bucuria 
cintecului.

Din viața tineretului 
din țările de democrație populară

China de nord-vest, expliclnd 
unor muncitori de la uzinele 
„Lan Clan", modul de func
ționare al unui transformator. 
E o realitate emoționantă tn 
China, atiția ani înfeudată, 
înapoiată — torta cu care ti
nerii cuceresc tehnica, extraor
dinarul Interes al tineretului

sele lor la concursurile din 
cadrul Festivalurilor noastre 
Mondiale.

O fază Interesantă dintr-un 
meci aprig de baschet intre 
tinerii din clubul sportiv aca
demic si clubul sportiv popu

Gheorghe Țurcanu, secretarul 
comitetului U.T.M. este un 
tinăr activ, fntr-una din 

zile, primind „Scinteia tine-, 
retului*', privirea i-a fost atrasă 
de un titlu nou . 
bună organizare 
muncă, curățenie și atitudine ci
vilizată in producție". Era vorba 
de inițiativa tinerilor de Iu uzina 
„Tudor Vladimirescu" din Bucu. 
rești, luată in cinstea Congresu
lui U.T.M.

Gindul a 
prin secții : 
este secția 
este o bună 
nie, la strungarie și sculărie, unde 
grămezile de șpan mai stau incă 
printre mașini, deoarece tinerii la 
ieșirea din schimb nu curăță de- 
cit șpanul mare...

Mai există la forje și tineri 
care nu au o ținută prea ingri. 
jită la lucru. La drept vorbind. 
\n fabrica de rulmenți din Birlad 
există ceva din inițiativa celor 
de la „Tudor Vladimir eseu", dar 
mai sînt încă multe de făcut.

Cu ziarul în mină trecu pe la 
secția de rectificare și anunță pe 
secretarul organizației de secție 
U.T.M., ca la ieșirea din schimb 
să vină la sediul comitetului 
U.T.M. împreună cu responsabilii 
de brigăzi, biroul U.T.M. de sec
ție, tinerii maiștri și cițiva ti
neri de la controlul tehnic.

Apoi intră in biroul președinte
lui comitetului de întreprindere:

— Ce zici, tovarășe Dumitriu, 
de articolul acesta ?

Și îi întinse ziarul. Președintele 
citi articolul și, uitîndu-se la Țur
canu, zise domol:

— Asta e de noi! Neapărat tre
buie aplicată. Dar să vorbim mai 
intli cu tinerii, să vedem...

Degeaba iși face griji președin
tele. Țurcanu cunoaște tinerii fa
bricii. Ei sînt aceia care nu au 
lăsat să le scape nici o ocazie 
pentru a dovedi că tinerii de 
la Fabrica de rulmenți sint o 
forță. Sint doar 87 la sută din 
totalul muncitorilor de aicț.

Tovarășul Moraru Petru, secre
tarul comitetului de partid, cînd 
a aflat ce vor să facă tinerii, a 
spus doar atit:

— E bună inițiativa. Trebuie 
însă bine pregătită. Voi vorbi cu 
toți comuniștii, cit despre con
ducerea fabricii... tovarășul direc
tor Ștefan Dumitrescu, desigur că 
o să ne sprijine.

Cind secretarul Comitetului 
U.T.M. l-a oprit în sala de mon
taj a rulmenților și i-a vorbit 
despre inițiativă, directorul i-a 
spus:

— Bine ai procedat. Discută 
te rog cu cei pe care i-ai chemat 
din secția tineretului. Vezi ce 
spun și ei. La rîndul meu, voi 
discuta cu toți tehnicienii, ingi
nerii, șefii de 
căm această 
fabrica.

încăperea 
U.T.M. era cu 
pentru toți cei 
după ce au ascultat despre ce este

^Pentru o mat 
a locului de

început să-i zboare 
la rectificare, unde 

tineretului și unde 
organizare și curuțe-

secții și o să apli- 
inițiativă tn toată

mică a sediului 
totul neincăpătoare 

veniți. Tineri'.

vorba, au început, rlnd pe rind. să 
vină cu propuneri. Ceea ce este de 
remarcat e faptul că nici unul nu 
a spus cuvintele: .£ bună iniția
tiva", Toți au considerat uceasta 
un lucru de la sine înțeles și 
— practici — au atacat direct 
problemele .grele".

— Eu propun ca fiecare mais
tru să instruiască temeinic tine
retul in folosirea pietrelor abra. 
zive — spuse Barbu Petre, respon
sabilul unei brigăzi de tineret. 
O parte din noi știm cum să fa
cem acest lucru. Pietrele de 
H0 mm. pot fi folosite la mai 
multe repere.

— Are dreptate Barbu — se 
amestecă tn vorbă Anica Cozma. 
o codană mărunțică, respon
sabilă de brigadă. Noi am făcut 
anal acesta prin utilizarea lor ra
țională și mlnuin corecte, o eco
nomie de 4H.IO6 lei.

— Cunoaștem realizările voa
stre — intervine tov. Țurcanu. 
Principalul e ce facem de acum 
încolo.

Și propunerile au început să 
vină: cum să se facă curățenia 
săptăminală, să fie reglementat 
locul și aranjamentul lozincilor, 
fotomontajelor și graficelor, cum 
să fie demarcate drumurile de ac
ces tn secții, să se interzică tre. 
cerea prin secție a autocarului 
care transportă șpanul de la 
strungărie, pentru a nu mai face 
gunoi, și multe altele.

Silvestru Teodor a vorbit apoi 
despre cheile fixe de proastă ca
litate executate in secția sculărie 
a fabricii, Gh. Rinzescu despre 
curățenia curții, Nicolae Ivan 
despre activitatea postului ute- 
mist de control, etc.

Și in timp ce tn fiecare secție, 
tineretul discuta aplicarea noii 
inițiative, directorul făcea același 
lucru cu tehnicienii și inginerii. 
Așa s-a făcut că inițiativa tineri, 
lor de la , .Tudor Vladimirescu- a 
cuprins repede întregul colectiv al 
fabricii.

întocmirea planului de muncă 
al comitetului U.T.M. n-a mai 
fost o problemă; s-a făcut centra-, 
lizindu-se angajamentele și pro
punerile tinerilor din secții.

Nici despre mitingul ținut nu 
cred că mai este nevoie să se 
scrie multe. Ca intotdeauna, cind 
tineretul află despre ceva nou. 
ceva care ii place și tl atrage 
spre fapte mărețe, el a fost entu
ziast. S-au luat angajamente, 
unele mai modeste, altele mai 
mari, după firea sau posibilitățile 
fiecăruia. Mitingul s-a terminat 
însă cu dorința unanimă de a 
răspunde inițiativei de la „Tudor 
Vladimirescu".

Că se vor obține realizări de 
seamă, acesta este un lucru sigur. 
Constantin Mancaș, șeful atelie
rului de rulmenți radiali, ne în
credințează :

— Noi am aplicat puține ini
țiative. Dar pe care le-am văzut 
bune și le-am adoptat, apoi 
le-am aplicat așa cum trebuie.

A. GHEORGHE

Placarea din țară a unor de’egații străine 
la Congresul U.T.M.

în cursul zilei de luni șl mărfi 
au părăsit Capitala îndTeptîndu- 
se spre patrie, delegațiile de ti
neret din R.P. Chineză șj R.P. 
Albania care au participat la lu
crările celui de al doilea Congres 
al U.T.M.

La plecare, oaspeții au fost sa
lutați de membri ai Biroului C.C. 
al U.T.M., de activiști ai C.C. al 
U.T.M. și ai Comitetului Orășe
nesc U.T.M. București.

(Agerpres)
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Cuptorul 
solar

J Tna din cele mai importante 
probleme ale tehnicii mo
derne este găsirea de ma

teriale termorezistente cu însu
șiri din ce tn ce 'mai corespunză
toare. Aceste materiale reprezin
tă elementul de bază in construi
rea turbinelor cu gaze (paletele 
și camerele de ardere) și a mo
toarelor rachetă. Ele trebuie să-și 
păstreze calitățile mecanice (elas
ticitatea, rezistența) in condițiile 
unei încălziri intense. Astfel, pa
letele turbinelor cu gaze trebuie 
să lucreze la temperaturi de 800P- 
9D(P C.. adică la roșu și la tu
rații înalte, fiind greu solicitate 
mecanic prin forța centrifugă șt 
prin presiunea gazelor fierbinți, 
precum și prin vibrații.

In aceste condiții nu se poate 
concepe construirea unui aseme
nea motor fără o experimentare 
amănunțită a calităților materia
lului.

In cuptoarele electrice obișnui
te, temperaturile foarte înalte sînt

greu de obținut, ele cerînd condi
ții constructive și funcționale 
speciale. O soluție mai simplă 
sirtt cuptoarele solare. Cuptorul 
este construit dintr-o oglindă pa
rabolică ce concentrează în fo
carul ei razele soarelui. Energia 
termică primită de întreaga su
prafață a oglinzii este concen
trată într-o porțiune mică — pata 
focală — în care se așează ma
terialul de încercat.

Cuptorul solar este înzestrat 
cu motoare care mențin axul o- 
glinzii parabolice îndreptat in 
permanență spre soare. Exempla
rul arătat în fotografie, construit 
la uzinele Convair din San Diego 
(S.U.A.) are o oglindă cu diame
trul de 3 m. obținîndu-se în focar 
o temperatură de 470(P C, apro
piată de temperatura suprafeței 
soarelui.

n-------:
GINDIȚIVA 

PUȚIN
Pentru bucătari

Ați putea împărți salamul 
din figură in 14 porții din nu-

Simbolul olimpiadei
Anul 1956 este un an olim

pic Peste cîteva luni cei mai 
buni sportivi amatori din lu
me se vor întrece în cadrul 
•jocuri tor olimpice careA

avea 
cum 
sint

Australia.
știți, simbolul olimpiadei 
cele: 5 cercuri înlănțuite ș

Lc a,i puteij de-1 
J sena dintr o singură trîsătu J 
t ra, adică fără să ridicați | 
| creionul de pe hirtie și fără • 
« să trageți o linie peste alta?J

J ca in figură Le ați putea de-
? cAtiQ dinfr n c’noiiră trăsătll

14.

■
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UN NOU VAS

HIDROGLISORUL

In construcțiile navale și-a 
făcut apariția un tip nou de 
vas — hidroglisorul, care se 
aseamănă destul de pu(in cu 
tipurile cunoscute.

Vasele obișnuite se mențin 
pe apă prin plutire, iar un 
propulsor, elicea, acționată 
de un motor, le face să se 
deplaseze.

Din cauza rezistentei la 
înaintare a corpului vasului, 
nu se pot realiza pe calea 
aceasta viteze prea mari.

Pentru a învinge această 
piedică, hidroglisoarele sînt 
construite pe baza unui prin
cipiu împrumutat din aviație : 
ele se mențin pe apă cu aju
torul unor suprafețe portan
te pe care acționează presiu
nea apei în timpul deplasării 
lor rapide.

Astfel, suprafețele ce opun 
rezistență la înaintare sînt 
reduse la. minimum, iar vasul 
„alunecă" pe apă. Atunci cînd

motorul este oprit hidrogli
soarele plutesc ca niște șalupe 
obișnuite. în mers, ele se ri
dică din apă, sprijinindu-se 
numai pe suprafețele por
tante, așa cum se poate 
observa din fotografiile „Ber- 
linezului zburător", hidrogli- 
sor construit în R.D. Germană, 
care la o greuta.e totală de 
350 kg. a bătut recordul mon
dial de viteză la categoria sa, 
atingind 145,35 km. pe oră.

„MINA
MECANICĂ**

Magnetofonul
I

«

i 

f

t

(Urmare din pagina trecută „Știința pentru toți*1)

ceea ce se află în partea stingă a 
obiectului și mai puțin din par
tea dreaptă, ochiul drept invers. 
Deci se formează două imagini: 
una pentru ochiul stîng, alta pen
tru ochiul drept. Dacă fotogra
fiem un obiect cu ajutorul a două 
aparate fotografice cu obiectivele 
așezate la o distanță de circa 

(adică distanța dintre 
obține 2 fotografii

De la descoperirea fotografiei, 
cu aproape 130 de ani în urmă, 
tehnica, a făcut sforțări neîntre
rupte și în direcția înregistrării 
celor ce se întîmplă în jurul no
stru. Pas cu pas, au fost desco
perite și perfecționate cinemato
grafia, complectată apoi cu înre
gistrarea sunetului — filmul so- ...... .......
nor — și mai tirziu cu filmul in numai fotografia ___ .. ____
culori. Totuși, aceste înregistrări punde. Cel mai simplu dispozitiv 

1-4- - acest fel este format dintr.un 
suport pe care se așează alătu
rate fotografiile. Pe acest suport 
mai sînt fixate, la circa 6 cm. in 
fața fotografiilor, 2 lentile con
vergente măritoare (lupe) prin 
care privim. La aceste lentile nu 
se poate renunța, pentru că ochii 
trebuie să fie puțin convergenți, 
ca și cum privirile ar fi îndrep
tate asupra unei singure foto
grafii așezată la distanța de pri
vire normală (25 cm.). In cazul 
cînd am privi fără lentile, axele 
ochilor nu ar reuși să capete con
vergența necesară, iar cele 2 
imagini nu s-ar mai contopi in 
creier.

Ceea ce s-a putut face cu sim
ple fotografii, se poate’ face și în 
film. Este de ajuns să se filmeze 
cu 2 aparate de filmat, iar proiec- 
ția să se facă pe același ecran tot 
cu 2 aparate de proiecție. Dar 
aici iată că vine încurcătura. Ce 
putem face acum pentru ca fie
care ochi să vadă numai ima
ginea care ii este destinată ? 
Există o soluție simplă. Pe ecran 
se proiectează simultan cele 2 
imagini suprapuse. Una din ima
gini este albastră, cealaltă este 
roșie, iar spectatorul poartă oche
lari care au o lentilă albastră și 
una roșie. Prin lentila roșie se 
vede numai imaginea roșie, prin

nu sînt îndestulătoare. Intr-a
devăr imaginea pe care o vedem 
pe ecran este mișcătoare, vorbi
toare, colorată, dar ea rămîne 
totuși o simplă „poză" plană. 
Neînregistrîndu-se decît două di
mensiuni, ea nu are relief. O- 
bie-ctele și personajele rămîn tot 
timpul niște silqete care nu pără
sesc pîhza ecranului. Cu totul 
altceva. ar fi dacă am vedea toa
te acestea mișeîndu-se prin sală, 
apropiindu-se și departindu-se de 
noi.

Inchipuiți-vă filme care redau 
„plutirea" prin aer a unei mingi 
într-un meci de fotbal sau o fur
tună pe mare cu „valuri care nă
vălesc în sală**, un copac ce.și 
întinde crengile deasupra noa
stră.

Oricîi de ciudate ar părea cele 
scrise aici, ele au fost realizate, 
iar astăzi există cinematografe 
unde se pot vedea .filme „în re
lief**. în Uniunea Sovietică, unde 
filmul în relief a căpătat o 
mare dezvoltare, se produc ase
menea filme. Cei ce vizitează 
Moscova sau Leningradul merg 
la „Stereokino**, unde pot vedea 
filme în relief ca „Sadko** sau 
„Noapte de mai**.

Dar cum se poate realiza o ima. 
gine care să ne dea impresia ce
lor 3 dimensiuni, a reliefului și 
distanței dintre obiecte ?

Vă rugăm să luați un creion în 
mină și să-l țineți în dreptul 
ochilor. Veți observa că închizînd 
pe rînd cîte un ochi, imaginile ce 
le vedeți diferă între ele. Ochiul 
stîng vede ceva mai mult din

Intr-un grup, un tînăr spor-
1 tiv povestea cu însuflețire: 

Proba cea mai grea din 
concurs a fost de fapt traversa
rea lacului de munte cu barca, 
în timpul nopții. Cerul era în
rourat, dar nu un întuneric de 
nepătruns, căci tot reușeam să
distingem formele vagi ale obiec
telor. Aveam la dispoziție 2 ore 
pentru a ajunge la malul opus, 
,dar noi cei, trei participanți 
tărîrăm să ne grăbim de la .. 
ceput pentru a ajunge acolo cu 
mult înainte de timpul fixat, 
trarăm în barcă, ne orîr.duirăm la 
vîsle și la „postul de observație14 
și începurăm să vîslim cu nădej
de. Socoteam să trecem lacul în
tr-o oră și jumătate. Vîslind și 
cîntînd trecu pe nesimțite mai 
bine de o oră. De la postul meu 
de observație scrutam întuneri
cul și priveam din cînd în cînd 
la cadranul fosforescent al cea
sornicului Totul părea să de
curgă în perfectă ordine, cîr.d 
deodată intrarăm cu barca... în 
ceață. într-una din acele cețe 
dese, de munte, în care nu vezi 
nimic nici la un metru... Nu știam 
dacă sîntem aproape de mal și 
nici nu mai puteam înainta de 
teamă să nu ne ciocnim de trun
chiul vreunui copac ieșit din apă 
sau de vreo stîncă. Hotărîrăm să 
ne oprim în mijlocul apei și să ne 
sfătuim cu privire la ceea ce a- 
vem de făcut Trecură cinci mi
nute de discuții și nu luarăm încă 
nici o hotărîre. Tăcerea se așter
nu din nou deasupra apei. Nici 
un zgomot, nici o mișcare. Să 
strigăm ? Nu... mai bine să cău
tăm o altă soluție. Mă uit din 
nou la ceas. Minutele... Deodată 
îmi amintesc de o experiență fă
cută nu de mult. Intr-o. zi am 
măsurat viteza cu care se depla
sau valurile pe suprafața unei 
ape liniștite și am găsit că ele 
parcurgeau 24-25 metri într-un 
minut Am spus aceasta tovarăși
lor mei care au înțeles imediat 
la ce mă gîndeam. Ei au izbit, 
puternic cu vîslele de 3—4 ori 
suprafața apei, iar eu mă uitam 
la secundarul ceasului nostru.

Din locul izbiturii au pornit 
valuri, sub forma unor cercuri 
care creșteau și se depărtau de 
noi dispar nd în ceață. Secundele 
treceau și noi așteptam ceva cu 
încordare In sfîrșit, din dreapta 
noastră sosesc cîteva valuri foar
te slabe săltîndu-ne ușor barca. 
Au trecut 4 minute .și cîteva se-

ho- 
în-

In-

6 cm. 
ochi) vom 
care diferă puțin între ele.

Aceste fotografii trebuie privite 
cu ajutorul unui dispozitiv care 
să permită ca fiecare ochi să vadă 

"i care îi cores-

lentila albastră se vede numai 
imaginea albastră. Privind simul
tan aceste imagini, obiectul de 
culoare violetă plutește prin fața 
ochilor noștri.

Imaginile se pot proiecta și cu 
ajutorul a două filtre polarizante 
pe un ecran cu suprafață metali
zată, fiind privite cu ajutorul 
unor ochelari polarizanți. Acest 
sistem permite vizionarea filme
lor în culori.

In Uniunea Sovietică, profeso
rul Ivanov a realizat un sistem 
de proiecție a filmelor în relief 
pentru vizionarea cărora nu este 
nevoie de ochelari de selecție. 
Sistemul este bazat pe întrebuin
țarea unui ecran special.

Se pare că In viitor cinemato
grafia se îndreaptă către o formă 
de redare ..integrală** în care o 
combinație intre ecranul larg, re
lief și stereo fonie va apropia 
foarte mult de realitate imaginile 
de pe ecran.

în ultimii ani a apărut în teh
nică „moda" manipulatoarelor 
mecanice, care pot executa cu 
precizie și delicatețe manevre 
complicate și care înlocuiesc dis>- 
pozitivele macaralelor.

Tehnicienii din R.D. Germană 
au pus la punct de curînd o ast
fel de „mina mecanică" uriașă, 
care manipulează cu ușurință lin
gouri și bare de oțel de 3 tone.

Această „mînă" simplifică și 
îmbunătățește mult munca în 
forje și în alte sectoare ale in
dustriei metalurgice prelucrătoa
re, alimentînd cuptoarele, presele 
și ciocanele de forjat cu lingouri 
fierbinți pe care le și mînuiește 
prin manevre complicate.

Acționarea ..degetelor" mașinii 
se face pe cale hidraulică, cu ulei 
sub presiune. 
Mașina se poate 
deplasa pe șine 
speciale și este 
comandată 
un singur
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Intensitatea curentului din electromagnet 
variază in ritmul sunetelor captate de microfon. 
Bucata de sir mă care trece tn fața electromag- 
netului in această secundă se magnetizează in 
același ritm. Odată magnetizată, sîrma îș1 
păstrează această proprietate un timp practic 
nelimitat astfel că muzica și vorba pot fi con
servate întocmai ca pe un disc de patefon.

Cum pot fi reproduse aceste sunete ? Se înțe
lege că mai întîi sîrma trebuie să fie rebobi- 
nată pe bobina din stingă.

Apoi o facem să treacă cu aceeași viteză ca 
la înregistrare în fața electromagnetului. Miș- 
clndu-se in fața electromagnetului, sîrma mag
netizată provoacă în el un curent electric, de
oarece e cunoscut că într-o bobină de sîrmă se 
induce întotdeauna un curent electric dacă se 
mișcă pe lingă ea un. magnet. Curentul este 
întărit de amplificator și redat de difuzor sub 
forma unui sunet de 500 de vibrații pe secundă; 
adică sunetul conservat a reînviat.

Sîrma de oței a fost înlocuită cu o panglică 
subțire de hirtie sau de material plastic, lată 
de 6.3 mm,, acoperită cu pulbere de oxizi de fier 
numită bandă de magnetofon.

Avantajele înregistrării pe bandă față de ve
chea înregistrare pe discuri sînt numeroase. în
registrarea pe bandă este comodă și rapidă, 
deoarece banda n-are nevoie de o transformare 
mecanică sau chimică ca discurile — imediat 
după înregistrare, banda poate fi reprodusă cu 
o înaltă fidelitate, adică toate sunetele de la 
cele mai grave pînă la cele mai înalte sînt re
produse la fel ca în realitate. Dacă nu mai 
avem nevo:e de cele înregistrate e deajuns să 
apropiem d?. bandă, un magnet puternic și ime
diat înregistrarea este ștearsă și banda este 
gata pentru o nouă înregistrare. Acest lucru 
poate fi repetaț ori de cite ori dorim, pînă la 
distrugerea mecanică a benzii.

Pentru a se mări durata de înregistrare sau. 
ceea ce e același lucru, pentru a se micșora can
titatea necesară de bandă, viteza de translație 
a benzii, a fost micșorată tot mai mult ajun gin- 
du-se azi pînă la 4.5 emis pentru vorbă și la 
9.3 cm/s pentru muzică. In plus, banda ponte 
fi înregistrată numai pe jumătate din lățimea 
ei, astfel că se obțin 2 piste independente de 
înregistrare pe aceeași bandă. Pe o singură

bobină de 180 m. de bandă se poate înregistra 
la viteze de 9,5 cm/s și cu 2 piste de 2x30 mi
nute, adică 0 oră de program.

In sfîrșit, redarea benzilor este lipsită de ftști- 
tul de ac și la nevoie banda poate fi ușor tă
iată cu foarfecă pentru a se scoate părțile gre» 
site sau pentru a se intercala alte înregistrări, 
făcindu-se așa numitele Jonomontaje**.

De la început, magnetofonul și-a găsit cea 
mai largă folosire în studiourile de radiodifu
ziune. Astăzi pestp 90% din programul emis 
este înregistrat pe f)enzi. In felul acesta sînt 
evitate greșelile în emisie, se pot transmite re
portaje de pe teren sail .declaraț ile unor per
soane care se află în altă $a>țe in acel moment 
și se pot realiza emisiuni de mase calitate care 
să fie repetate de mai multe ori. og de exemplu 
emisiunile muzicale sau de teatru la microfon.

Dar, în afara radiodifuziunii, magnetofoanele 
au găsit un vast cîmp de aplicație.

Astăzi aproape fiecare teatru este prevăzut 
cu magnetofoane de bună calitatd cu ajutorul 
cărora se realizează efectele sonore de scenă. 
De un neprețuit ajutor pentru ridicarea măie- 
siriei actoricești sînt ascultările în comun a 
benzilor înregistrate în timpul spectacolelor de 
dramă și operă.

Cu ajutorul magnetofonului s-au realizat 
„ipsofoanele** adică aparate care răspund la te
lefon în locul abonatului atunci cînd acesta nu 
este acasă și care înregistrează cu conștiincio
zitatea unui secretar perfect orice comunicare.

Cu ajutorul unui magnetofon special s? pot 
înregistra „scrisori vorbite**. In locul benzii' se 
folosește o foaie de hirtie acoperită cu oxizi de 
fier. După înregistrare „scrisoarea" pe care nu 
e scrisă nici o literă se împăturește și se pune 
într-un plic. Ajunsă la destinație, foaia magne
tică e pusă într-un aparat similar și ascultată.

Cea mai recentă aplicație a magnetofoanelor 
este la înregistrarea emisiunilor de televiziune. 
Cu ajutorul unor aparate și unor benzi speciale 
fiecare posesor al unui telev'zor va putea să-ș: 
înregistreze în curînd orice emisiune de tele
viziune pe care va putea să și-o reproducă pe 
ecranul televizorului său ori de cîte ori va dori.

lată așadar ce domenii vaste de aplicații are 
astăzi magnetofonul și ce perspective vaste i se 
deschid in viitor.
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GAZ METAN din... GUNOI
Tncă acum zece ani, pentru 

muiți țărani din Dobrogea găsirea 
unor mijloace eficace pentru dis
trugerea gunoiului constituia o 
serioasă preocupare zilnică. De- 
obicei gunoiul se scotea în stradă 
și se ardea. In ultimii ani, pre
tutindeni în țara noastră gunoiul 
este folosit drept ingrășămînt 
pentru agricultură. S-ar părea 
deci că problema gunoiului a fost 
rezolvată pentru totdeauna, lată 
însă că mintea iscoditoare a omu 
lui a găsit o nouă utilizare, care 
azi, in primii ani ai introducerii 
ei în practică, ne pare că ar ține 
ncă de domeniul imaginației.

In R.D. Germană, în Olanda, 
in Bulgaria, ca și în alte țări gu
noiul a devenit un element impur 
tant in procesul de... mecanizare 
a agriculturii. Și iată cum :

La 60—70 metri de grajd se sa-

pă o groapă cilindrică de 35—40 
m., care se căptușește cu cără
mida. în această groapă se pune 
gunoiul adus din grajd și.îmbibat 
cu apă. Groapa se acoperă ci» un 
capac prevăzut cu două or ficîi 
Gunoiul îmbibat cu apă se înc?l 
zește repede și emană gaz metan 
Gazul metan fiind mai ușor deci» 
aerul, se ridîcă și pătrunde 
in două rezervoare cilindrice. Cînd 
unul din ele se umple, se închide 
orificiul de admisie pentru ca ga
zul metan care emană în conti
nuare din gunoi să pătrundă în 
cel de al doilea rezervor în aces? 
timp primul rezervor este gelit în 
niște butelii identice bu'e i lor uti
lizate la autobusele din țara 
noastră (ca de pildă la Tg Mu
reș), care folosesc drept carbu
rant gazul metan. Buteliile um
plute cu gazul metan obținut din

gunoi se montează pe tractoare 
care in acest fel nu mai necesita 
carburanți obîșnuiți cum ar fi mo
torina sau benzina. Cu alte cu
vinte. tractoarele folosesc un car
burant care nu ctrstâ aproape ni
mic. Gazul metan produs din gu
noiul de grajd poate fi folosit Și 
in alte scopuri ca, de pildă, încăl
zirea in timpul iernii.

Cantitatea de gaz metan care 
se obține din gunoi este destul 
de mare. De pildă, din gunoiul 
obținui de la o singură vacă în 
timp de 2—3 zile se obțin 1.8 m 3 
de gaz met3n, ceea ce înseamnă 
circa 200 m 3 pe an.

Este inleresant de remarcat că 
gunoiul folosit drept materie pri
mă pentru obținerea gazului me 
tan nu numai că nu-și pierde ca
litățile sale ca ingrășămlnt orga 
nic, ba. din contra, devine mai 
valoros prin faptul că mineralizin- 
du-se mai ușor servește mai re
pede drept hrană pentru plante.

...Pînă in prezent au fost gă
site peste 100 de cranii aparii 
r.înd unor oameni preistorici, dih 
epoca comunei primitive și care 
prezentau urme de trepanâtie 
(operație făcută pe oasele capu 
lui).

...Oamenii supraviețuiau aces
tei operații Dovadă e 
osoasă de la marginea 
de trepanatie.

...Mai mult ca sigur
(ia care stătea la baza aces'.ei in
tervenții chirurgicale era de do
meniul unor cerințe rituale și nici
decum nu erau cerute d? nevoia 
unei însănătoșiri. Asemenea mu
tilări sîngttriride nti puteau avea 
o indicație terapeutică.

...In codul iui Hamurabi, vechi 
din secolul al XX-lea dinain 
tea erei noastre, sînt a-ătate. 
printre altele, drepturile și obliga
țiile ce-1 privesc pe „Omul cu cu
țitul de bronz". (Astfel era de
numit chirurgul).

...Pentru operația de cataractă 
(operație la ochi). în caz de ne- 
reușită i se tăiau chirurgului am
bele mîini, atunci cînd bolnavul 
era slăpîn. iar etnd bolnavul era 
un simplu sc’av, o mică amendă 
era suficientă pentru a răscum
păra greșeala chirurgului.

descoperit un avion
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...Dacă ținem seama de faptul 
că în special erai) operați cei în
stăriți, nu putem decît să admi
răm curajul celor ce cutezau to
tuși să opereze în ciuda acestor 
riscuri.

...în decursul istoriei medicinii, 
două descoperiri epocale au mar
cat înaintarea rapidă a chirur
giei. Aceste descoperiri sînt: 
anestezia adică înlăturarea du
rerii, (descoperită în anul 1847) 
și antisepsis, înlăturarea primej
diei de infecție (anul 1867).

...Dacă în trecut, din cauza în- 
strumentu’.ui pe care-l mințita î 
se spunea- chirurgului „Omul cu 
cuțitul de bronz", astăzi, din 
cauza felului în care lampa scia- 
litîcă a meselor de operație îm
prăștie lumina fără a face umbră, 
i se poate spune chirurgului 
„omul fără umbră".

UMOR
GERMAN

In anul 2056

cunde. Repetăm încercarea. Cam 
după același timp simțim din nou 
valurile. Nu mai încape nici o 
îndoială că valurile care ne legă
nau erau cele provocate de noi. 
Ele s-au lovit de mal și s-au în
tors, s-au reflectat adică. în
seamnă că ele au parcurs în a- 
cest timp 100—110 
jumătate la dus și 
întors.

Cu cîteva lovituri 
ajuns la mal. •

— Extraordinară 
exclamă un tînăr _ .
care stătea lîngă fereastră și care 
ascultase cu multă atenție poves
tirea. Iată un exemplu de viață, 
care poate ilustra de minune 
principiul radiolocației 1

— Nu te supăra, dragă tova
rășe — îl întrerupse o fată din 
grup — dumneata vorbești de 
principiul radiolocației, dar tre
buie să-ți mărturisesc câ eu aud 
astăzi pentru prima oară cuvîn- 
tul radiolocație Nu știu ce legă
tură poate avea radiolocația cu 
întîmplarea povestită mai înain
te, dar dacă dumneata ești con
vins de aceasta, explică-ne și 
nouă. îți promitem că vom fi 
foarte atenți.

— De acord ! 
găm ! se auziră 
părțile.

— Mă supun 
voi încerca să vă dau cîteva no
țiuni despre, radiolocație. folo
sind elemente din întîmplarea po
vestită mai înainte

Ce este și la ce folosește ra- 
dioloeația ? Radiolocația (uneori 
i se mai spune și radar) ne aju
tă să localizăm obiecte aflate la 
distanțe apreciabile față de noi. 
adică să determinăm direcția lor 
(dacă sînt în mișcare) și distan
ța de la noi pînă la ele, cu aju
torul undelor electromagnetice. 
Radiolocatoarele pot localiza o- 
biecte îr timpul zilei sau în tim
pul nopții, dincolo de nori sau 
prin ceață, prin perdele de fum 
sau uneori prin apă (fig 1).

Undele electromagnetice 
propagă cu viteza uriașă 
300 000 km pe secundă. 
300 m. într-o microsecundă. 
ceste unde sînt emise cu o frec-

metri, adică 
jumătate la

de vîslă am

întîmplare ! 
cu ochelari,

De acord ! Te ru- 
glasuri din toate

voinței voastre și

se 
de 

Adică
A-

ventă înaltă, de către generatori 
de înaltă frecventă prin antene 
dirijate, adică antene care emit 
undele în direcții bine determi- 
nate. Antenele folosesc același 
principiu cu cel al reflectoarelor 
sau al farurilor luminoase care 
concentrează toată energia lumi-

tre 1000 și 3000 microsecunde (o 
microsecundă este a milioana par
te dintr-o secundă), iar raza de 
acfiune a undei electromagnetice 
în acest timp este de 150 pînă 
la 450 km. Trebuie să ținem sea
ma că unda trebuie să parcurgă 
drumul dublu, dus și întors.

Radiolocatia
noasă într-un mănurchi în di
recția dorită.

Pentru a putea înțelege cele 
ce-vă voi spune mai departe tre
buie să vorbim de legătura care 
există între lungimea de undă și 
frecvență. Să presupunem că a- 
vem o undă cu o frecvență de 1 
megahertz ceea ce înseamnă că 
într-o secundă unda a făcut 1 
milion de oscilații; cum știm că 
undele electromagnetice parcurg 
într-o secundă 300 milioane de 
metri, înseamnă că o oscilație a

undei de mai sus se întinde pe 
porțiune de

300 metri
1 000.000 r

o

L metri.

Oși deci in general pentru 
frecventă f vom avea lungimea 
de undă :

300.000.000 
f

Generatorii de frecvență reali
zează în prezent oscilații a căror 
lungime de undă este de 10 cm. 
sau chiar mai mică, ceea ce co
respunde la o frecventă de 3000 
de milioane de oscilații pe secun
dă sau cum se mai spune de 
3000 megahertz (M.H z). Emiterea 
oscilațiilor durează mai puțin de 
o microsecundă. Timpul între două 
emisii consecutive este cuprins în-

După reflKtie, unda ecou ajun
ge înapoi mult mai slabă: pu
terea ei este mai mică de 1000 
miliarde de ori decît un Watt și 
ea trebuie să fie mult 
cată.

După receptionarea și 
carea undelor reflectate.. __
buie să fie înregistrate într-un 
mod oarecare.

Acest lucru se face cu ajutorul 
ur.ui tub electronic special numit 
tub catodic, al cărui *fund opac 
este tocmai ecranul receptoarelor 
de televiziune pe care multi din
tre voi le-au văzut funeftonind 
în București. Pe ecran apare un 
punct luminos numit spot, 
se deplasează foarte repede 
orice parte a ecranului.

Cum funcționează un post 
radiolocație ? Antena de emisie 
lansează în direcția dorită, la 
intervale regulate, de exemplu 
din 1000 în 1000 microsecunde 
(adică la fiecare a mia parte din
tr-o secundă), grupuri de oscila 
tii electromagnetice. Durata aces
tor grupuri de oscilații este de o 
microsecundă.

Tn momentul cînd grupul de 
oscilații părăsește antena de e 
misie, spotul își începe excursia 
de la stînga spre dreapta de-a 
lungul diametrului ecranului 
printr un salt pe direcția verti
cală, pentru ca anoi să meargă 
după o dreaptă. Aceasta se re
petă ori de cîte ori se emite un 
nou grup de oscilații. In timpul 
celor 1000 microsecunde care des
part un grup de unde de cel ur
mător. undele emise au timpul 
să se intoarcă după reflecție de 
la o distanță de 150 km.

Cum în acest timp spotul a 
ajuns la capătul din dreapta al

diametrului ecranului pe care l-a 
parcurs cu viteză constantă, re
zultă că se poate etalona diame
trul direct în kilometri.

Dacă grupul de unde a întîl- 
nit — să presupunem — un a- 
vion la o distanță mai mică de 
150 km., unde’.e emise de stație 
și reflectate de avion se vor îm
prăștia 'n spațiu în toate direc
țiile și deci și în direcția postului 
de radiolocație. După cum am 
mai spus, energia undei care «- 
junge înapoi la antena de recep
ție este foarte mică. Unda va tre
bui să fie amplificată pentru ca 
să poată fi înregistrată pe ecra
nul tubului catodic u-

amplifi- 
ele tre. J.

sub forma

nur salt. De data aceasta saltul 
produs de ecou va surprinde spo 
tul la sfîrșitul cursei sale de a 
lungul diametrului. Să presupu
nem că după 400 de microsecun 
de grupul de unde emis intîlnește 
avionul, că undele reflectate de 
acesta se vor întoarce la post 
după alte 400 de microsecunde. 
adică în total după 800 micro 
secunde, și cum spotul pa-curge 
diametrul în 1000 de microsecun 
de, înseamnă că ecoul va fi în 
registrat pe ecran sub forma u- 
nui salt, mareînd astfel distanța 
pînă la avion egală cu 120 km 
(fifir 2).

Acest fel de înregistrare a 
semnalelor reflectate are desa- 
vantajul că nu arată pe același 
ecran și direcția undelor reflec
tate, lucru care se poate face țL

nînd seama numai de poziția an
tenei de emisie.

O altă înregistrare a ecouri
lor de unde, care elimină desa- 
vantajele de mai sus, se face cu 
ajutorul unui altfel de indicator. 
Aci undele reflectate și amplifi
cate apar pe ecran sub forma u- 
nei pete luminoase într-o anumi
tă zonă a ecranului. Astfel se 
poate stabili poziția avionului 
;ntr-un moment dat față de pos
tul de radiolocație.

Indicatorul IPP (indicator 
de poziție în plan) sau in
dicator panoramic servește la 
explorarea unei porțiuni a spa 
țiului. Ecranul acestui indicator 
are o substanță fluorescentă cu 
persistență mare, adică imaginea 
spotului se păstrează un oare
care timp și după ce spotul s-a 
stins sau și-a schimbat poziția, 
permițînd astfel ca ne ec-«n să 
se poată obține o imagine a în
tregii regiuni explorate asemă
nătoare unei hărți.

Un alt tip de radiolocator folo 
sește fenomenul cunoscut în fi
zică sub numele de efectul Dop 
pier Fiseau.

Se știe că dacă trenul vine spre 
noi, în timp ce sifona lui emite 
același sunet, pe măsură ce *e a 
propie noi auzim că sunetul de 
vine din ce în ce mai ascuțit, 
pentru ca imediat ce a trecut de 
noi să devină din ce în ce mai 
grav.

FotoFlndu.se de acest efect, 
postul de radiolocație emitv în 
mod permanent o undă care în 
cazul cînd se reflectă de vreun 
obiect nemișcat nu se înregis
trează pe indicator. iar

Poți să te mai |oci o îumă- 
tate de oră, dar dacă te urci 
mai sus de 3000 m.. îți rup ure* 
chile.

Pentru cazuri urgente am 
introdus im serviciu u!trMr«.ldd 
cu reacție.

caz contrar, datorită faptului că 
distanța variază între postul de 
radiolocație și obiect, frecvența 
undelor reflectate variază și 
unda se înregistrează.

Această diferență între unda 
emisă și cea reflectată servește 
la determinarea vitezei pe care 
o are obiectul vizat față de radio 
locator.

Tn încheiere trebuie spus că. 
aplicațiile radiolocației n sco
puri pașnice sînt nenumărate, pu 
tînd cita astfel determinarea po 
ziției precise a avioanelor, radio- 
altîmetrele, ghidarea vaselor la 
intrarea lor în porturi în timp 
ceată sau furtună, precum 
noua ramură a astronomiei 
astrofizicii, „radîoastronomia*.

Ace«H *<♦? omul rd mr-’ Im- 
■orfani din uzina noastră.

de
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Pagină realizați de: C. ARIE, 
F. NEGRU, A. OPRESCU, I. 
SAVA șl J WAGNER.
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0 aprovizionare birocratică
Secția de croit a fabricii de 

încălțăminte „Solidaritatea” din 
Oradea este secția tineretului. 
Este important să amintim fap
tul că tinerii de aici, constituiți 
în brigăzi, realizează importante 
economii de piele.

Dacă întîrziem o clipă lîngă 
utemista Toth Paraschiva nu pu
tem să nu admirăm îndemînarea 
și măiestria cu care așează tipa
rele ca resturile ce rămîn să fie 
minime. Și bucățelele cele mai 
mici sînt folosite. Din ele se fac 
barete la sandale. La această 
secție, economiile depind în cea 
mai mare măsură de îndemîna
rea la așezarea tiparelor. Tolh 
Paraschiva aplică metoda Lîdiei 
Korabelnikova și inițiativa lui 
Nicolae Militaru.

Tn carnetul eî tși înseamnă cu 
grijă, în fiecare zi, economiile.

Brigada condusă de Kiss Zol- 
tan — din care face ea parte — 
a realizat într-o lună economii 
de piele care însumează 17.950 
dm. pătrați. Din această cantita
te se pot lucra 1350 perechi de 
fețe de pantofi.

Nu este singurul exemplu care 
demonstrează grăitor eforturile 
muncitorilor de la fabrica „Soli
daritatea”. Tineri sau vîrstnici, 
ei luptă pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
calității.

Există însă cîteva ciudățenii 
în modul de repartizare a mate
rialelor. stabilit de forul tutelar 
al fabricii, „Direcția generală a 
industriei de pielărie și cauciuc” 
din Ministerul Industriei Ușoare. 
Repartițiile dațe de această di
recție generală fac ca tot ceea 
ce se cîștigă într-o parte, cum 
ar fi economiile, să se piardă 
în altă parte de-a dreptul în... 
vînt.

POVESTEA LĂZILOR

Despre ce lăzi e vorba ? Ni
mic deosebit: lăzi pentru trans
portarea încălțăminte) fabricate, 
întreprinderii j s-a dat repartiție 
să primească aceste lăzi în pri
mul trimestru de la „Bernath 
Andrei” din Vatra Dornei și de 
la Frasin, nu departe de Vatra 
Dornei, în cel de-al doilea tri
mestru. Necazul mare constă în 
faptul că întreprinderea cheltu
iește mulți ban) cu transportul 
acestor lăzi. Este nevoie de de
legat ca să le aducă. Acestui de
legat i se plătește drumul, diur
nă. se plătește transportul lăzi
lor pe o distantă așa de mare, 
într-un cuvînt se cheltuiesc bani 
grei. In regiunea Oradea stnt 
numeroase unități de prelucrarea 
lemnului, iar tn oraș sînt coo
perative de tîmplărie care ar pu
tea tot atît de bine sâ lucreze 
aceste lăzi pe care fabrica tre
buie să le aducă de la sute de 
kilometri.

TABACARII APROPIATE

Fabrica de încălțăminte „Do- 
brogeanu Gherea” din Oradea 
are și o tăbăcărie. După ce o- 
prește piele și talpă pentru ne
voile proprii, ea trimite prisosul 
altor unități din țară. Fabrica 
„Solidaritatea” — care se 
tn Oradea — primește 
primă de la ei dar tntr-o

—

află tot 
materia 
propor-

Festivalul filmului 
pentru sate

De curlnd s-a încheiat Festi
valul filmului pentru sate care 
s-a desfășurat tn toate regiunile 
tării. Această acțiune de o mare 
importantă cuitural-educativă 
pentru oamenii muncii de ia sate 
a cuprins 7.266 de localități. In 
cadrul festivalului au fost pre
zentate filme artistice rominești 
și străine inspirate din viața sa
telor.

Aceste filme au fost prezentate 
tn timpul festivalului la 724 de 
cinematografe sătești ale cămine 
lor culturale, tn 145 de umtăti 
cinematografice sindicale, din 
gospodării agricole colective și 
gospodării agricole de stat și de 
către 98 de caravane cinemato
grafice. Tn majoritatea comunelor 
filmele au fost precedate de con
ferințe și consfătuiri pe teme 
agricole ținute de tehnicieni agri
coli și urmate de programe ar 
tistice dale de echipe artistice.

Film-le prezentate în cadrul 
festivalului a i fost vizionate de 
peste 2.200.000 de spectatori. 

ție foarte redusă deoarece „Do- 
brogeanu Gherea” trimite, cum 
am mai spus, produsele de tăbă
cărie în alte părți ale țării, în 
schimb „Solidaritatea” primește 
piele și talpă de la fabrica „8 
Mai” din Mediaș, de la Timișoa
ra, Bacău, Rimnicu Vîlcea și de 
la fabrica „Kirov” din Bucu
rești.

De ce această risipă ? „Dobro- 
geanu Gherea” ar trebui — în 
mod logic — să aprovizioneze în 
primul rînd fabrica de încălță
minte din orașul său și numai 
după aceea să trimită în altă 
parte materia primă.

MĂRUNȚIȘURI... CARE COSTĂ
Șl INTIRZIE REALIZAREA

PLANULUI

„Industria 
Pentru că 
trimite la 
nu poate

Ani de zile fabrica „Drum 
Nou” de mercerie din Oradea a 
lucrat „suitaș” pentru industria 
de încălțăminte. II fabrică și a- 
cum, dar îi trimite in alte ora
șe în timp ce „Solidaritatea” din 
același oraș are repartiție pentru 
acest produs de la 
Lînei” din Timișoara, 
fabrica furnizoare nu-l 
timp, „Solidaritatea” 
lucra încălțămintea planificată 
Să ai tn oraș ce-ți trebuie, dar 
să nu te poți folosi, asta-i prea 
de tot I

Dar povestea cu „șnurul” pen
tru cusut de trei milimetri? 
„Drum Nou” fabrica acest șnur 
și-1 lucra foarte bine. Acum șnu
rul se aduce de la fabrica „Șire
tul" din București. In afară 
distar.-ța de la care este adus 
este și de proastă calitate.

de

TN CONCLUZIE

se- 
în-

Din exemplele de mai sus reie
se clar că modul în care este a- 
provizionată fabrica constituie o 
frînă în realizarea sarcinii de scă
dere a prețului de cost. Aprovi
zionarea defectuoasă creează 
rioase dificultăți financiare 
treprinderii.

Micșorarea cheltuielilor de 
culație și manipularea este o 
cină trasată de cel de al II-lea 
Congres al Partidului. Este tim
pul să se termine cu planificarea 
care nu ține seama de 
ale ale întreprinderii, 
ca ncel arist -birocra t i că, 
are la bază un studiu 
nevoilor, întreprinderilor.

KUHTA DARIA

cir- 
sar-

nevoile re-
planificare 

care
concret

nu 
al

5 aiul Braniștea e așezat tn 
apropierea centrului raio
nal. Faptul acesta m-a 

dus tn ispită și tntr-o zi am 
pornit-0 fluiertnd pe șoseaua 
spartă de tractoare șt uitată așa 
de sfatul popular comunal; lu
cru care nu ml-a fost de loc cu 
folos căci pe la jumătatea dru
mului s-a dezlănțuit ploaia care 
se pregătea din zori. Am îndu
rat-o scrtșnind căci pe șoseaua 
aceea, vă jur cu mtna pe inimă, 
și ogarii riscă să.șt rupă pi
cioarele dacă îndrăznesc cum
va s-o ta la fugă.

Ctnd am ajuns tn Braniștea, 
după un ceas de chin, semă
năm cu unul care-a trecut prin 
două gtrte. Tovarășul Toma. 
instructor al comitetului raio
nal U.T.M. Titu, omul cu care 
împărțisem aceeași soartă pe 
drum, mai găsea totuși puterea 
să filozofeze:

— Asta s-a întîmplat 
rășe fiindcă regiunea nu 
rientează...

L-am privit perplex.
— Păi, da. 

ne-ar fi dat 
care-am amețit 
n-am fi pățit noi asta.

Apoi tntorctndu-se către llie 
Banu, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din sat :

— Tu. măi frate, n-al putea 
să scoți tinerii să puie piatră 
pe șosea ?

Uie Banu, ît măsură printre 
pleoape și-l răspunse tntr-o 
doa'ă •

— Bine, o s-o netezim... 
Poate așa o să dațt mai des 
pe la

llie 
toată 
șt se 
după 
sa se 
poate 
teaptă de mult se uită la el.

tova- 
se o-

dacăurmă el, 
bicicletele pe 

ce'lndu-l-le,

not.
Banu e de-acuma om tn 
firea, și-a făcut armata 
gtndește că la toamnă, 
ce se culeg viile, trebuie 
însoare. Pînă atunci nu 
chiar dacă fata care-l aș-

Faima cusătn-j 
rllor noastre na-j 
ționale a trecut) 
de mult hotarele! 
patriei. Intr-una) 

r din localitățile {
f din țară cu tradiție în cusături I 
f naționale, la Breaza, există j 
j cooperativa „8 Martie". Tine- J 
f rele cusătoare de aci continuă! 
I tradiția părinților lor, confec- j 
! ționînd minunate Ii, fețe de I 
f masă, șervețele etc.

Foto: R. COSTIN j

in uzine
E o după amiază deosebit de 

călduroasă pentru o localitate de 
munte. Pe porțile uzinelor „Stea
gul Roșu”, din Orașul Stalin, 

se revarsă mii de muncitori tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei. Cei 
ce stau în cartierul muncitoresc 
din apropiere pornesc pe jos. E o 
adevărată plăcere să faci acest 
drum, după orele de muncă, mer- 
gînd încet, la umbra bătrînilor 
copaci care acoperă șoseaua cu 
frunzișul lor bogat. Ceilalți aș
teaptă autobusele și între timp 
mai discută despre „ce e nou”.

— Eu lucrez pe un „Carusel”. 
Și am un lucrător tinăr dar pri
ceput. Cu el îmi refac calificarea 
în cîteva săptămîni I

Ștefan Czinjepolski începu să 
povestească Cu lux de amănunte 
cum au reușit ei să scape de un 
rebut ce era cît pe Ce să iasă din 
strungul lor,

— Nu te mai făli atît 1 Ce crezi 
că noi stăm degeaba ? Uite, eu 
am și început să lucrez singur la 
foarfecă de tablă.

— Uite-1 și pe tovarășul Vlad. 
Vlade, dă-te aproape 1 Și tu lu
crezi aici ?

— Dar unde crezi ? De aici am 
plecat acum trei ani...

— Spuneai că ai lucrat la „23 
August”, la București...

— Am lucrat într.adevăr mai 
întîi la „23 August”, dar în 1951 
am fost trimis la „Steagul Roșu” 
să demonstrez muncitorilor de ja 
vagonaj, nituirea rapidă. Mi-a 
plăcut atît de mult uzina, colecti
vul. că n-am mai plecat. Am ră
mas aici pînă în 1953, cînd am 
fost scos din producție.

— Și cum merge ?
— Mi-am pierdut ceva din dex

teritate, dar în cîteva săptămîni, 
cred că o să mă pot întrece din 
nou cu cei mai buni nituitori.

★
De cîteva zile la uzinele „Stea

gul Roșu”, din Orașul Stalin, 
„Serviciul personalului" este 
asaltat de cei care au primit re
partizări de intrare In producție. 
Se prezintă aici, ca de altfel la 
toate întreprinderile și instituțiile

trecută. Căminul

•
uneori, puțin neîncrezătoare. 0 
să vadă singură pînă la urmă 
că n-a avut dreptate.

llie Banu s-a tntors din ar
mată iarna 
cultural din sat ședea cu ușile 
zăvorite șt nu se deschidea de- 
cit duminica seara ctnd se fă
ceau petreceri cu lăutari, care 
se sflrșeau mai totdeauna cu 
bătăi, llie, de felul lui. e liniș
tit. nu-t place gîlceava și nu se 
amestecă, cu toate că uneori 
ti sleita pe inimă s-o facă. Ute- 
mlștii, la puțin timp după ve
nirea lui, tl aleseseră secretar 
așa că lunea totdeauna era che
mat la raion să dea socoteală 
pentru zurbagiii din sat cărora 

începutul...
nu se pricepea să le pună friu. 
Tntil s-a înfuriat pentru că nu 
vedea de ce trebuie să răspun
dă el de toate lucrurile astea, 
pe urmă s-a mai domolit și a 
început să stea de vorbă cu 
unii și cu alții încercînd să-i 
facă mai înțelegători. Degea
ba, flăcăii o țineau una și bună 
zictnd că de ctnd e lumea lume 
nu s-a aflat petrecere fără bă
taie.
llie Banu, dacă-a văzut că 

n-o poate scoate la capăt, s-a 
dus la organizația de partid 
să-și spună durerea.

— Apoi secretarule, strîn- 
ge-i și fă o echipă artistică, 
l-au zis tovarășii după ce l-au 
ascultat.

llie a amuțit: cu cine să facă 
o echipă artistică ?

— Uite. Neculai Catrlna o să 
te ajute că știe să cînte din 
fluier și din muzicuță.

Locuințe 
pentru minerii 
din Valea Jiului

In ultimii 4 ani, Trustul nr. 7 
Petroșani a construit pentru mi
nerii din Valea Jiului 2.360 de 
apartamente în blocuri, 66 de 
case individuale în șir cu 546 a- 
partamente, 10 cămine cu 2.585 
de locuri, un mare număr 
școli, unități comerciale și 
nitare, cluburi și cantine. In 
mul semestru al acestui an, 
nerii din Valea Jiului au 
primit în folosință aproape 
de apartamente în blocuri și 
de apartamente în case în

de 
sa- 
pri- 
mi- 
mai 
400 
120 

, ... . ----- Ș'r.
In primele zile ale lunii iulie la 
Petroșani au fost terminate încă 
2 blocuri, fiecare cu cite 8 apar
tamente.

înfăptuirea, acestui mare volum 
de lucrări a fost posibilă dato
rită folosirii pe scară largă a c- 
lementelor prefabricate. Pentru 
a asigura constructorilor la timp 
aceste prefabricate s-au amenajat 
ateliere speciale la Bărbăteni, Li- 
vezeni. Petroșani și Lonea, care 
produc mari cantități de piese 
prefabricate.

Constructorii marilor șantiere 
de locuințe din Valea Jiului sînt 
hotăriți să termine cu mult înain
te de termen cele 20 de blocuri 
muncitorești prevăzute a fi ter
minate pînă la sfîrșitul anului. 
Succese ca acelea dobindite de 
brigăzile de specialitate conduse 
de losif Locmaier, Ștefan Kadar 
și Francisc Pop, care au executat 
sute de metri cubi de zidărie și 
montaje din planșe de prefabri
cate, sînt chezășie că hotărîrea 
constructorilor va prinde viață.

(Agerpres)

din țară, cadre de la M.A.I. de
venite disponibile in urma Hotă- 
rîrii Consiliului de Miniștri cu 
privire la reducerea efectivului 
Ministerului Afacerilor Interne.

Toți cei disponibili au primit 
repartizări în producție pe baza 
calificării și a cunoștințelor pe 
care le au. Mai mult chiar, cei 
care acum intră în școli de ca
lificare, timp de trei luni vor 
primi vechiul salariu, iar la ple
carea din cadrul M.A.I. au primit 
prime de asistență socială în 
funcție de vechimea și gradul 
avut.

Căpitanul Ștefan Czinjepolski, 
a venit la uzinele „Steagul 
Roșu”. In urmă cu cîțiva ani, el 
a fost lăcătuș la „Uzinele de 
tractoare”. La plecarea din cadrul 
M.A.I. a simțit totuși o stringere 
de inimă. Ce să facă ? Unde să 
meargă ? Soția sa, care lucrează 
la C.F.R., i-a spus însă hotărîtă:

— De ce te frămînți ? Intri în
dărăt în fabrică. Sau ți-e rușine, 
crezi că nu mai e pentru tine?

Nu, lui Ștefan Czinjepolski nu-i 
era rușine, dar se gîndea că în 
patru ani și-a uitat meseria și va 
trebui s-o ia de la capăt. S-a dus 
totuși la „Steagul Roșu” șl a so
licitat un loc de lăcătuș. Aici a 
aflat însă că uzina are nevoie de 
strungari, că fabricarea autoca
mioanelor cere strungari de nă
dejde. A cerut să meargă în a- 
ceastă secție și acum utemistul 
Ene Ioan îl ajută să cunoască 
bine „Caruselul” la care lucrează 
împreună de cîteva zile.

Locotenentul Marin Birin, care 
lucrează în secția 530, a fost dat 
pe lîngă cel mai bun lucrător din 
această secție, tov. Preda Petre. 
Numai după trei zile, Preda a 
încredințat noului său tovarăș 
una din cele două freze la care 
lucra pînă acum, dar îi îndrumă 
munca cu atenție. La fel ca toți 
ceilalți, Marin Birin a fost pri
mit în fabrică cu dragoste de 
către muncitori și tehnicieni. To
varășul Gavrilă Sîrbu, șeful sec
ției, Traian Bobeanu, șeful secto-

— Bine, a rostit llie, dar 
asta-i treaba directorului cămi
nului cultural. Și la noi, mi se 
pare, nici nu există așa ceva.

— Tovarășul Constantin Co
jocaru a fost numit director. 
Du-te la el șl sfătuiți-vă cum 
și ce trebuie să faceți.

Hie Banu a ieșit afară bui
măcit. Tn aceeași zi s-a dus la 
educatoarea de la grădinița se
zonieră. la instructoarea supe
rioară de pionieri și le-a convo
cat tntr-o ședință tn sala că
minului. friguroasă, cu feres
trele înghețate bocnă.

Ședința a avut un singur 
punct pe ordinea de zi: forma
rea echipei artistice. Neculai Ca
trina, omul pe care-l dăduse 

organizația de partid să-l ajute 
pe secretarul U.T.M.-ului. a 
fost numit șeful secției de in
strumentiști și el, ca să confir
me încrederea ce i s-a acordat, 
a scos pe loc muzicuța și-a cin- 
tat vreme de-o jumătate de ceas 
acompaniat de ceilalți, fiecare 
cum se pricepea. Auzindu-i, flă
căii strtnși la podișcă au ve
nit cu toții tn sala căminului, 
llie i-a poțtit pe scaune și le-a 
Vorbit despre treaba pe care 
erau hotărtți s-o înceapă. Prie
tenii lui l-au încuviințat, cei
lalți și-au înfundat căciulile pe 
ceafă și-au pornit-o tn dorul le- 
lii prin sat.

A doua seară la căminul cui. 
tural s-au strîns aproape două
zeci de inși, 
aflau decît 
catoarea Șl 
pionieri.

llie s-a urcat pe scenă 
cerut să se facă liniște.

— Tovarăși, le-a zis flăcăilor,

Printre ei nu se 
două fete: 
Instructoarea

edu- 
de

și-a

Ajutor concret, eficace
Razele soarelui cădeau pieziș 

din spre apus. Căldura nu con
tenise încă. Mă aflam la grădi
na de zarzavat a gospodăriei co
lective „Flamura Roșie** din co
muna Sălciile.

Președintele — utemistul Con
stantin Popa — îmi arată cana
lul de irigație și-mi spuse:

— Vezi ? 'Acolo canalul e 
mai jos decît terenul. Ne-ar tre
bui vreo 240 de metri de țea
va pentru a conduce apa pe toa
te loturile cu zarzavat.

De trei zile soarele încălzește 
din ce în ce mai puternic. Avem 
aici 11 ha cu zarzavat. Dacă n-o 
să găsim o soluție, se prăpădesc 
varza și roșiile, apoi castrave
ții, pepenii... conopida. A și în
ceput să le pălească soarele...

Și președintele — ca omul ne
căjit — scoase un suspin din bă- 
ierile inimii.

Nu prea vesel, se apropie de 
noi Orășear.u C-tin — secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
și vicepreședinte al colectivei.

— Mîine plecăm la Ploești, to
varășe președinte? întrebă el.

— De ce? pentru țeavă?
— Pentru țeavă 1
— Ar trebui...
Stăm și chibzuiam. La urma ur

mei tot mai bine era să se cum
pere țeavă. E adevărat, costă bani 
grei. Dar zarzavaturile valorează 
mai mult cu cel puțin 40.000 de 
lei. Eram gata să-i aprob, cînd în 
minte mi-a venit o idee.

— Dar dacă canalul ar fi fost 
înălțat cel puțin la nivelul tere
nului ? Ce spuneți, nu-i bine ?

— Este, îmi răspunse preșe
dintele. Dar de unde luăm brațe 
de muncă ? Mai avem nevo e și 
la cîmp de-ai noștri. De lăsat 
însă nu putem lăsa să treacă 
mai mult de una sau două zile. 
Se opăresc zarzavaturile.

— Dar dacă canalul va putea 
fi gata chiar în noaptea asta ?

Am discutat amănunțit cu O- 
rășeanu. De la el am aflat că 
cel puțin 15 tineri 
chemării, dacă nu toți. După a- 
ceea, am convocat 
a tineretului.

Se lăsase noaptea. De obicei, 
oamenii la țară, obosiți de mun
că, se culcă seara odaia cu gă- 

ar răspunde

o consfătuire

rului, utemiștii Ion Giosan, A- 
petrei C-tin și mulți alții l-au asi
gurat pe Marin Birin de tot spri
jinul lor. pentru ca intr-un timp 
cît mai scurt să devină un mem
bru activ al colectivului care fa
brică autocamioane rominești.

S-ar putea vorbi mult și des
pre alții: Marian Manole, strun
gar la secția de rulmenți, Sidon 
Sava de la montaj, Onisie Ema- 
noii, Stan C-tin, Dinescu Eugen 
și toți ceilalți tineri veniți din 
cadrul M.A.I., lucrează acum în 
uzinele „Steagul Roșu”. Marin 
Birin a primit zilele acestea vești 
și de la Nicolae Popovici, care a 
plecat la Făgăraș. Nicolae Po. 
povici a intrat tractorist la S.M.T. 
Făgăraș și peste cîteva zile va 
porni în bătălia recoltei.

Plecînd să lucreze nemijlocit 
în producție, ei se străduiesc să-și 
însușească repede cunoștințele 
necesare pentru a deveni cît mai 
folositori patriei. Trebuie spus 
însă că mai sînt unii — din feri
cire puțini — care refuză reparti
țiile primite, care doresc să ocupe 
neapărat posturi administrative, 
în timp ce sînt așteptați în fa
brici, uzine, G. A. S.-uri și 
S.M.T.-uri.

Cei care au început de acum 
munca au și început să-și creeze 
gînduri de viitor. Ștefan Czin- 
jepolski, ca orice tinăr, își are vi
surile sale:

— In doi ani vreau să trec toa
te cele trei grade ale școlii de 
calificare, pentru că doresc ca 
peste cîțiva ani să devin maistru...

Visul său este pe deplin reali
zabil ; și poate chiar mai curtnd.

GH. ANGELESCU 

așa nu putem să mergem mal 
departe... Nici corul și nici dan
surile nu le putem începe dacă 
n-avem și fete. Eu zic să mer
gem tn sat să chemăm și fetele. 
Asta chiar acum.

Fetele s-au lăsat mal greu în
duplecate, unele fiindcă nu le 
dădeau voie părinții, altele 
fiindcă nu se-ndurau seara să 
plece de la clăcile vecinilor 
unde sporovăiau plnă ttrziu, tn 
noapte. Intr-o săptămînă 
cheiată n-a fost cu putință să 
aducă decît vreo două-trei, 
acelea care ședeau în apropie
rea căminului cultural. Neculai 
Catrina și llie Banu vedeau că 
s-au prins într-o treabă a naibii 
de încurcată și nu știau cu ce 

în.

pe

obraz au să iasă pînă la ur
mă. Constantin Cojocaru, direc
torul, alerga peste tot, dar 
fără prea mult folos, fiindcă nu 
găsea înțelegere decît la flă
căi.

Și într-o seară s-au gîndit să 
facă o șezătoare. Neculai Ca
trina și-a pus nevasta să cheme 
vecinele, și-a luat copiii tn bra
țe și-au plecat la cămin, llie 
Banu avusese grijă să facă 
focul tn sală și oamenii încet, 
tncet s-au adunat și s-au apu
cat la vorbă. Și-au făcut apa
riția și doi lăutari tocmiți din 
vreme. Fetele s-au prins la joc 
și directorul i-a ales pe cei 
care i s-au părut potriviți să 
fie în echipa de dansuri.

llie Banu putea de-acuma sd 
răsufle mai ușurat: treburile 
mergeau binișor. Dar iată că 
tntr-o bună zi. Gheorghe Coțu- 
beanu. un flăcău din cor, îm
preună cu un prieten al lui au 
iscat gilceavă altuia care, mai

Din munca noastră în sprijinul 
organizațiilor U. T. M. din G. A. C.

inile. Nu-I de mirare 
neri au fost treziți 
și chemați la Sediu! 
Consfătuirea a fost 
le-am arătat ceea ce 
țelegeau și ei de [a bun început. 
Grădina de zarzavaturi trebuia 
salvată, chiar și cu prețul unei 
nopți nedormite.

Au:răspuns peste 30 de tineri, 
toți utemiști. De la magazie au 
primit unelte și felinare. Ajunși 
la grădină, tinerii s-au împărțit 
în echipe formate din 10-12 inși/ 
O echipă a plecat cu căruța după 
pietriș. Celelalte se apucară de 
înălțat un dig de pămînt și de 
săpat pe coama lui un cana]. 
După 10 ore de muncă încordată, 
digul și canalul erau gata.

Pînă în zori, a mai fost timp 
suficient să se facă și o probă, 
totodată udîndu-se și zarzavatu
rile.

Eram printre acești tineri Și 
mă bucuram deopotrivă cu ei.

Acest lucru s-a intimplat pe la 
sfîrșitul lunii mar*ie.

Intr-o ședință de activ, comi
tetul raional U.T.M. Cricov a pus 
mai serios problema mobilizării 
tineretului Ia întărirea aconomi- 
co-organizatorică a gospodăriilor 
colective. Aceasta a fost de mare 
folos activiștilor și mai ales ins
tructorilor.

Dintre aceștia, instructorii Ion 
Boștină, Nicolae Curcan, Nico
lae Petrescu și Ion Bratosin și-au 
îmbunătățit mult metodele de 
muncă și multe lucruri interesan
te s-au realizat.

iată de pildă 
Nicolae Petrescu 
podărie colectivă 
se întîmplase ?

Pe la jumătatea lunii iunie, co. 
lectiviștii au cosit toată tarlaua 
cu lucernă — adică 30 ha. Lu
cerna a rămas pe cîmp să se

cum a procedat 
la aceeași gos- 
din Sălciile. Ce

t

In portul
Tn fiecare zi Ia orizont apare 

un vas. La început se vede un 
fum subțire, apoi antenele de 
radio, coșurile, puntea... Vile- 
giaturiștii fac pronosticuri: o fi 
vreun cargobot sau tanc pe
trolifer? Copiii localnicilor, 
obișnuiții falezei, risipesc cu 
competență neînțelegerile : 
„este un cargo, precis. Se cu
noaște după fum..."

în fiecare zi, în rada portu
lui Constanța aruncă ancora 
vase de diferite feluri, din cele 
mai îndepărtate colțuri ale lu
mii. fată vasul acesta din fo
tografie — „Troysburg“ din 
Bremen descarcă zahăr din 
Anglia. „Marian Buczek“ din 
Gdansk, sub pavilion polonez, 
a adus din China pentru noi 
mărfuri ca: minereu de fier, 
cauciuc natural, arahide, com
poziție pentru lagăre etc. „Um- 
ram“ din Istambul, „Ares" și 
„Plehanov“ descarcă fosfați 
pentru Cehoslovacia. „Manga- 
lia“ a adus din Turcia valo- 
meie (tananți) necesari indus
triei noastre ușoare. Tot pen
tru industria noastră, „Skoga- 
land“ sub pavilion suedez își 
descarcă încărcătura sa de piei 
și chebrachio adusă tocmai 
din Argentina. Vasele „Cou- 
nas“ din Famagusta și „Căpi
tan Stratis“ din Pireu au adus, 
primul tărîțe pentru Cehoslo
vacia, iar al doilea fasole soia. 
Macaralele uriașe tncarcă în 
vase străine produse rominești 
pentru export. Astfel „Gentil- 
man“ din Napoli încarcă che
restea, „Friedrich Engels" — 
mărfuri generale și exponate 
pentru tîrgul internațional de 
la Damasc, „Wismar“ din Ros- 

puțin tndemlnatlc la vorbă, le-a 
răspuns cu pumnii^ Plnă să se 
repeadă ceilalți să-l despartă, 
erau de-acum tncăierați.

llie Banu s-a gîndit că tre
buie să-i lecuiască și i-a poftit 
afară :

— De-acum înainte n-aveți 
ce căuta aici.

— Vezi să nu spargem ușa 
cu tine, i-au răspuns ei. Dac- 
avem chef o să stăm, dacă nu. 
nu, așa că să faci bine și să-țl 
(ii gura.

llie a simțit că se înflerbtn- 
tă, a pășit întins spre ei și le-a 
făcut semn cu mina : afară I 
Flăcăii s-au foit minioși, apoi 
au plecat bombănind, hotărtți 
să-i plătească așa cum se cu
vine. A doua seară, llie i-a gă
sit rezemind pereții căminului 
și-a trecut pe Ungă ei nepăsă
tor, fără să le arunce o pri
vire. Nu-l era frică de ei, chiar 
dacă erau trei.

Flăcăii nici nu veniseră cu 
gînd de bătaie -.prinseseră dra
goste de cor și-acuma le era 
urît să stea deoparte.

Gheorghe i-a tăiat calea se
cretarului și i-a zis

— Haide, mă, lasă-ne. Am fă
cut o prostie și tu gata, ne dai 
brlnci afară. Cum ne vine nouă 
adică ? Toți prietenii stnt înăun
tru și noi stăm aici. Hai dă-ne 
drumul.

— Bine, le-a răspuns llie 
dacă sînteți așa puternici o să 
jucați in echipa de fotbal... La 
sfîrșitul lunii încep antrena
mentele... Tn cor însă nu se știe 
daci o să vă mai primim.

Cei trei au plecat amărtți și-n 
seara următoare au poposit ia
răși sub geamuri.. Acum, tn 
Braniștea, echipa artistică a 
căminului cultural numără a- 
preape o sută de persoane.

llie Banu însă tot nu-și află 
liniștea: se gtndește cum 
organizeze o zi de odihnă 
del.

să 
mo-

FANUȘ NEAGU

că unii ti- usuce cîteva zile. Starea timpului 
din somn .
colectivei : 
scurtă. Eu 

de fapt în-

însă prevestea ploaie. Lucerna 
uscată dar neStrînsă în căpițe din 
pricina multor treburi din gospo
dărie ar fi avut de suferit dacă 
ar fi prins-o ploaia în poloage.

Nicolae Petrescu discută acest 
lucru cu tinerii și hotărî ca să 
înceapă chiar a doua zi stringe- 
rea finului. Tinerii o declarară zi 
de onoare în cinstea Congresu
lui U.T.M.

— Totuși, e greu, își exprima
se părerea președintele. Lucerna 
ne cere cel puțin 3-4 zile pentru 
a o strînge în căpițe.

— Vom vedea. îi răspunse Pe
trescu.

Nici nu se ivise soarele la ori
zont, cînd tinerii ajunseseră la 
cimp. Erau 30 și se împărțiseră 
în 4 echipe conduse de Radu 
Popa, Ion Ristea, Constantin Li- 
biu și Mihai Ristea.

— Nu trebjiie să vă trai explic 
ce importanța are strînsul fi
nului în cel mai scurt timp. Azi 
trebuia ca o parte din voi să fie 
la prășitul zarzavaturilor, iar altă 
parte la prășită porumbului. Dar 
acum, va trebui ca tot fînul să fie 
strîns în căpițe. Ce ziceți ? E 
greu ? îi întrebase Nicolae Petres
cu.

— Ușor nu 
este! Dar o să ne respectăm cu- 
vîntul dat. Am hotărît să termi
năm azi, azi terminăm, spuse 
Mihai Ristea al lui Geaglău.

Mirosul parfumat al finului 
proaspăt începu șă se tăspîndeas- 
că pe toi locul. Furcile se înfi
geau zdravăn în poloagele de 
fîn. le adunau, le transportau la 
locul unde fetele, cu îndemînarea 
lor obișnuită, clădeau căpițele. 
Munca era încordată dar nu lip
sită de cîntece și voie bună

Parcă Cocuța Badea s-a supă
rat atunci că Radu Popa i-a ad-

zice nimeri că

Constanta
tok încarcă cereale pentru 
R.D.G. La dana petroliferă, 
tancurile „Gaton“ din Israel. 
„Kalmia** și „Thorbjorb“ sub 
pavilion norvegian încarcă pe
trol pentru diferite țări ce 
găsesc în relații comerciale 
țara noastră.

Prin importantul port de 
malul Mării Negre, economia 
țării respiră puternic. Pe piața 
internă apar mărfuri de care 
avem nevoie. în schimbul pro
duselor rominești atît de pre
țuite și căutate peste hotare.

se 
cu

pe

DUMITRU BAJENARU 
șeful Secției Organizații U T.M. 
de la Comitetul Raional U.T.M.

Cricov,
Fototext: G. PETRE

Ziua filatoarelor

0

Alăturîndu-se inițiativei co
lectivului uzinelor „23 Au
gust” din București, în legă
tură cu aplicarea celor mai 
bune metode de lucru, munci
torii întreprinderii „Victoria” 
din Cisnădie, raionul Sibiu, 
au organizat diferite zile pe 
profesii ca: „Ziua filatoarelor”, 
„Ziua țesătorului”, „Ziua 
maistrului” și altele.

Cu ocazia acestor zile, în 
diferite consfătuiri de produc
ție ale muncitorilor de aceeași 
profesie, s-au scos în evidentă 
metodele înaintate ce trebuie 
aplicate cît și toate condițiile 
de muncă ce trebuie respec
tate tn vederea obțineri) unor 
realizări cît mai mari.

■Astfel, în consfătuirea fila
toarelor. tînăra Marianne Her
bert, fruntașă în producție de 
cîțiva ani. in prezent cea mai 
bună filatoare din întreprin
dere. a explicat tovarășelor 
de muncă metodele aplicate 
de ea pentru a da cît mai 
multe kilograme de fire de 
cea mai bună calitate peste 
plan și un procent de deșeuri 
și rebuturi cît mai redus.

Marianne Herbert a arătat 
printre altele că, în acest 
scop, ea vice cu 10-15 minute 
mai devreme la lucru pentru 
a-și putea organiza locul de 

mirat bujorii din obraz ? încurca
tă. în loc să-i ascundă, mai mult 
și i-a colorat. Și pentru a ieși din 
încurcătură, a propus celorlalte 
fete să cînte ceva împreună. Ele
na Popa, Stancu Ristea, Elena 
Lemnâru, Vasilica Orzea și alte
le, i-au ascultat rugămintea.

— Ce tot ai, Radule, cu soră- 
mea ? Ia spune-mi, întrebă Cos- 
tică Badea.

— Ce să-ți spun ? Tu nu vezi 
că le-am îndemnat pe toate să 
etnte? Avem parcă mai mult spor 
acum. Parcă dacă le rugam eu să 
cînte, crezi că ar fi cîntat vre
una ?

Cei din jur rtseră plini de vo
ioșie. Și treaba continuară s-o 
facă tot atît de repede și bine.

La prînz, cind au mincaf, 
erau gata 200 de căpițe dc fin. 
După masă, soarele începu să ar
dă și mai puternic. O zăpușeala 
se așternu pe pămint. iar nori 
grei se iviră la orizont. Tinerii 
începură să lucreze cu și mal 
mult zel.

Se apropia seara. Cînd ultima 
căpiță de fin — cea de a 452-a, 
— era gata, norii și începuseră 
să se ciocnească pe bolta cerului, 
întunericul se lăsă de-a binelea. 
Tinerii porniră spre sat Furtuna 
izbucni. Tuna, fulgera și ploua 
cu găleata.

Călare pe un murg — lac de 
apă — alerga tn calea lor pre
ședintele.

— Mult fîn a rămas nestrîns ?
— Ce să mai rămînă. N-a mâi 

rămas nimici ti răspunse rtzind 
secretarul organizației de bază 
U.T.M.

*
— Vă mulțumesc în numele co

muniștilor din gospodărie pentru 
tot ce ați făcut, tovarăși I — 
vorbi secretarul organizației de 
partid. In curind patru cereri ale 
unor utemiști. dintre cei mai vred
nici, vor fi puse tn discuția or
ganizației de partid pentru primi
rea în rîndul candidaților.

— Iar eu. împreună cu comi
tetul de conducere al gospodă
riei — vorbi președintele — am 
hotărît să căutăm posibilități 
pentru a cumpăra echipament 
sportiv complect pentru 2 echipe 
de fotbal.

Nicolae Petrescu a 
de acolo, în alte 
unde poate contribui 
ganizarea altor lucruri 
mă. E fericit și nu simte că 
talpa unui bocanc s-a găurit, că 
apa și noroiul au intrat înăuntru 
și pleoscăie Ia fiecare pas.

Iar bilanțul realizărilor tinere
tului din raionul Cricov se va în
cadra în realizările înfăptuite de 
sutele de mii de tineri de pe în
tinsul patriei noastre.

plecat 
locuri, 

la or- 
de sea-

muncS tn vederea folosirii la | 

maximum a celor 480 minute \ 
de lucru, unge fusele selfacto- \ 
rului de două ori In fiecare a 
schimb și execută cît mai co- x 
rect toate operațiile la toar- \ 
cerea firului (ca : legarea firu- x 
lui din mers, schimbarea va. X 
luluî de pretori etc.). Ea păs- X 
trează, totodată, o perfectă X 
curățenie la mașină și în ju- x 
rul ei. x

Organizarea acestor constă- x 
tuiri pe profesii a dat roade X 
frumoase. Calificarea munci- X 
torilor a crescut și totodată X 
s-au obținut succese însem- A 
nate în îndeplinirea planului. A

Tovarășa Ecaterina Krafft, A 
de pildă, a realizat în luna A 
mai planul în proporție de d 
114 la sută, obtinînd un in- Q 
dice de calitate 10, dînd peste A 
plan 176 kg. fire pentru 145 m. o 
stofă costum bărbătesc. De A 
asemenea, tînăra Use Wilk A 
a realizat planul în proporție A 
de 110 la sută, cu un indice, a 
de calitate 10, dînd peste plan 4 
210 kg. fire pentru pături în J 
carouri. J

După cum se vede „Ziua fi- v 
latosrelor” a dat roade fru*-~1 
moașe.

Corespondent
INGEBORG FLEISCHER



Deschiderea sesiunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Convorbirea delegației P. C. I. 
cu reprezentanți ai P. C. U. S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțai, la 11 iulie în Ma- 
rele Palat al Kremlinului au in- 
eeput lucrările celei de a 5-a 
sesiuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a celei de a 4-a legisla
turi.

La ora 10 dimineața s-a des
chis prima ședință a Sovietului 
Uniunii.

★
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 11 iulie, ora 
13, în mare’.e palat ai Kremli
nului s-a deschis ședința Sovie
tului Naționalităților. Deputății 
au aprobat raportul Comisiei de 
revizie care a anunțat comp’ecta- 
rea a două locuri vacante prin 
alegerea ca deputați a ’.ui T. N. 
Lazarian și I. 1 Senchin.

La ședințele Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților a 
fost aprobată în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi a sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.:

Proiectul de lege cu privire la 
pensiile de stat;

Cererea Sovietului Suprem al 
R.S.S. Carelo-Fine cu privire 
la transformarea R.S.S. Carelo- 
Fine in R.A.S.S. Carelă și la in
cluderea ei în R.S.F.S.R. ;

Mesajul Sovietului Suprem a! 
U.R.S.S. către parlamentele ce
lorlalte țări în problema dezar
mării ;

Declarația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în legătură cu mesa
jul parlamentului japonez în pro
blema interzicerii armei nucleare 
și a incetării experimentării ei.

Aprobarea decretelor Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

★
MOSCOVA II (Agerpres). — 

TASS transmite: La 11 iulie, ora 
16. în marele palat al Kremlinului 
s-a deschis ședința comună a So
vietului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților.

La ședință asistă numeroși oas

Raportul lui N. A. Bulganin 
cu privire la proiectul de lege 

a pensiilor de stat
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 11 iulie 
1956, N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a prezentat la cea de 
a ct’ncea sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. raportul cu 
piivire la proiectul de lege a pen
siilor de stat.

La inceputul raportului, N. A. 
Bulganin a subliniat că proiectul 
de lege cu privire la pensiile de 
stat care prevede îmbunătățirea 
radicală a situației pensiilor în 
Uniunea Sovietică, oglindește 
creșterea puterii economice a țării 
sovietice și este o expresie grăi
toare a grijii permanente a par
tidului comunist și guvernului 
sovietic pentru binele poporului.

Clasa muncitoare, țărănimea 
colhoznică, intelectualitatea so
vietică au adoptat hotărîrile Con- 
greșului al XX-lea al partidului

Raportul tovarășului Țedenbal 
cu prilejul celei de a 35-a aniversări 

a revoluției populare mongole
ULAN-BATOR îl (Agerpres). 

TASS transmite: La 10 iulie po
porul mongol a sărbătorit cea de 
a 35-a aniversare a revoluției 
populare mongole, în urma că
reia tn Mongolia a fost doborîtă 
puterea înrobitorilor străini și a 
feudalilor interni și a fost ins
taurată or nduirea democrat- 
porulară. ■

La 10 iulie Ia Ulan Bator a 
avrt loc o ședință festivă la care 
a:i participat reprezentanți ai oa- 
menilor muncii, oameni de stat, 
activiști de partid și fruntași ai 
vieții politice, participanți la re
voluția populară din 1921, mem- 
bii ai corpului diplomatic.

Raportul cu privire la cea de a 
35-a aniversare a revoluției popu
lare mongole a fost prezentat de 
I. Țedenbal, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mongole.

Revoluția populară mongolă, a 
declarat Țedenbal, a repurtat 
victoria datorită ajutorului fră
țesc al clasei muncitoare ruse, 
care. în fruntea oamenilor muncii 
din Rusia, sub conducerea parti
dului comunist, a fost prima care 
a sfărimat lanțurile imperialismu
lui și a deschis o eră nouă în 
isteria lumii.

Învățătura leninistă despre ca
lea necapitalistă de dezvoltare a 
devenit linia generală a partidu
lui nostru, steaua călăuzitoare a 
poporului mongol în construirea 
vieții noi. a repurtat și repurtează 
noi și noi victorii, demonstrînd în 
mod grăitor profunda sa viabili
tate și justețe.

Caracterizînd succesele poporu
lui mongol în construirea vieții

„Sdnteia tineretului"
Pag. 4-a 12 iulie 195$ 

peți — muncitori și muncitoare 
de la întreprinderile din Mosco
va, reprezentanți ai colhozurilor 
din apropierea Moscovei, oameni 
de știință, literatură și artă. Lo
jile corpului diplomatic și ale pre. 
sei sînt pline.

Locul la masa președintelui 
este ocupat de A. P. Volkov, pre
ședintei Sovietului Uniunii, V. T. 
Lațis, președinte e Sovietului Na
ționalităților, A. A. Lebedev, V. 
P. Mjavanadze, Z. S. Omarova, 
N. E. Avhimovici, P. T. Komarov,
M. SuHanova, P. G. Tîcina, vice
președinți ai camerelor.

In lojile guvernameniale se află
N. A Bulganin, N. S. Hrușciov. 
L. M. Kaganovici. A. I. Kiricen- 
ko. G. M Malenkov. V. M. Mo
lotov. M. G. Pervuhin. K. E. Vo- 
roș lov, G. K. Jukov. L. 1. Brej- 
nev, D. T. Șe-pilov, A. B. Aris
tov. N. I. Beliaev, P. N. Pos
pelov.

Deschizînd ședința, președintele 
A- P. Volkov a comunicat că în 
sală se află șahirșahul Iranului, 
Mohammed Reza Pahlevi. șahin- 
șaha Soraya și persoane'e care îi 
însoțesc, precum și mareșalul Kim 
Ir Sen. președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Democrate Coreene. împreu
nă cu membrii delegației guver
namentale.

A. P. Volkov a salutat pe oas
peți în numele celor prezenți. In 
sală răsună aplauze prelungite.

Tn ședința comună a celor două 
Camere ale Sovietuluj Suprem 
ale U.R.S.S., N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a prezentat un ra
port asupra proiectului de lege cu 
privire la pensiile de stat. Rapor
tul lui N. A. Bulganin a fost 
subliniat în repetate rînduri de 
aplauze prelungite.

Discuții'e pe marginea raportu
lui vor începe la 12 iulie în cadrul 
ședințelor separate ale Sovietului 
Naționalităților și Sovietului 
Uniunii.

ca o cauză vitală a lor. Transpu- 
nînd în viață aceste hotărîri. po
porul sovietic, sub conducerea 
partidului comunist, obține noi 
succese in toate domeniile vieții 
politice, economice și culturale.

In ciuda primăverii care a în- 
tîrziat anul acesta, insămîntările 
de primăvară au fost efectuate cu 
succes. Anul acesta suprafețele 
însămînțate cu culturi de toamnă 
și primăvară se întind pe mai 
mult de 194.000.000 hectare, adică 
sînt cu 37.000.000 de hectare mai 
mari decît in 1953.

Au fost valorificate 33.000.000 
de hectare în Ioc de 28.000.000- 
30.000.000 de hectare cît prevă
zuse planul.

Judecind după situația semă
năturilor este de așteptat anul 
acesta o recoltă bună la toate 
culturile agricole.

In domeniul dezvoltării crește

noi, raportorul a citat exemple 
grăitoare care dovedesc că orîn- 
duirea populară a trezit în ma
sele populare cele mai largi o 
energie creatoare nemaiintîlnită. 
Unul din factorii holărîtori ai 
avîntului forțelor de producție 
ale republicii au fost crearea și 
dezvoltarea industriei naționale 
proprii și a mijloacelor moderne 
de transport.

Politica -partidului și guvernu
lui îndreptată spre dezvoltarea 
țării pe calea necapitalistă, a de
clarat Țedenbal. a repurtat o vic
torie deplină. Țara noastră a tre
cut la construirea bazelor socia
lismului. In prezent, formațiunea 
economică socialistă este domi
nantă în mod absolut în domeniul 
industriei de stat, al transportu
lui mecanizat, finanțelor și cre
ditului, în comerțul exterior și în 
comerțul interior cu ridicata.

In țară a început transforma
rea socialistă a agriculturii, fapt 
pe care partidul și guvernul îl 
consideră ca fiind principala sar
cină a țării în perioada actuală. 
Numărul uniunilor agricole a 
sporit în acest an de peste două 
ori față de anul trecut. Din a- 
cestea fac parte 15 la sută din 
totalul gospodăriilor individuale.

Experiența și succesele po
porului mongol, care au o mare 
însemnătate istorică, dovedesc în 
mod grăitor că popoarele elibe
rate din lanțurile înrobitoare ale 
colonialismului și feudalismului, 
indiferent de nivelul înapoiat de 
dezvoltare socială la care s-ar 
găsi, se pot ridica și se ridică la 
o creație istorică independentă, 
pot construi și construiesc o via
ță nouă, însușindu-și in mod activ 
cultura înaintată.

Referindu-se la cele mai impor

rii animalelor s-au înregistrat de 
asemenea succese simțitoare. 
Crește numărul vitelor producti
ve. Colhozurile și sovhozurile 
dau țării tot mai multă carne, 
lapte și alte produse animaliere.

In perioada care a trecut după 
Congresul al XX-lea in țară s-au 
înfăptuit o serie de măsuri im
portante îndreptate spre îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de trai ale poporului sovietic

Se dezvoltă cu succes, a sub
liniat N. A. Bulganin, treburile 
noastre internaționale. Principala 
preocupare a partidului comunist 
și a guvernului sovietic în do
meniul politicii externe este lup
ta pentru pacea și securitatea 
popoarelor, pentru stabilirea prie
teniei și colaborării între toate 
statele.

Succesele obținute în dezvol
tarea economiei socialiste, a 
spus raportorul, permit ca in pre
zent să se facă un nou și im
portant pas pe calea ridicării 
continue .a bunăstării poporului, 
adoptîndti-se legea cu privire la 
pensiile de stat.

în Uniunea Sovietică asigura
rea cu pensii se bazează pe sis
temul larg al asigurărilor sociale 
de stat, care cuprinde pe toți 
muncitorii și funcționarii.

In 1955, veniturile bugetului a- 
sigurărilor sociale s-au cifrat la 
26.500.000.000 de ruble față de 
8.600.000.000 de ruble în 1940. 
Dar în decursul anilor, multe 
prevederi ale legislației pensiilor 
s-au învechit și s-au dovedit a fi 
depășite. Astfel, în anii războiu
lui și după război s-a creat o 
mare discrepanță între nivelul 
pensiei și nivelul atins de sala
riu. Aceasta s-a întîmplat deoa
rece majoritatea normelor în vi
goare în domeniul pensiilor au 
fost stabilite încă la începutul 
deceniului al patrulea, iar de a- 
tunci salariul muncitorilor și 
funcționarilor a crescut conside
rabil.

Potrivit proiectului noii legi, 
în baza unor norme generale mă
rimea pensiilor de bătrînețe plă
tite pensionarilor care nu lu
crează, este sporită de două ori, 
iar mărimea pensiilor de invali
ditate este sporită de peste două 
ori. La unele grupuri de pensio
nari însă, pensiile sînt mărite de 
2.5—3 ori. La stabilirea dreptului 
la pensie o mare însemnătate se 
acordă vechimii în cîmpul muncii.

In proiectul de lege se înfăp
tuiește cu consecvență principiul 
potrivit căruia, muncitorilor și 
funcționarilor ocupați în munci 
cu condiții grele de lucru li se 
acordă avantaje la pensionare.

Dacă se ține seama de fap
tul că în baza noii ' legi, la 
pensionare muncitorii și funcțio
narii vor căpăta, de regulă, pen
sii reprezentînd între 50—100 la 
sută din salariul lor anterior, 
ceea ce nu există în nicio țară 
capitalistă, dacă se ține seama 
de faptul că se acordă pensii 
pentru toate felurile de pierdere 
a capacității de muncă și fără 
nici un fel de rețineri din salariile 
muncitorilor și funcționarilor, tre. 
buie să se recunoască că proiectul 
de lege rezolvă sarcini importan
te în ce privește asigurarea mate

tante evenimente care au avut 
loc în viața internațională după 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, Țedenbal a subliniat 
că cel mai important dintre aces
tea a fost victoria istorico-mon- 
dială a revoluției chineze. In pre
zent. Republica Populară Mon
golă. aflîndu-se între cei doi 
mari vecini și prieteni—U.R.S S. 
și R.P. Chineză — are cea mai 
favorabilă posibilitate de a-și în
drepta toate eforturile spre con
strucția pașnică, întărind nen- 
cetat prin toate mijloacele cola
borarea cu toate țările prietene.

Ca stat iubitor de pace. Repu
blica Populară Mongolă este 
profund interesată In menținerea 
și întărirea păcii și securității po
poarelor și sprijină întrutotul 
cele cinci principii ale coexisten
tei pașnice formulate dv R.P 
Chineză și India și aprobate de 
conferința de la Bandung, luptă 
pentru crearea securității colec
tive în Asia.

In legătură, cu aceasta, rapor
torul a subliniat că în ultima pe
rioadă evenimentul cel mai im
portant pentru Mongolia l-a con
stituit stabilirea de relații diplo
matice cu Republica India.

In încheiere, raportorul a 
subliniat că în prezent sarcina 
poporului mongol constă în a 
ceea ca. consolidînd cele realiza
te, să obțină noi și noi victorii, 
să învețe cu și mai mare perse
verență de la poporul sovietic, de 
la popoarele frățești ale țărilor 
de democrație populară, să-și 
construiască o viață nouă.

In cadrul ședinței festive a 
mai luat cuvintul P. G. Moska- 
tov. precum și conducătorii ce
lorlalte delegații participante la 
sărbătoarea poporului mongol.

rială de stat la bătrînețe ș! în 
caz de invaliditate. Tocmai de 
aceea el a fost aprobat în una
nimitate de cele mai largi cercuri 
ale poporului nostru.

Se propune ca pensiile de bă
trînețe să fie acordate bărbaților 
la vîrsta de 60 ani și la o ve
chime în cîmpul muncii de cel pu
țin 25 de ani, iar femeilor la 
vîrsta de 55 de ani și la o ve
chime in cîmpul muncii de cel 
puțin 20 de ani. Se prevede să 
se acorde pensii de bătrînețe în 
condiții avantajoase persoanelor 
ocupate la muncile în subteran, 
în munci cu condiții dăunătoare 
de lucru și în ateliere cu tempera, 
turi ridicate. Se propune ca mă
rimea pensiilor de bătrînețe să 
fie sporită după cum urmează : 
la un salariu pină la 350 ruble pe 
lună, pensia de bătrînețe se fixea
ză la 100 la sută din salariu, dar 
nu va fi sub 300 de ruble; la un 
salariu de 350-500 ruble, pensia 
va fi fixată în proporție de 85 Ia 
sută din salariu, dar nu sub 350 
de ruble; la un salariu de 500- 
600 de ruble, pensia va repre
zenta 75 la sută din salariu, dar 
nu va fi sub 425 de ruble; la un 
salariu de 600-800 de ruble, pen
sia va reprezenta 65 la sută din 
salariu, dar nu va fi sub 450 de 
ruble; la un sa'.ariu de 800-1000 
de ruble pensia va reprezenta 55 
la sută din salariu, dar nu va fi 
sub 520 de ruble; muncitorii și 
funcționarii care au un salariu de 
peste 1000 de ruble vor primi pen
sii în proporție de 50 la sută din 
salariu, dar nu sub 550 de ruble.

Pentru muncitorii și funcțio
narii care au o mare vechime ne
întreruptă în cîmpul muncii, pre
cum și pentru pensionarii care nu 
lucrează și Care întrețin membri 
de familie inapți de muncă, se 
stabilesc adaosuri suplimentare la 
pensii.

Se propune sporirea mărimii 
pensiilor de invaliditate și lichi
darea unor reguli învechite la 
fixarea acestei categorii de pensii.

Se sporește considerabil pensia 
acordată la moartea susținătoru
lui familiei, pensie la care au 
drept membrii inapți de muncă 
ai familiei muncitorului, funcțio
narului sau pensionarului decedat, 
care au lost întreținuți de acesta.

Se prevede îmbunătățirea pen
sionării militarilor de grade infe
rioare — soldați. sergenți și 
cartnici — în termen, și a fami
liilor lor.

In ultima parte a raportului 
său N. A. Bulganin a declarat :

Adoptarea acestei legi de către 
Sbvietul Suprem al U.R S S. va 
contribui la avîntul inițiativei 
creatoare a oamenilor sovietici, 
la strîngerea continuă a rînduri- 
lor lor în jurul Partidului Co. 
munist al Uniunii Sovietice.

Linia Partidului se bucură 
în rîndurile poporului sovie
tic de aprobare și sprijin 
deplin. însuflețit de hotărîri- 
le istorice ale Congresului al 
XX-lea, sub conducerea scumpu
lui său partid comunist, poporul 
sovietic pășește cu fermitate și 
încredere înainte pe calea leni
nistă, pe calea construirii comu
nismului .

Un dar al guvernului 
sovietic către 

președintele Tito
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 10 iulie a 
avut loc pe aerodromul din Ba- 
tainiț, în apropiere de Belgrad 
solemnitatea remiterii către pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz-Tifo, a unui avion „I.L.-14” 
— dar al guvernului Uniunii So
vietice.

Iosip Broz-Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, a sosit la ae
rodrom pentru a lua în primire 
avionul. Au fost de față Lazar 
Kolișevski, secretar al C.C. al U- 
niuniî Comuniștilor din Macedo
nia și președintele Skupșcinei 
Populare a Macedoniei, Blajo Io- 
vanovici, secretar al C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din Munte- 
negru, și președintele Skupșcinei 
Populare a Muntenegrului și alți 
oameni de stat iugoslavi.

Avionul a fost remis președin
telui de N. P. Firiubin, ambasa 
dorul U.R.S.S. în Iugoslavia.

Vă rog să considerați acest dar 
al guvernului sovietic, a spus 
N. P. Firiubin. drept mărturie a 
respectului profund față de po
poarele Iugoslaviei și față de dv. 
personal — om de stat eminent 
al Iugoslaviei.

Luind în primire avionul, pre
ședintele Tito a declarat:

Tovarășe ambasador al Uniu
nii Sovietice, sînt foarte mișcat 
de acest dar minunat al guver
nului dv. Vă rog să transmiteți 
guvernului sovietic și Prezidiului 
Sovietului Suprem profunde mul
țumiri pentru acest dar — măr
turie a prieteniei noastre.

MOSCOVA 11 (Agerpres) — 
TASS transmite : Recent a sosit 
Ia Moscova o delegație a Parti
dului Comunist Italian formată 
din Gian Carlo Pajetta, membru 
al secretariatului C.C. al P.C. 
Italian, Celeste Negarville și 
Giacomo Pelegrini, membri ai 
conducerii Partidului Comunist 
Italian.

La 11 iulie, N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S., 
P. N. Pospelov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. și B. N. Ponomariov,

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S. U. A.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite No.a adresată 
de guvernul sovietic guvernului 
S.U.A.:

La 10 iulie G. N. Zarubin, am
basadorul U.R.S.S. in S.U.A. l-a 
vizitat pe dl. J. P. Dulles, secre
tar de stat at S.U.A., și i-a in- 
mlnat următoarea Notă a guver
nului sovietic In problema violă
rii spafiului aerian al Uniunii So
vietice de către avioane militare 
americane:

Ambasada Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste tși exprimă 
respectul său față de Departa
mentul de stat al Statelor Unite 
ale America, și din iusarcinarea 
guvernului sovietic are onoarea 
să declare următoarele :

Potrivit unor date stabilite 
exact, la 4 iulie a.c., ora 8,18 
(ora Moscovei) un bombardier 
bimotor mijlociu al forțelor mili
tare aeriene ale S.U.A. a apărut 
dinspre partea zonei americane 
de ocupație din Germania occi
dentală, a străbătut teritoriul Re
publicii Democrate Germane și la 
ora 9,35 a pătruns dinspre Repu
blica Populară Polonă in spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice in re
giunea Gredno.

Avionul care a violat spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice a zbu. 
rat pe itinerariui Minsk, Vilnius, 
Kaunas și Ka.inmgiad, pătrun- 
zind pe teritoriul U.R.S.S. pe o 
adîncime pină la 320 km. și zbu- 
rînd deasupra lui timp de o oră 
și 32 njinute.

La 5 iulie a.c., ora 7,41, ora 
Moscovei, un bombardier bimotor 
mijlociu al forțelor militare ae
riene ale S.U.A. a apărut dinspre 
partea zonei americane de ocu
pație din Germania occidentală, 
a străbătut teritoriul Republicii 
Democrată Germane și la ora 
8,54 a pătruns dinspre partea Re
publicii Populare Polone în spa
țiul aerian al Uniunii Sovietice în 
regiunea Brest. Avionul care a 
violat spațiul aerian a! U.R.S.S. 
a zburat pe ruta Brest, Pinsk, Ba- 
ranovici, Kaunas și Kaliningrad, 
a pătruns pe teritoriul Uniunii 
Sovietice pe o adincime de 150 
km. și a zburat deasupra lui 
timp de o oră și 20 minute.

In aceeași zi un alt bombar
dier bimotor al forțelor militare 
aeriene ale S.U.A. a pătruns in 
spațiul aerian al U.R S.S. pe o 
adîncime considerabilă.

La 9 iulie alte avioane ale 
S.U.A. au pătruns in spațiul ae
rian al U.R.S.S.

Menționatele cazuri de violare 
a spațiului aerian al Uniunii So
vietice de către avioanele ameri

Succesele agriculturii din R. P. Bulgaria
SOFIA 11 (Agerpres). — 

A.T.B. transmite: La 6—7 iulie 
a avut loc o ședință comună a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Bulgaria și a Con
siliului de Miniștri al Bulgariei. 
Todor Jivkov, prim secretar al 
C.C. al P.C. din Bulgaria, a pre
zentat raportul „Cu privire Ia în
tărirea și extinderea continuă a 
gospodăriilor agricole cooperative 
de muncă, la sporirea și ieftinirea 
producției agricole și la ridicarea 
cointeresării materiale a G.A.C.M. 
și a membrilor ei“.

In hotărîrea adoptată pe mar
ginea acestui raport, Comitetul 
Central al P.C. din Bulgaria Și 
Consiliu! de Miniștri constată câ 
regimul cooperatist din satele 
Bulgariei a repurtat, sub condu
cerea partidului și guvernului, o 
victorie strălucită. G.A.C.M. re
unesc în prezent 77 la sută din 
gospodăriile țărănești Și 75 la 
sută din suprafața arabilă.

In anul 1955 și în primele luni 
ale anului 1956, se subliniază în

MOSCOVA La 10 iulie K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a oferit la Kremlin o recepție în 
cinstea majestății sale șahinșahul 
Iranului. Mohammed Reza Pah
levi, și a majestății sale șahin- 
șaha Soraia.

MOSCOVA. La 11 iulie a pă
răsit Moscova plecînd spre An- 
flia o delegație a Sovietului
uprem al U.R.S.S. în frunte cu 

E. A. Furțevâ. membră a comi
siei pentru propuneri legislative 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

LONDRA. — La 10 iulie A. 
Eden, primul ministru al Marii 
Britanii, l-a primit pe V. V. Maț- 
kevici, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., mi
nistrul Agriculturii al U.R.S.S.

GETTYSBURG. — Buletinul 
de Știri al Casei Albe in
formează că la 10 iulie sena
torul Knowland a declarat pre
sei după o întrevedere a lideri
lor republicani din Congres cu 
președintele Eisenhower că aces
ta își menține hotărîrea de a 
candida din nou în alegerile pre
zidențiale din S.U.A.

MOSCOVA. — La 10 iulie, un 
grup de musulmani din Uniunea 
Sovietică a plecat cu avionul la 
Mecca și Medina. 

membru al C.C. al P.C.U.S. au 
primit delegația Partidului Co
munist Italian cu care au avut o 
îndelungată convorbire priete
nească. A avut loc un schimb de 
păreri despre politica celor două 
partide, despre situația și pro
blemele actuale ale mișcării mun
citorești.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tn spiri
tul unei sincere prietenii și unei 
încrederi reciproce intre cele 
două partide frățești.

cane nu pot fi calificate altfel 
decît ca premeditate și săvîrșite 
în scopuri de spionaj.

Trebuie subliniat că aceste ca
zuri de violare grosolană a spa
țiului aerian al U.R.S.S. au avut 
loc în condiții cînd în urma efor
turilor Uniunii Sovietice și altpr 
state iubitoare de pace s-a ajuns 
la o anumită slăbire a încordării 
internaționale, se îmbunătățesc 
relațiile dintre state, crește încre
derea dintre ele. Această dezvol
tare a evenimentelor internațio
nale se bucură de aprobarea de
plină din partea popoarelor tu-; 
turor țărilor vital interesate în 
întărirea păcii.

Nu putem însă să nu vedem 
că într-o serie de țări cercurile 
reacționare ostile cauzei păcii sînt 
îngrijorate de slăbirea încordării 
internaționale. Aceste cercuri în
cearcă pe toate căile să împiedice 
îmbunătățirea continuă a relați
ilor dintre state și stabilirea în
crederii între ele. Printre astfel 
de încercări face parte și sus
menționata violare grosolană de 
către avioanele aparținînd forțe
lor militare aeriene americane a 
spațiului aerian al Uniunii Sovie
tice. stat care promovează cu 
consecvență politica întăririi pă
cii și lărgirii colaborării active 
cu toate țările inclusiv cu Statele 
Unite ale Americii.

In legătură cu aceasta trebuie 
remarcat faptul că menționatele 
cazuri de violare a spațiului ae. 
rian al Uniunii Sovietice de către 
avioane americane au coincis cu 
vizita generalului Twining, șeful 
statului major al forțelor militare 
aeriene ale S.U.A,, în Republica 
Federală Germană.

Guvernul sovietic protestează 
cu hotărîre pe lîngă guvernul 
S.U.A. împotriva violării groso
lane a spațiului aerian al Uni
unii Sovietice de către avioane 
militare americane,. considerind 
această violare drept o acțiune 
premeditată a anumitor cercuri 
din S.U.A. cu scopul de a încorda 
relațiile dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii.

Atrăgind atenția guvernului 
S.U.A. asupra inadmisibilității 
unor astfel de violări a spațiu
lui aerian al U.R.S.S de către 
avioane americane, guvernul so
vietic declară că întreaga răspun
dere pentru eventualele urmări 
ale unor astfel de violări revine 
guvernului S.U.A.

Guvernul sovietic așteaptă ca 
guvernul S.U.A. să ia măsuri 
pentru pedepsirea vinovaților de 
aceste cazuri de violare și pentru 
prevenirea unor astfel de cazuri 
pe viitor.

hotărîre, a început aderarea ma
sivă a noilor membri în G.A.C.M. 
In această perioadă au fost for
mate 405 noi cooperative, iar în 
cooperative au intrat în total 
307.000 de ăoi gospodării cu 
9.110.000 decari de pămînt ara
bil.

Hotărîrea trasează măsurile 
concrete pentru înlăturarea lipsu
rilor din dezvoltarea agriculturii 
Comitetul Central al P.C. din 
Bulgaria și Consiliul de Miniș
tri subliniază că sarcina cea mai 
importantă și imediată este întă
rirea continuă din punct de ve
dere organizatoric, economic și 
politic a G.A.C.M., asigurarea 
sporirii neîntrerupte a producției 
agricole. Comitetul Central al 
P.C. din Bulgaria și Consiliul de 
Miniștri consideră că date fiind 
condițiile concrete care s-au creat, 
cooperativizarea agriculturii in 
țară poate fi pe deplin termi
nată în următorii 2—3 ani, res- 
pectîndu.se cu strictețe principiul 
liberului consimțămînt.

PEKIN_ La 9 iulie, ansamblul
rom nesc de cîntece și dansuri 
populare „Ciocîrlia“ a părăsit o- 
rașul Andun pentru a întreprin
de un turneu în R.P.D. Coreeană.

LIMA.—Agenția France Presse 
anunță demisia primului mi
nistru al statului Peru, viceami
ralul Roque Saldias. Noul guvern 
a fost format de generalul de di
vizie Juan Mendoza.

BELGRAD. — Eduard Kardelj, 
vicepreședinte al Vecei Federative 
Executive, a primit în după amia
za zilei de 10 iulie pe secretarul 
general al O.N.U., Dag Hammarsk- 
joeld.

PARIS. — Miercuri seara s-au 
încheiat tn Adunarea Națională 
Franceză discuțiile cu privire ia 
atitudinea pe care trebuie s-o 
adopte guvernul îh problema Eu- 
ratomuhii. Trecindu-se la vot. 
Adunarea Națională a aprobat cu 
342 voturi pentru și 183 contra 
o moțiune socialistă în favoarea 
continuării negocierilor asupra 
constituirii Euralomului.

GETTYSBURG. - Casa Albă a 
anunțat marți că în urma demi
siei lui Joseph Dodge din func
ția de adjunct-special al preșe
dintelui . Eisenhower pentru pro
blemele de politică economică 
externă, în locul său a fost nu
mit Clarence Randall.

Acordul cu privire
Io organizarea Institutului unificat 

de cercetări nucleare
(Urmare din pag, l-a)

Sediul Institutului — U.R.S.S., 
regiunea Kalinin.

ARTICOLUL III.
Membrii Institutului unificat 

de cercetări nucleare sînt statele 
semnatare ale prezentului acord.

Celelalte state care în viitor 
vor dori să participe la lucrările 
institutului unificat de cercetări 
nucleare pot anunța că sînt de 
acord cu prevederile prezentului 
acord și fa hotărîrea majorității 
statelor membre ale Institutului 
vor deveni membri ai Institu
tului.

ARTICOLUL IV.
Din Institutul unificat de cer

cetări nucleare fac parte urmă
toarele organizații de cercetări 
științififee:

a) Laboratorul pentru proble
mele nucleare înzestrat cu un 
sincrociclotron pentru obținerea 
unor protoni cu o energie de 680 
megaefectron-volți (fostul Insti
tut pentru problemele nucleare 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.).

b) Laboratorul de fizică al e- 
nergiilor înalte înzestrat cu un 
sincrofazotron calculat pentru 
obținerea unor protoni cu o ener
gie de 10.000 megaelectron-volți 
(fostul laborator de electrofizică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.).

Institutul mai sus amintit 
pentru problemele nucleare și la
boratorul de electrofizică al Aca
demiei de științe a U.R.S.S. se 
transferă, din ziua intrării în vi
goare a prezentului acord, de că
tre guvernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, Institutului 
unificat de cercetări nucleare îm
preună cu tot utilajul, construc
țiile și clădirile principale, auxi
liare și administrative.

In vederea dezvoltării continue 
a cercetărilor în domeniul fizicii 
nucleare în cadrul Institutului 
unificat se prevede să se con
struiască :

a) un laborator de fizică teore
tică cu o secție de calcul și cu 
mașini electronice de calculat;

b) un laborator de fizică neu- 
tronică înzestrat cu un reactor 
nuclear experimental calculat pen
tru obținerea unui fascicol de 
neutroni de mare densitate;

c) un ciclotron pentru accele
rarea ionilor cu mai multe sar

Republica Populară Albania 005
Republica Populară Bulgaria 3.6
Republica Cehoslovacă 5.75
Republica Populară Chineză 20 
Republica Populară Democrată

Coreeană 0.05
Republica Democrată Germană 6.75 
Republica Populară Mongolă 0.05
Republica Populară Polonă 6.75
Republica Populară Romină 5.75
Republica Populară Ungară 4
Uniunea Republicilor Sovietice

Socialiste 47.25

In cazul în care noi state devin 
membre ale Institutului și in ca
zul în care vreun stat se retrage 
din Institut tabelul cotelor-părți 
de participare la cheltuielile pen
tru construirea și întreținerea 
Institutului se revizuiește, și 
noui tabel se prezintă spre apro
bare guvernelor statelor membre 
ale Institutului.

Mărimea cotei-părți de partici
pare a statelor membre ale Insti
tutului nu poate constitui un fac
tor care să influențeze gradul de 
participare al vreunui stat mem
bru al Institutului la activitatea 
științifică și la conducerea insti
tutului.

ARTICOLUL VII.
In vederea aprobării bugetului 

și controlării activității financiare 
a Institutului se institue un co
mitet financiar alcătuit din re
prezentanți ai tuturor statelor 
membre ale Institutului. Fie
care stat membru al Institutului 
are un reprezentant în comitetul 
financiar. Membrii comitetului se 
numesc de guvernele statelor res
pective. Ședințele comitetului fi
nanciar sînt prezidate pe rînd de 
membrii comitetului — reprezen
tanți ai tuturor statelor.

ARTICOLUL VIII.
Orice stat membru a! Institu

tului unificat de cercetări nu
cleare se poate retrage din insti
tut.

înștiințările în scris privind 
retragerea din Institut se adre
sează de către reprezentanții îm
puterniciți ai guvernului statului 
membru care dorește să se re
tragă din Institut. Ele se adre
sează directorului Institutului cel 
tîrziu cu trei luni înaintea înche
ierii exercițiului financiar curent.

ARTICOLUL IX.
Institutul unificat de cercetări 

nucleare poate fi lichidat în urma 
unei înțelegeri între guvernele 
tuturor statelor membre ale Insti
tutului.

La lichidarea Institutului, tot 
utilajul său, construcțiile princi
pale. auxiliare și administrative 
trec în proprietatea Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, pe 
teritoriul căreia se află Institu
tul. Celorlalte state membre ale 
Institutului li se plătește o com
pensație în bani potrivit cu cota- 
parte de participare a fiecărui 
stat la cheltuielile capitale ale 
întregului Institut.

La lichidarea Institutului, fon
durile în numerar, cu excepția u-

Știri sportive
• La 11 iulie pe stadionul Di- 

naîho din Moscova s-a disputat 
intîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele reprezentative ale 
U.R.S.S. și ale Israelului, con- 
tind pentru preliminariile turneu
lui olimpic. Intîlnirea s-a termi
nat cu scorul de 5—0 (3—0) în® 
favoarea fotbaliștilor sovietici.
• La Minsk. Maria Itkina a 

stabilit un nou record al U.R.S.S. 
in proba de 200 m. plat cu perfor
manța de 23'7/10 care este toto
dată și una din cele mai bune din 
lume in acest an. 

cini ai diferitelor elemente șl 
pentru efectuarea de lucrări ex
perimentale cu aceștia, In cadrul 
laboratorului pentru probleme 
nucleare;

d) alte instalații și laboratoare 
experimentale.

ARTICOLUL V.
Institutul unificat de cercetări 

nucleare este condus de un direc
tor și de doi directori adjuncți, 
aleși de majoritatea statelor mem
bre ale Institutului din rindul oa
menilor de știință ai acestor sta
te. Directorul se alege pe termen 
de trei ani, iar directorii adjuncți 
— pe termen de doi ani.

Directorul institutului este per
soana împuternicită să întrețină 
relații cu instituțiile corespunză
toare ale statelor membre ale In
stitutului în toate problemele 
privind lucrările Institutului.

Direcția Institutului unificat de 
cercetări nucleare este răspunză
toare in lata guvernelor statelor 
membre ale Institutului pentru 
lucrările Institutului și prezintă 
dări de seamă periodice în fața 
acestoia.

Pentru examinarea și aproba
rea planurilor lucrărilor de cerce
tări științifice a rezultatelor și 
îndeplinirii lor, orecum și a al
tor probleme referitoare la acti
vitatea științifică a Institutului, 
se instituie consiliul științific al 
Institutului. Membrii consiliului 
științific sînt numiți de statele 
membre ale Institutului din rin
dul oamenilor de știință pină la 
trei persoane de fiecare stat.

Președinte al consiliului știin
țific este directorul Institutului 
unificat.

Directorul Institutului numește 
un adjunct a! său pentru proble
mele construcțiilor și activității 
gospodărești a Institutului.

ARTICOLUL VI.
Fiecare stat membru al Insti

tutului unifica; de cercetări nu
cleare va plăti anual cotizații in 
bani pentru întreținerea Institu
tului și pentru construirea în ca
drul lui a unor noi obiective pen
tru cercetări științifice și va par
ticipa la asigurarea materială a 
Institutului.

Se stabilesc următoarele cote- 
părți de participare a statelor 
fondatoare ale Institutului la 
cheltuielile pentru construirea și 
întreținerea Institutului:

lâ sută 
la sută 
la sută 
la sută 

la sută 
la sută 
la sută 
la sută 
la sută 
la sută 

la sută

nei părți care este folosită pen
tru amortizarea obligațiilor Ins
titutului. vor fi împărțite între 
statele membre ale Institutului 
în momentul lichidării lui. pro
porțional cu totalul cotizațiilor in 
bani plătite de aceste state i;i 
perioada participării lor la lucră
rile Institutului.

ARTICOLUL X.
Prezentul acord va intra în vi

goare în momentul semnării lui 
de către toate statele membre ale 
Institutului. Pentru orice stat 
care va adera ulterior, acordul 
va intra in vigoare în momentul 
adoptării1 hotărîrii cu privire la 
admiterea lui ca membru al In
stitutului conform prevederilor 
articolului III din acord.

Prezentul acord a fost semnat 
la Moscova la 26 marfie 1956.

Acordul a fost întocmit într-un 
singur exemplar în limba rusă. 
Copiile legalizate ale acordului 
vor fi împărțite de către guver
nul U.R.S.S. tuturor statelor par
ticipante la acest acord.

Drept care împuterniciți! au 
semnat prezentul acord și și-au 
pus parafa: ”

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Populare A'bania

(ss) S. Koleka
Din împuternicirea guvernului 

Republicii Populare Bulgaria 
(ss) R. Avramov

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Cehoslovace

(ss) F. Vlasek
Din împuternicirea guvernului 

Republicii Populare Chineze
(ss) Llu Tze

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Populare Democrate 
Coreene

(ss) Ten Diun Thiak
Din împuternicirea guvernului 

Republicii Democrate Germane 
(ss) E. Wolf

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Populare Mongole

(ss) S. Avarzid
Din împuternicirea guvernului 

Republicii Populare Polone
(ss) M. Lesz

Din împuternicirea guvernului 
Republicii Populare Romine

(ss) M. Gaston
Din împuternicirea guvernului 

Republicii Populare Ungare.
(ss) I. Hidas

Din împuternicirea guvernu'uî 
Uniunii Republicilor Sovietice So. 
cialiste

(ss) A. Topciev

• Un grup de 16 alpiniști so
vietici și 14 alpiniști chinezi au 
început ascensiunea vîrfu’.ui Muz- 
tag Ata din munții Pamir. Ace t 
vîri de peste 7 000 m. a fost con
siderat inaccesibil pină acum.

• Etapa a 6-a a turului cicli t 
al Franței, disputată pe ruta St. 
Malo-Lorier.t (192 km.) a fost 
cîștigată de belgianul Alfred de 
Bruyne în 4 ore 39’19". In clasa
mentul general individual con
duce Dărrîgade (Franța) cu 
31h 40’47”,
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