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Expresie a frăției
ROMINO-SOVIETICE

CONSTANȚA 3. — De la tri. 
mișii speciali ai Agerpres :

La Constanța, joi după amiază, 
un mare număr de oameni ai 
muncii s-au adunat intr-un înflă
cărat miting spre a-și lua rămas 
bun de la militarii sovietici care 
se înapoiază în patrie. Mitingul, 
ca și numeroasele întilniri ale 
oamenilor muncii cu militari so
vietici, ale femeilor din localitate 
cu soțiile militarilor sovietici, ale 
tineretului constănțean cu corn 
somoliștii, care au avut loc zilele 
acestea, a constituit o puternică 
manifestare a prieteniei romîno- 
sovietice.

Simțămintele de prietenie fră
țească pe care oamenii muncii 
din regiunea Constanța le expri
mă astăzi față de militarii so
vietici, față de Marea Uniune 
Sovietică eliberatoare, au o glo
rioasă tradiție. Acum o jumătate 
de veac in acest port, muncitorii 
constănțeni au mantfestat vigu
ros in apărarea eroicilor mari
nari revoluționari de pe „Potem. 
kin". Pe aceste meleaguri, la în
ceputul anului 1918, marinarii de 
pe navele militare romînești s-au 
răsculat, sprijinind Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie. 
Oamenii muncii din regiunea 
Constanța nu pot uita lapte ca 
acelea cu care militarii sovietici 
au contribuit la cimentarea prie
teniei popoarelor noastre : salva
rea de inundații a unui intins te
ritoriu din apropierea orașului 
Tulcea in anul 1954, operațiile de 
deszăpezire întreprinse in ace
lași an în orașul Constanța, sal
varea de incendiu a comunei Ra- 
sova de pe malul Dunării, spri
jinul dat de militarii sovietici a- 
nul trecut muncitorilor de la 
G.A.C. Cocargeaua la lucrările 
agricole. Toate acestea s’nt do
vezi grăitoare ale prieteniei fră
țești ce leagă Uniunea Sovietică 
și Republica Populară Romină.

Mitingul care a avut loc in 
piața Ovidiu a reunit mii și mii 
de locuitori ai orașului. Deasupra 
capetelor mulțimii fluturau înfră
țite drapele ale R P. Romlne și 
U.R.S.S. Se puteau vedea pan
carte mari pe care erau înscrise 
in limbile romină și rusă chemări 
în cinstea prieteniei romino-so- 
vietice, a unității de neclintit a 
lagărului socialist in frunte cu 
U.R.S.S.

Fanfarele sovietică și romină 
reunite au intonat imnurile de 
stat ale R.P. Romine și U.R.S.S.

Constanta își iau rămas
Mitingul a fost deschis de tov. 

Tudose Vasiliu, președintele sfa
tului popular al regiunii Con
stanța.

A luat cuvîntuf tov. Vasile VII- 
cu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Constanța al 
P.M.R.

„Oamenii muncii din regiun-a 
noastră, ca și întregul nostru po
por — a spus vorbitorul — sînt 
conștienți că dacă patria noastră 
este liberă. Independentă și su
verană, dacă poporul nostru își 
făurește azi o viață nouă după 
care veacuri de-a rîndul a nă
zuit și pentru care a dat nenu
mărate jertfe, aceasta o dato
rează într-o măsură esențială 
sprijinului frățesc și dezinteresat 

care marele popor sovietic ni 
acordat în lupta de elibera
și pe care ni-1 acordă 
permanență. Oamenii mun- 
din patria noastră nu vor 
niciodată ajutorul interna-

bun ds la prietenii lor 
noastră sprijină politica partidu
lui și guvernului nostru, care 
alături de celelalte țări ale la
gărului socialist, in frunte cu 
Uniunea Sovietică, fac eforturi 
în vederea slăbirii încordării in
ternaționale, pentru înțelegerea 
intre state. Strîns uniți in jurul 
partidului și guvernului nostru, 
vom munci ncobosiți pentru în
tărirea statului nostru democrat- 
popular, vom păzi cu vigilență 
cuceririle noastre revoluționare.

Astăzi — a spus în încheiere 
vorbitorul adresîndu-se militari
lor sovietici — ne luăm rămas

bun de la voi, manifestîndu-ne 
dragostea nemărginită și adinca 
prietenie ce ne leagă, prietenie 
închegată și cimentată in lupta 
împotriva dușmanului 
Prietenia noastră, bazată pe prin
cipiile internaționalismului pro
letar, ale mărețelor idei ale 
marxism-ieninismului, este veșni
că și de nezdruncinat. Ne des
părțim de voi, dragi tovarăși, și 
totuși vom fi mereu împreună, 
pentru că oamenii muncii din re
giunea noastră își vor aduce a-

(Continuare în pag. 3-a)
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Grădinița de copii și creșa de zi a uzinelor „Republica" din Capitală are o capacitate de 116 
locuri. Copiii muncitorilor petrec aci ore minunate. Acum hora este in toi.

In întreaga țară continuă re
coltarea păioaselor. in ultimele 
zile, orzul și grîul de toamnă au 
fost recoltate de pe însemnate 
suprafețe. In regiunea Craiova, 
secerișul orzului s-a realizat în 
proporție de 87 la sută, în re
giunea Pitești de 83 la sută, 
București 65 la sută și Timișoara 
50 la sută. Recoltarea griului de 
toamnă a început în toate reî 
giunile din sudul și vestul țării, 
cele mai mari suprafețe secerîn- 
du-se în regiunile Craiova, Bucu
rești, Pitești și Constanta.

In întreaga țară, potrivit da
telor primite de Ministerul Agri
culturii și S.lviculturii, cerealele 
păioase au fost recoltate pînă la 
2 iulie de pe o suprafață de 
332.000 ha, față de 109.500 ha 
secerat- în perioada corespunză
toare a anului trecut.

Concomitent cu secerișul, se 
continuă amenajarea ariilor și 
transportul garnituttfor d? treier 
pe arii. Cu toate acestea', încă 
de la început se constată un de
calaj simțitor între seceriș și 
treieriș. In atenția colectivelor 
regionale și raionale de coordo
nare a lucrărilor agricole trebuie 
să stea sarcina organizării în 
așa fel a muncilor agricole îneît 
secerișul, căratul Snopilor la arii 
și treier,'șui să se desfășoare con
comitent și din plin.

îndată după seceriș s-au în
ceput Și însămînțările în miriști. 
Condițiile prielnica din acest an 
pentru însămtnțarea plantelor 
furajere In miriș'i, nu sînt încă 
Pe deplin folosite. Deși au fost 
recoltate suprafețe însemnate de 
păioase. au fost însămînțate în 
întreaga țară numai 11.300 ha.

(Agerpres)
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ționa'ist dat de Uniunea Sovie
tică in perioada grea de după 23 
August 1944 pentru refacerea 
economiei naționale, nu vor uita 
miile de vagoane de cereale tri 
mite din U.R.S.S. în anii de se
cetă 1946—1947. Muncitorii din 
portul Constanța își amintesc 
bine acest lucru.

In anii puterii populare, regiu
nea noastră a devenit o regiune 
înfloritoare. Urmind calea indi 
cată de Partidul Muncitoresc 
Romin și învățind din experiența 
colhoznicilor sovietici in transfor
marea socialistă a agriculturii, 
toți țăranii muncitori din regiu 
ne au pășit pe baza liberului 
consimțămint pe calea agricultu 
rii socialiste, calea belșugului și 
a bunăstării. La succesele regiu
nii noastre in dezvoltarea pro
ducției vegetale și animale, un 
rol deosebit l-au avut folosirea 
științei și tehnicii sovietice, vizi
tele pe care oamenii de știință și 
colhoznicii sovietici le-au făcut in 
regiunea noastră, precum și vizi
tele țăranilor noștri muncitori în 
U.R.S.S. Noi privim victoriile pe 
care oamenii sovietici, sub con 
ducerea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, le obțin in 
dezvoltarea economiei, culturii, 
științei și tehnicii ca pe propriile 
noastre realizări, deoarece orice 
succes al Uniunii Sovietice în
seamnă întărirea lagărului socia
lismului.

Oamenii muncii din regiunea

Angajamentul socialist
trebuie să fie concret,

bine fundamentat, mobilizator
Cantitățile sporite de metal ce

rute de dezvoltarea continuă a 
economiei noastre naționale sînt 
acoperite în mare măsură prin 
creșterea producției siderurgice. 
Totodată însă, se simte nevoia 
unei reduceri simțitoare a consu
mului de metal la fiecare fabricat, 
astfel îneît producția planificată 
a siderurgiei să se poată materia
liza în mai multe produse finite 
metalurgice — utilaje, mașini, bu
nuri metalice de consum.

Inițiativele patriotice ale oa
menilor muncii privind reducerea 
consumului de metal, printre care

Unele învățăminte 
din acțiunea tineretului 

pentru economii 
de metal (I)

—o

un loc de frunte se află și ini-la
țiativa tineretului din Reșița de 
anul acesta, au transformat lupta 
pentru economisirea metalului, 
dintr-o preocupare a unui cerc 
restrâns de cadre, într-o chestiune 
a maselor.

important obiectiv almaiComitetul Central al U.T.M.|| 
în colaborare cu M.I.C. orga-s 
nîzează în zilele de 4, 5 și 6a 
iulie la București, primul cou-= 
curs cultural-artistic pe țară al § 
pionierilor și școlarilor. Vinerig 
4 iulie va avea loc pe Stadio-B 
nul „Dinamo", deschidereag 
festivă a concursului cultural-= 
artistic al pionierilor și școla-ș 
rilor.

La faza finală a acestui con-= 
curs participă 2.300 pionieri șiji 
școlari, fruntași la învățătură^ 
și în munca obștească, din toa-B 
te regiunile țării.

In cadrul concursului s-auW 
întrecut în fazele pe comune,= 
raioane 
700.000

Prin 
noastre
numeroasele spectacole organi
zate cu acest prilej, concursul

muncii tinerilor din întovărășire •

Dezvoltarea
fondului de bază

Explicația Interesului muncito
rilor, tineretului, pentru economia 
ds metal, nu este greu de dat. 
In primul rînd, acest interes con
stituie o expresie a grijii oameni
lor muncii față de bunul obștesc, 
în al doilea rînd, interesul pentru 
economii de metal oglindește cu
noașterea matură a faptului că 
metalul este o maierie primă esen
țială pentru dezvoltarea și întă
rirea patriei.

Rezultatele remarcabile obținute 
de tineret în mișcarea pentru e- 
conomii de metal dovedesc capa
citatea de mobilizare a tineretu
lui de către organizațiile U.T.M. 
Numai la Reșița s-au economisit 
peste 1.000 tone în trei luni iar 
în regiunea Stalin aceeași canti
tate în patru luni. Acum econo
miile de acolo sînt și mai însem
nate.

Pe de altă parte, datele pe care 
le deținem arată că posibilitățile 
obiective, existente în întreprin
deri, pentru reducerea consumu
lui de metal, sînt mult mai mari. 
Din păcate, unele comitete ale 
organizațiilor U.T.M., deși chea
mă tineretul la luptă pentru eco
nomii, nu știu încă să-l învețe de 
unde să pornească în această 
muncă. Dat fiindcă unele comi
tete U.T.M. nu colaborează 
organele tehnice și sindicale
pregătirea unor angajamente te
meinice, pe o bază științifică, unii 
tineri muncitori sînt lăsați să se 
rezume la economii mărunte.

Prima remarcă pe care o avem 
de făcut este în legătură cu mă
rimea redusă a unor angajamen
te de economii de 
posibilitățile reale 
derea respectivă.

Nu de mult am 
scrisoarea tov. M. Timofte, secre-

i

și regiuni, aproape a 
pionieri și școlari. șf 
învățarea frumoaselor |f 
cîntece și jocuri, prin =

In întovărășirea „Flacăra" din 
comuna Lița, raionul Turnu Mă
gurele. toate muncile se fac în 
comun, iar împărțirea produselor 
se face și după suprafață și după 
zi-muncă. Sub îndrumarea orga
nizației de partid, întovărășirii 
de aici luptă zi de zi pentru obți
nerea unor recolte sporite de ce-
reale, pentru mărirea fondului de

...j atingerea aces'or 
activ și u*e-

neretul să fie organizat în două 
brigăzi statutare. Conducerea în
tovărășirii a sprijinit această Ini
țiativă. Tinerii candidați de par- 
tid Filea Trupșor și Mihăiță Pa- 
raschiv au fost aleși șefi ai celor, 
două brigăzi.

Cînd a început prașila porum
bului organizația de partid a 
mobilizat toate forțele pentru ter
minarea la timp a acestei lucrări. 
Intre cele 10 brigăzi din întovă

rășire a pornit 
întrecerea. Ti
nerii au intrat 
în bătălia între
cerii, dornici să 
fie la înălțime. 
In fiecare zi ei 
își începeau ac
tivitatea înam- 
te de revărsa, 
tul «orilor. Re

zultatele obținute pîriă acum au 
răsplătit din plin eforturile lor. 
Ambele brigăzi au efectuat trei 
prașile la cele 50 hectare de po
rumb de care răspund. Fiindcă 
unele brigăzi au rămas mai în 
urmă, tinerii au hotărîț să le a- 
jute. Astfel, ei au efectuat pe alte 
perimetre însămînțate cu porumb 
aproximativ 30 de zile-muncă.

A venit vremea , recoltării și 
treieratului rapiței de 
100

bază. Pentru 
scopuri militează 
mlștii și tine
rii întovărășiți, 
Munca politică 
desfășurată de 
comitetul orga
nizației de bază 
U.T„M. a avut o 
puternică influ
ență 
creșterii 
științei sociali
ste a tinerilor întovărășiți. Tot 
mai mulți au început să înțeleagă 
necesitatea de a contribui cu toa
te forțele la continua întărire a 
marii familii din care fac parte, 
la dezvoltarea izvorului bunei 
stări obștești și a fiecăruia în par
te — fondul de bază. De aceea, 
studiind documentele Consfătui
rii de la Constanța, tinerii înto
vărășiți au hotărît să muncească 
mai bine, mai organizat și 
să-și asume sarcini precise în 
legătură cu lucrările ce Ie vor 
face la principalele culturi.

In adunarea generală deschisă 
a organizației de bază U.T.M., 
tinerii au propus consiliului de 
conducere al întovărășirii ca ti-

Concurs Din exparienfa 
org. U. T. M. din 

întovără I ea „Flacăra", 
raionul fr. Măgurele

In întîmpinarea Conferinței Sindicale

primit la ziar

FILIP CERBU

metal, față de 
din întreprin-

cu
lala sută, să mărească cu 2 la,suta 

productivitatea muncii și să re
ducă cu 1 la sută prețul de cost.

S. REȚEA

s

Lăcătușul
devenit
ACTOR

N.celebru:
Boris Andreev dind autografe

Foto:

cultural-artistic
a! pionisrilor 
și școlarilor

asupra
COT-

Entuziasmat de scopul nobil 
pe care-1 urmărește prima Con- 
ferință Sindicală Mondială a ti
neretului muncitor care se va 
ține în curînd la Praga, tinere-, 
tul din țara noastră depune o ac-f 
tivitate susținută pentru realiza-l* 
rea angajamentelor luate în cins-d 
tea acestui eveniment. l[

La atelierele C.F.R. din AradJ 
de pilda, brigada de tineret del 
la secția reparații electrice, con-l 
dusă de comunistul Teodor Oni-1 
șor, obține rezultate însemnatei 
în întrecerea socialistă pornită* 
între tineri. Pe lingă faptul că< 
membrii acestei brigăzi dau pro-* 
duse de calitate superioară, ei» 
își depășesc lunar planul de pro-d 
ducție cu 15 la sută și realizes-1' 
ză economii de materiale în va-ț 
loare de 7—8.000 lei.

★

O activitate susținută in vede-d 
rea îndeplinirii angajamentelor d 
luate duc și tinerii de la fabrica d 
„înfrățirea" din Oradea. PrintreP' 
altele ei luptă ca realizaread 
obiectivelor propuse în întrece-d 
rea socialistă să ducă la depă-d 
șirea planului de producție cu 3d

DORIS AXDRttV

a constituit un puternic stimu-s 
lent în dezvoltarea muncii cui-j 
tural-artistice în rîndul pionie-1 
rilor și școlarilor.

întrecerile finale ale con-|| 
cursului se vor desfășura pel 
scenele Teatrului de vară dins 
Parcul de cultură și odihnă ș 
I. V. Stalin, a Teatrului de= 
vară din Palatul Pionierilor, s 
în grădina Casei prieteniei^ 
Romîno-Sovietice, precum și la= 
Casa de cultură a studenților]! 
„Grigore Preoteasa".

Pionierii și școlarii, pârtiei-g 
panți la faza finală a concursu-ș 
lui vor vizita fabrici și uzine, 
instituții de artă și cultură, se 
vor întîlni cu muncitori frun
tași în producție, cu oameni 
de seamă pe tărîmul științei și 
culturii din Capitala patriei 
noastre.

pe cele 
hectare ale întovărășirii. Ti-.

N. BARBU

Vacanta 
elevilor clujeni

In cele peste 420 tabere repu
blicane, regionale, orășenești, de 
curte etc. organizate anul acesta 
în regiunea Cluj își vor petrece c 
parte din vacanță peste 16.000 de 
pionieri și școlari. Alți 300 elevi 
din orașul Cluj vor pleca în tabe
rele organizate pe litoralul Mării 
Negre. In cursul verii un mare 
număr de elevi vor putea admira 
frumusețile patriei și ale regiunii 
cu prilejul celor peste 40 de ex-p 
cursii ce vor fi organizate pen-l 
tru ei. . |

Aproape 2500 elevi ai școlilor 
medii din regiunea Cluj consti-p 
tuiți în brigăzi de muncă vor» 
sprijini lucrările de strîngere a re-i 
coltei în gospodăriile agricole dea 
stat ți colective. ' i.

voce cunoscută a pătruns în 
cameră. Pocea lui lașa din 
„Balada Siberiei", a matro
zului Sucikin din „Maximka", 
a lui llia Jurbin din „Nea
mul Jurbinilor". V ocea de

bas, puternică, răscolitoare a lui Boris 
Andreev, lăcătușul din Saratov devenit 
actor celebru. Am impresia că actorul 
ce a înfruntat judecata a milioane de 
spectatori are puțin trac la această 
„premieră" bucureșteană : intîlnirea cu 
presa.

Boris Andreev ne este familiar. Zim- 
betul și privirea atît de blinde, umane, 
pe care masivitatea nu le estompează 
ci — ciudat parcă — le pune în relief, 
le-am intîlnit de atîtea ori pe ecran. 
Biografia actoricească a lui Andreev 
nu-și are clasicul început în conflictul 
cu părinții ce refuză odraslei lor drep
tul de a urca pe scenă. Nu. Cînd a ple
cat la Saratov, Boris nu se gîndea să 
devină actor. Dorea să intre la o școa
lă medie veterinară sau, eventual agri
colă. în schimb, a devenit... lăcătuș

electro-mecanic. S-a calificat în școala 
combinatului din Saratov fi vată-l mun
citor. în orele libere putea fi găsit la 
clubul combinatului unde-și desfășurau 
activitatea diferite cercuri, printre care 
și un cerc dramatic. Exact' nu-și amin
tește nimeni cum s-a intimplat, dar cu
rind Boris Andreev era unul din cei 
mai pasionați artiști amatori. Condu
cătorul cercului — 1. A. Slonov, artist 
al poporului — a depistat vocația ar
tistică a tînărului muncitor și l-a în
drumat către școala medie de teatru. 
Conducerea uzinei l-a ajutat pe Boris 
să studieze. Urmarea : in 1937 printre 
absolvenții școlii se află și tînărul 
nostru lăcătuș. „N-am să uit toată viața 
— povestea Andreev — cînd după 
examenul de absolvire m-am întors în 
atelierul meu din uzină. în locul obiș
nuitei salopete am apărut în cămașă 
albă scrobită; pentru prima dată mi-am 
pus cravata. Părul nieu veșnic zburlit, 
era acum pieptănat cu grijă. Eram în
conjurat de figuri vesele, bucuroase, 
toată lumea mă felicita".

STELORIAN
Drumul în artă n-a fost ușor. La în

ceput a trebuit să se mulțumească ca 
din culise să imite lătratul cîinelui 
(„primul rol"), apoi a interpretat ro
luri episodice. Un turneu la Moscova 
i-a dat posibilitatea să se facă remar
cat. Perseverența și talentul lui Boris 
Andreev biruiseră. De atunci a apărut 
pe ecran în 37 de filme. Numele lui s-a 
înscris in rîndul celor mai iubiți repre
zentanți ai cinematografiei sovietice.

Un confrate observă predilecția lui 
Boris Andreev pentru rolurile de oa
meni simpli, oameni de o mare frumu
sețe sufletească. Andreev evocă copilă
ria, mediul în care s-a dezvoltat.

—■ Senzația bunătății sufletului ome
nesc, dragostea pentru om și viață, 
pentru adevăr mi le-am format din co
pilărie, mai precis mi le-au transmis 
oamenii simplu, mediul în care trăiam. 
Cînd conștiința mea s-a maturizat, cînd 
noțiunile de bine și rău au căpătat 
pentru mine sensurile exacte, m-am 
simțit mai puternic atașat de mediul 
care mă înconjura — oamenii simpli, 
tovarășii de muncă. Cînd am devenit 
actor am dat preferință întruchipării 
unor asemenea personaje. Și această 
preferință o păstrez și în prezent.

Boris Andreev este întrebat dacă 
păstrează' contactul cu cei din mijlocul 
cărora a plecat.

— Desigur. Deseori merg în uzina în 
care am muncit. Apoi rolurile pe oare

le interpretez mă obligă să cunosc bine 
viața muncitorilor. Dacă lucrez într-un 
film despre mineri, în orășelul minier 
in care mă documentez, nu locuiesc la 
hotel, ci într-o familie. Mă străduiesc 
ca oamenii să nu simtă că am venit să-i 
studiez. Caut să stabilesc relații sim
ple, omenești.

Temele discuției trec de la proble
ma filmului-spectacol și a limbajului 
cinematografic la raportul dintre mun
ca actorului de film și a celui din tea
tru. Boris Andreev răspunde cu răbda
re întrebărilor. Toate răspunsurile sînt 
străbătute de o idee fundamentală — 
aceea că artistul, creația artistică tre
buie să militeze cu cea mai deplină 
principialitate, de pe pozițiile cele mai 
înaintate — ale realismului socialist.

Galeriei de personaje pe care le-a 
creat, Boris Andreev i-a adăugat pe 
llia Muromeț. „în acest film — a spus 
Andreev — sînt dezvăluite măreția su
fletească a poporului rus și frumusețile 
naturale ale țării sale". Pe legendarul 
erou al baladelor populare rusești îl 
vom întîlni pe ecrane chiar zilele aces
tea. Să adăugăm că viitorul ne rezervă 
o revedere a lui Boris Andreev în rolul 
unui președinte de colhoz. „Poemul 
mării" — cum se intitulează noua rea
lizare cinematografică — deabia a pă
răsit platourile de filmare. Deci, tre
buie să mai avem puțină răbdare... ;

EUGENIU OBREA i

In Capitală și-a început de curind activitatea o nouă întreprindere 
a industriei noastre grele „Term otehnica". Această întreprindere 
a fost înființată în scopul fabricării in țară a unor aparate termo- 
tehnice de măsură și control, precum și pentru repararea șl mon
tarea pe agregate a diferitelor aparate de acest fel existente în 
fabricile și uzinele industriei grele. In fotografie: Tînărul Grigore 
Fasolă, prelucrează pe un strung de precizie piese mici pentru ap* 

ratele de măsură și control destinate industriei siderurgice 
Foto: AGERPRES



SĂ NE ÎNSUȘIM
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ăsurile
să aplicăm

igienice
Discutarea problemei prelungirii 

vieții omului se pune cu deose
bită importanță din punctul de 
vedere al sănătății publice. In aoti 
vitatea de ocrotire a sănătății, te
lul pe care-l urmărim nu este 
numai tratamentul bolilor pentru 
asigurarea capacității de muncă, 
ci în primul rînd prevenirea bo
lilor, ridicarea sănătății Ui un nivel 
din ce în ce mai desăvirșit, pre
lungirea vieții cu păstrarea tuturor 
capacităților f izice și mintale. Sem
nificația biologică și socială a 
acestui din urmă deziderat al me
dicinei preventive și igienei este 
deosebit de mare. De aceea, soco
tesc că este foarte bine venită ini
țiativa „Scînteli tineretului" de a 
dezvolta aspectele problemei îm- 

vieții.bătrnurii premature, prelungirii
Astăzi, în țara noastră, atit problema bătrîneții cît și prelungirea 

vieții nu este privită ca o chestiune particulară, un privilegiu al 
anumitor persoane sau grupe de persoane, ci este o problemă a în 
tregii populații, a tuturor oamenilor. De aceea, la baza acțiunilor 
de promovare a acestui fenomen, trebuie să stea acele principii care 
să permită maselor să beneficieze de măsurile și mijloacele preven
tive individuale și colective.

In țara noastră, în anii regimului de democrație populară, durata 
medie a vieții a crescut cu aproximativ 15 ani. Dacă ne referim la 
intervalul relativ scurt, cîștigul este considerabil. Urmările acestui 
salt sînt deosebit de favorabile, atit din punct de vedere demografic, 
cît și economic, social și sanitar. El se datorește multiplilor factori, 
din care însă, fără îndoială, grija deosebită a puterii populare pen
tru asigurarea accesibilității asistenței medicale și aplicarea pe scară 
de masă a celor mai eficace mijloace medico-sanitare profilactice și 
terapeutice, adresate în special cauzelor bolilor infecțioase, cîntărește 
mai greu.

In perspectiva apropiată se pot ajunge nivele mult mai înalte. O 
durată medie o vieții de 70—75 ani nu este greu da obținut cu ar
senalul mijloacelor de care știința modernă dispune. Datorită noilor 
condiții de viață create în anii re gimului de democrație populară, 
în țara noastră există toate condițiile pentru creșterea duratei medii 
de viață a întregii populații. Accentul activității profilactice 
trebuie să cadă pe bolile cu car acter cronic, în special al afecțiu
nilor cardio-vasculare și a tumorilor. Combătind și mai ales preve
nind această patologie (a oîrstei mai înaintate), durata medie a 
vieții va putea depăși și această limită (practic realizabilă) și pers
pectiva vieții de durată, pe plan de masă, se deschide pentru o 
medie teoretică de 100—120 ani, ținînd seama, bine înțeles

Răspunde prof, dr. 1. ARDELEAN
Directorul Institutului de Igienă 
ți Sănătate publică al R.P.R.

'de condițiile și factorii de mediu de astăzi, cu rol determinant 
in menținerea sănătății. Noi agenți patogeni fizici și bio
logici, sigur că pot să dea un alt curs structurii demografice a colec
tivităților. Trebuie să subliniez însă că eficacitatea măsurilor profilac
tice in cazul bolilor cronice la etapa actuală a științei medicale este 
relativ redusă. Succesul nu se va realiza atît de repede ca în reda 

cerea impresionantă a bolilor transmisibile deși aici măsurile de com
batere și prevenire trebuie să fie complexe.

O caracteristică esențială a acestor măsuri complexe de prevenire 
a bolilor cronice o constituie păstrarea unui echilibru al sistemului 
nervos, care este factorul principal în relațiile organismului omenesc 
cu mediul înconjurător. In acest sens este deosebit de important 
pentru păstrarea sănătății ca fiecare să-și însușească cunoștințele 
elementare de igienă pentru a putea lupta împotriva factorilor novici 
ai mediului înconjurător, care acționează in mod permanent asupra 
organismului omenesc.

Aceste măsuri care aparțin mai mult profilaxiei generale, nespeci
fice, se impun a fi luate însă țn seamă.

Căile exacte ale unei vieți îndelungate, ale unei tinereți fără bă 
trinețe, nu sînt încă stabilite. Sînt insuficiente studiile pentru cu
noașterea factorilor și proceselor biochimice și fiziologice care per
mit o viață sănătoasă îndelungată. 1st această privință sînt necesare 
cercetări atit în condițiile experimentului de laborator cit și în con 
dițiile experimentului natural. Școala romînească de geriatrie în 

frunte cu acad. prof. dr. C. I. Parhon, a deschis calea rezolvării 
acestei probleme ?i a adus o contribuție imensă prin cercetările de 
seamă, care nu intîrzie să dea roade atit pentru tratarea cît și 
pentru prevenirea bătrîneții.

De modul in care fiecare om înțelege să-și apere bogăția cu care 
l-a înzestrat natura și anume sănătatea, depinde în bună parte pre
lungirea vieții. Anii din urmă au creat toate condițiile pentru apăra
rea, întărirea sănătății întregului nostru popor, Ideea aceasta a 
mijloacelor pe care le-a cucerit știința în lupta dintre starea de 
boală și sănătate stă la baza posibilităților de prelungire a aptitudi
nilor fizice și spirituale un număr oît mai mare de ani. 1n acest scap 
dacă fiecare cetățean iși va însuși noțiunile igienico-sanitare care 
singure sînt în stare să-l înarmeze împotriva agresiunii factorilor fizi 
cieni, becte,fierți etc., atunci fără îndoială că va trăi mai mult.

Printr-o justă orientare de pe poziția unei concepții biologice mu 
terialișt-duilectice, folosind metodele și mijloacele medicinei profi
lactice, sănătatea publică in condițiile de dezvoltare socialistă a co 
lectivității a crescut considerabil in ultimii ani. Ocrotirea sănătății 
întregului popor muncitor pe deplin asigurată în condițiile regimu
lui de democrație populară creează perspectivele continuei prelungiri 
a vieții omului adăugîndu-se nu ani bătrîneții, oi ani tinereții.
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T. Lalescu Chimia creează
materiale pe care

I nu ni ie-a dat natura

La 12 iulie se împlinesc 76 de 
ani de la nașterea lui Traian La
lescu unul din protagoniștii șco
lii matematice romînești, unul din 
matematicienii de seamă ai lumii 

Ințelegînd marile descoperiri ale 
epocii, Traian Lalescu a făcut în 
volumul „Introducere la teoria 
ecuațiilor integrale" o sinteză de 
o admirabilă claritate a cercetă
rilor făcute în acest domeniu, lu
crarea sa jucînd un rol important 
în dezvoltarea teoriei ecuațiilor 
integrale. Permanent frămîntat să 
găsească drumuri noi în știință, 
profesorul Lalescu a căutat să facă

cunoscute prin cursuri și confe
rințe Teoria relativității și Calcu
lul tensorial.

„Calculul algebric" și un „Tra
tat de geometrie analitică" în 4 
volume se numără printre lucrările 
de mare importanță ale 
matematician care în cei 
47 ani de viață a adus o 
buție valoroasă la știința 
matică din țara noastră.

„Activitatea prodigioasă 
stui mare om de știință al

acestui 
numai 
contri- 
mate-

a ace- 
patriei 

noastre — scria acad. Gr. C. Moi- 
sil cu prilejul celei de a 75-a ani
versări a profesorului Lalescu — 
opera sa matematică, îndemnurile 
și metodele sale care îndrumează 
generații de noi matematicieni 
constituie pentru noi o neprețuită 
moștenire științifică".

Aflatî că<«.
★ Cea mai 

din lume este 
din Austria, 
tuată la o 
1.220 m.
ț Dacă 10

adîncă peșteră 
peștera Tantal, 

Peștera este si- 
adîncime de

i»

::
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Relatările acad 
V. A. Karghin

să 
ce

vedem 
calități

ce
se
a.— spunea 

toate subsian- 
din particule 

molecule care 
șl forme.

Numărul substanțelor polimeri 
artificiale (sintetice) crește repede 
și continuu.

Polimerii artificiali pot fi im- 
părjiți în cîteva mart familii. A- 
ceasta, tn funcție de faptul că 
lanțurile moleculare ale polimeri
lor au o mobilitate diferită.

Este îmbucurător faptul că mulți 
dintre polimeri intră mai larg 
In tehnică, in viata noastră de ei 
cu zi. In viața tehnică mulți din
tre ei devin atît de offișnuiți in
cit nu mai șînt observați după 
cum nu mai este observat meta
lul sau lemnul. Aceasta atrage 
după sine o nouă lărgire a folo
sirii polimerilor in cele mai dife. 
rite domenii și fără îndoială, va 
permite descoperirea unor posibi
lități de aplicare folositoare a a- 
cestor minunate materiale.

Introducerea materialelor artifi
ciale și sintetice în diferite dome
nii ale economiei naționale pro. 
mite o uriașă economie de mun
că socială și fonduri.

Răspunzînd la întrebarea ,,Care 
sînt materialele sintetice cu cele

* Dacă 10 milioane de a- 
tomi de hidrogen ar fi puși 
unul după altul, lungimea și
rului ar fj de numai 1 cm.

* La uzina de construcții 
de vagoane ,,Ganz" din Buda
pesta s-au construit modele
de vagoane de tramvai la ca- , 
re principalele părți—acoperi- 
șui, platforma cu roți — sînt .
făcute din aliaj de aluminiu.

* Uzina de construcții de 
mașini din Amendorf (orașul 
Hglle) produce un ațaș origi
nal cu o singură roată pentru 
motociclete. Atașul este fixat 
de motocicletă cu un singur 
ax vertical. Atașul are astfel 
o construcție deosebit de u- 
șoară ce prezintă mari avan
taje pentru turiști penttu cei 
care pleacă la vinătoare sau 
la odihnă.

* Cel mai lung ghețar din 
lume este ghețarul Nabesna 
din regiunile muntoase ale 
Alascăi și are o lungime de 
90 km.

Plenara din mai a C.C. al 
P.C.U.S. a stabilit un vast pro
gram de dezvoltare rapidă a in
dustriei chimice și In special a 
producției materialelor sintetice 
(fibre, mase plastice, cauciucuri) 
chemate să devină un puternic 
mijloc al progresului tehnic în 
toate domeniile economiei națio
nale și o importantă sursă nouă 
de materii prime pentru sporirea 
producției mărfurilor de consum 
popular de bună calitate și ief
tine.

Acad V. A. Karghin a vorbit 
acum cîteva zile unul redactor al 
ziarului ,,Pravda" despre cîteva 
din problemele actuale ale dez
voltării clțimiei materialelor sin
tetice. In dorința de a împărtăși 
cititorilor noștri citeva din pro
blemele deosebii de interesante 
ale chimiei moderne, publicăm 
citeva fragmente din interviu.

★

înainte de toate 
sînt polimerii, prin 
caracterizează el.

Se știe de mult 
cad. Karghin — că 
(ele sînt alcătuite 
extrem de mici —
au diferite dimensiuni 
Substanțele la care dimensiunile 
moleculelor sînt foarte mari și 
depășesc de mii de ori dimensiu
nile celor obișnuite se numesc 
substanțe macromoleculare. In 
cazurile cînd moleculele mari s-au 
format pe calea unirii unui mare 
număr de molecule egale mici, 
este vorba de un polimer.

Pplifnerilor le este proprie îtnhi 
narea unei înalte trăinicii și flexi
bilități. Există multe asemenea 
substanțe în natură. Tocmai îm
binarea trăiniciei și flexibilității 
determină <n primul rînd valoa
rea lor pentru om. Oamenii folo. 
sesc de mult timp materialele Pn- 
lirnere naturale ca fibre vegetale, 
piele, lină și mătase, cauciucul 
natural, materiale lemnoase.

La sfirșitul secolului trecut, 
chimia a reușit să creeze primele 
materiale polimere artificiale. A- 
tunci a ieșit la iveală încă una 
din proprietățile lor valoroase: 
capacitatea de. a lua cu ușurință 
o anumită formă la temperaturi 
înalte sau tn însăși procesul de 
formare Printr-o singură apăsare 
pe presă se pot obține din poli
meri artificiali obiecte avînd r> 
formă foarte complicată Dacă a. 
semenea objecte s-ar fabrica din 
alte materiale pe calea prelucră
rii mecanice s-ar naște mari can
tități de deșeuri și ar fi necesare 
multe ore de muncă calificată. 
Noile materiale chimice, cunoscute 
sub denumirea de mase plastice 
au căpătat o lorgă rășpîndire, in 
primul rînd, datorită ușurinței lor 
de prelucrare.

* Ce sînt polimerii
* Ce se poate obfine 
printr-o simplă apăsare 
pe presă * Largi do
menii de aplicare * Noi 
tipuri de fibre sin 
tetice.

mal mari perspective", acad. Kar
ghin a răspuns :

Dintre noile materiale, în pri. 
mul riad, trebuie subliniate poli- 
etilenul și polipropilenul. In cg pri
vește compoziția IQr ele șe asea
mănă cu hidrocarburile netrolu. 
Iul, (benzină, uleiuri, parafină) 
dar se compun din molecule cu 
dimensiuni extrem de mari crea
te pe cale artificială. Aceste sub
stanțe se obțin de asemenea din 
petrol, in care scop el este cracat 
inlțipl pe cale termică in mole
cule extrem de mici, substanțele 
obținute șinl curățate de impuri
tăți, iar pe urmă sini din nou 
unite în molecule, dar de dimen
siuni extrem de mari. Procesul de 
unire a moleculelor m.ci In mole
cule mari (care poartă denumirea 
de procesul de pollmerizare) este 
înfăptuit fie de presiuni și tem
peraturi înalte, fie 
sirii unor mijloace 
talizatori.

Aceste materiale 
menii de aplicare. .....
ușoare decît apa, sint extrem de 
durabile iși mențin flexibilitatea 
chiar și la temperaturi joase, nu 
se descompun sub acțiunea unor 
acizi puternici (cu excepția acidu, 
lui nitric concent/at), nu se tem 
de acțiunea diferitelor ulgiuri, a.

pe calea folo- 
chimice — ca-

au largi do-
Ele slnf mai

Mașina „KH. 
500“ de gradat 
circular pe sti
clă și metal — 
o excepțională 
realizare tehnică 
a specialiștilor 
industriei apara
telor de mare 
precizie din R.D, 
Germană.

cetonei, benzi
nei și alto' sol
veați organici. 
Aceste plăci ab
sorb In mică 
măsură urnirii, 
tatea, nu lasă să 
treacă vapori de 
apă și gaze, 
rezistă bine fără 
să se descom, 
pună la curenți 
de înaltă frec
vență. Ele pot fi prelucrate cu 
ușurință și pe cale mecanică — 
găurite, tăiate, prelucrate la fre. 
ză, la rabotezd.

Fiind încălzită pînă la tempe
ratura de 110-115 grade aceste ma
teriale se înmoaie și pot lu'a ori
ce formă. La temperaturi mal 
înalte ele se topesc, transformln- 
du-se tntr-o masă plastică moa
le. Pe calea presării sau a tur
nării sub presiune, din ele se pot 
obține obiecte de orice formă. Țe
vile din polietilen nu se tem de 
coroziune, datorită flexibilității a- 
cestor (ei>i se așează cu ușurință 
tn șanțuri, ele nu crapă dacă apa 
din ele îngheață. Polietilenui este 
unul din cele mai bune materiale 
dielectrice, el poate servi drept 
izolator excelent pentru cabluri 
de înaltă frecvența Banda din 
polietilen este un ambalaj imper
meabil pentru apă și aer aproape 
ideal, ea se sudează cu ușurință 
atunci cînd marginile sînt atinse 
cu un obiect fierbinte. Aceste benzi 
șint transparente pentru 
ultraviolete și pot fi folosite 
Sere în loc de geamuri.

Aceste materiale alcătuiesc de 
fapt un grup foarte mare de noi 
polimeri cu multe perspective.

Pentru lărgirea producției măr
furilor de larg consutn, o deose. 
bltă însemnătate are producția 
de diferita fibre artificiale și sin
tetice. Au și fost obținute zeci de 
tipuri de fibre chimice care prin 
producția diferitelor obiecte sînt 
cel puțin de aceeași calitate ca 
cele produse din lină, bumbac și 
mătase pură, dar sint mult mai 
Ieftine.

(Va urma)

razele 
la

Spre cosmos!
„încotro — spre Venus sau spre 

Marte Acesta esie titlul cărții 
ce a apărut acum cliva timp în li
brării, carte al cărei autor este 
cpt. ing. D. St. Andreescu.

Deși autorul nu o spune, cartea 
este, de fapt, partea a doua a 
unei lucrări anterioare a sa „Ra 
eheta-armă și vehicul" apărută 
în ianuarie 1958 și care, bucurîn- 
du-se de un succes deosebit în 
masele largi de cititori, s-a epui
zat rapid.

Tri loc de a doua ediție, a- 
ceeași editpră și autor ne oferă 
acum, după un interval de timp 
extrem de scurt, o nouă carte — 
continuarea primei;

în cartea sa, cpt. ing. D. St. 
Andreescu reușește să prezinte, 
într-o formă accesibilă și în ace
lași timp atractivă, una din cele 
mai interesante perspective ale 
tehnicii rachetelor: călătoria in
terplanetară.

După ce demonstrează de ce 
racheta este singurul vehicul 
care va face posibilă călătoria 
interplanetară, introducînd pe ne
simțite numeroase date științifi
ce, autorul invită pe cititor la o 
călătorie comună spre stația sa
telit. In drumul prin atmosferă,

sînt prezentate surprizele care a- 
par la tot pasul iar în spcț ui 
cosmic sînt indicate numeroase'e 
dificultăți pe care astronautul va 
trebui să le învingă- Totul es.e 
prezentat atît de 
îndemnat parcă 
realizezi imediat 
de captivant.

Autorului totul 
simplu, rezolvabil, 
împrumută treptat această optică.

După un scurt popas pe stația 
satelit, autortil și cititorii 
pornesc mai departe.

De la început și pînă 
la sfîrșit, cartea 
străbătută de 
ziast optimism 
credere nestrămutată în 
triumful omului asupra 
forțelor naturii în lupta 
pentru cucerirea spațiilor 
cosmice.

Prin ăteasta, autorul a 
pus la dispoziția tinerilor 
noștri o carte de preț, 
pentru care îl felicită cu 
toată căldura.

firesc incit ști 
să dorești. să 

acest voiaj aitt

i se pare firesc, 
iar cititorul

este 
un enta- 
și o in-

Prof. ing.
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soluția: în Sahara se găsește sufi, 
cientă apă dacă se forează la 
adincinji destul de mari și apa 
poate fi răspîndită pe supra
fețe oricît de întinse dacă se 
construiesc stații de pompare su- 
fifient de puternice.

Par aceasta încă nu e totul.

produce anual 82 miliarde de 
kilowatt-ore ' Lungimea totală 
a căilor navigabile create prin 
realizarea acestui proiect ar în 
suma 8000 km., adică odată și 
jumătate lungimea tuturor căilor 
de apă ale S.U.A.

Se înțelege însă că greutățile 
care stau în fața acestui proiect 
pe scară geografică sînt fantas 
țice, Astfel, un lanț de munți 
care stă în calea albiei proiec 
tate constituie o piedică ce pare 
de netrecut. Dar și aici va in 
terveni energia atomică și arta 
unică în lume a inginerilor spe 
cializați în „dinamitări diri 
jate".

Prin aplicarea acestei tehnici la 
explozibilele

Cu cîțiva ani în urmă a fost 
publicat unul dip cele mai gran
dioase proiecte de transformare 
a naturii care a primit numele 
autorului său, inginerul Davi
dov. Ideea „planului Davidov" 
este gigantică și prevede schim
barea cursului a două diritre 
cele mai mari fluvii a]e globu
lui Obi și Enisei, care varsă în 
Oceanul înghețat de Nord o 
cantitate enormă de apă după ce 
au parcurs 5200, respectiv 3800

sedimentar cu o variată faună 
floră.

In ce privește deșertul Kara 
Kum, știm din scrierile antice 
grecești că în uruiă cu cîteva 
mii de ani, întreaga regiune era 
o
•Tocmai în aceste zile cîpd un 

număr din ce în ce mai 
mare de oameni se ridică 
în toate țările lumii pentru a t-ere 

interzicerea producerii și experi
mentării armelor nucleare, este 
util să analizăm citeva dintre cele 
mai interesante din viitoarele în
trebuințări ale energiei atomice 
în scopuri pașnice.

într-un articol trecut se arăta 
în pagina noastră cum se va pu
te» încălzi șj face locuibile re
giunile veșnic înghețate ale po
lilor cu ajutorul energiei nuclea
re. Dar o mare parte din supra
fața pămîntplui este ocupată de 
deșertări, Ce va face oare geo
graful anului 2000 pentru a le 
transforma în grădini roditoare ? 
— Iată o întrebare la care vom 
căuta să răspundem.

Originea pustiurilor este lesne 
de explipaț. Cauza principală o 
constituie lipsa de apă. Variații
le mari de temperatură și de la 
zi la noapte macină stîncile cele 
mai rezistente și pulverizează 
spțpț uscat și crăpat. Vînturile 
puternice din aceste regiuni duc 
departe nisipul și-l adună în 
dealuri și cojine. Deșerturile a 
fricane se întind pe a treia par
te a continentului negru. Opt 
milioane de kilometri pătrați, 
adică aproape suprafața Europei 
sînt pustii Sahara, cel mai us
cat deșert al globului este mai 
mare decît întregul continent 
Australian.

Kara-Kum, unul din celg mai 
mari deșerturi ale planetei noa
stre, ocupă cea mai mare parte 
din R.S.S. Turcmenă-

Dar nici Sahara și nici țCara- 
Kum n-au fost întotdeauna de
șerturi. Nu rareori, cei care că
lătoresc prin pustiuri găsesc rui
nele pnor orașe moarte și aco
perite dg 
răsite de 
tarii lor.

Se știe
Sahara forma un

cîmpie roditoare, presărată eu 
mulțime de orașe ți de sate.

APA Șl ENEBGE

în decursul anilor, oamenii de 
știință au elaborat numeroase

spre 
însă

Un colectiv de ingineri cehi 
a terminat proiectul celui mai 
mare pod cu armătură de oțel. 
Lung de 540 metri și înalt de 
105 metri, podul va lega cele 
două maluri ale rîului Vltava.

Două imagini sugestive, menite 
să ilustreze filele tot mai nume
roase ale albumului istoriei tehni
cii.

Pe o stradă din centrul capita
lei Cehoslovaciei, trecătorii nedu
meriți s-au oprit să asiste la un 
spectacol neobișnuit : încărcată pe 
o remorcă specială și trasă de un 
puternic tractor, o impunătoare 
locomoțivă parcurge ultimul său 
drum. După o existență de o jumă
tate de veac, în cursul căreia a 
străbătui milioane de kilometri, 
locomotiva se îndreaptă acum spre 
Muzeul Tehnicii din Praga, unde 
va fi conservată ca o mărturie a 
perfecțiunii timpului ei.

cJ "i ® 1Q| i
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tn același timp, în gara Pardu
bice, muncitorii și tehnicienii s-au 
strîns în jurul noii locomotive e- 
leclrjcg, care pornește în prima 
călătorie pe linia recent electrifi
cată, in cadrul vastului plan de 
transformare a rețelei ferate din 
R. Cehoslovacă.

Aici, ca și în țoqte celelalte do
menii ale tehnicii, trecutul (ace 
viitorului pentru bunăstarea 
progresul poporului.

nisip care au fost pă- 
multâ vreme de loca-

că, în erele geologice, 
imens bazin

proiecte pentru transformarea 
dețerturilor în regiuni roditoare. 
Dar toate planurile au fost pînă 
la urmă închise în sertare, de- 
oarece cantitățile de energje ne
cesare pentru realizarea lor erau 
imense. Cu totul alta va fi însă 
situația mîine cînd vom dispune 
în cantități suficiente de energie 
nucleară ieftină și eu aplicări 
multiple. Din acest moment toa 
te visurile tehnice , pri cît de 
fantasțice ni s-ar părea astăzi, 
vor deveni perfect realizabile.

în cartea lor „Atomul gi- 
88Ut“,^ (lucrare pe care am folo
sit-o în redactarea acestui arti
col) Bohm și Dorge analizează, 
printre altele, și aplicarea ener
giei nucleare pentru transforma
rea deșerturilor în regiuni ferti
le. Este cunoscut faptul că cele 
mai multe pustiuri ar putea de- 
veni deosebit de roditoare dacă 
ar fi irigate.

De fapt, spun geologii, pe pă 
mint nu lipsește nicăieri apa- 
Problema ește doar la ce adîn 
cime se găsește ea ? Și într-ade- 
văr, în ultimii ani au fost des
coperite în Sahara, pînze de ape 
freatice exploatabile. Iată deci

nord al 
barat și

km. Dacă drumul 
acestor fluvii ar fi
li s ar deșchide o albie spre lacul 
Arai, atunci regiuni întinse de

® Ce a fost pustiul
Kara-Kum în urmă cu
câteva milenii ® De

unde poale ti procurată 

apa? ® Ce sînt dina
mitările dirijate ? ® 
Cum va putea fi fer
tilizată Sa ara
pămînturi ferțije însă secetoase ar 
deveni înfloritoare. în locul nisi
purilor și al stepelor uscate ar 
înflori culturi întinse de bum- 
hap, grădini unjce în lume, viță 
de vie și laurii, 
cauciuc etc., ele. 
rea acestui plan 
obține în afară 
circa 30 milioane 
pustiul Kara-Kum și energie hi
draulică (căderi de apă) care ar

cafea, cacao, 
Prin realiza- 
gigantic s-ar 
de irigarea a 
de hectare din

atomice, nici o 
piedică nu va fi 
de neinlăturat.

ALȚE 
PBD EQIE

Pentru ca Sa 
hara să înceteze 
să tpai fie un 
pustiu s-au ela
borat și alte pla 
nuj-i maj ț]e* 
în ultimii ani, de 
cînd a devenit 
evident faptul 
că subsolul pu

stjului ascunde bogății imense- 
cărbune, uraniu, fier, cupru, 
magneziu și mai ales petrol In 
ultimul timp monopolurile fran 
ceze, americane și vest-germane. 
acaparează suprafețe tot maj în 
tipse ațe deșertului în goană 
după aceste bogății. Acapararea 
comorilor subterane ale Saharei 
se face deseori sub masca și pre
textul unor studii necesare pen
tru definitivarea planurilor de 
transformare a pustiului După 
un proiect cunoscut sub denu
mirea „planul Soergel" ar urma 
să se abată cursul c-ftorva fluvii 
care curg actualmente prin zone 
suficjent de umede. în felu] 
acesta s-ar putea crea cel puțin 
două „Niluri" artificiale care să 
străbată pustiul.

Am treeut în revistă numai 
cîteva din numeroasele posibili
tăți de transformare a pustiuri- 
lor în ogoare roditoare. Nu în
cape nici o îndoială că acesț vis 
al omenirii va deveni realitate 
în deceniile care vor veni, cînd 
energia atomului va fi pusă nu
mai și numai în slujba păcii, 
a îmbunătățirii și înfrumusețării 
vieții noastre pe această pla
netă. Chezășia îndeplinirii aces 
tor proiecte sînt marile lucrări 
inițiate de statul sovietic, sînt 
nenumăratele biruințe ale savan- 
ților sovietici pe drumul trans
formării naturii.

Ing. R. ALBU
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O SEARĂ DE DISCUȚII 
PE TEMA ARTICOLULUI
,, Tovarășă de viață
SA U SL UGĂ?“

Cu nimic neobișnuite în morali
tatea vechii societăți, faptele rela
tate în articolul „Tovarășă de via
ță sau slugă ?“ din „Scînteia tinere
tului" nr. 2853 apar în viața noa
stră nouă de-a dreptul zguduitoa
re și profund reprobabile. O tînă- 
ră muncitoare cu ferestrele larg 
deschise spre un viitor plin de lu
mină se căsătorește și, deodată, a- 
ripile îi sînt frînte de tirania tî- 
nărului ei soț înapoiat.

Cine poartă vina ?
în stațiunea climaterică Sinaia, 

comitetul U.T.M. a organizat cu 
tinerii veniți la odihnă un „proces 
moral" pe această ternă. Transpu- 
nîndu-se în situația Paraschivei 
Dumitrescu, tînăra Clara Carter, 
filatoare 
huși, a 
ziasmul 
această 
intre în 
cu care 
ei de tînăra față de societatea în 
care trăiește, despre recunoașterea 
meritelor ei din partea celorlalți 
utemiști care au ales-o responsabi
lă de brigadă și mai apoi mem
bră în comitetul regional Pitești 
al U.T.M. Clara Carter a povestit 
apoi cum, între timp, Paraschiva 
îl cunoaște pe Gheorghe Savu de 
care se îndrăgostește și cu care se 
căsătorește după puțină vreme de 
prietenie.

Ce s-a întîmplat ?
Analizînd modul de comportare 

al acestui soț tînărul Dumitru 
Hosu, tîmplar la o întreprindere

la fabrica de postav Bu- 
povestit despre entu- 

și dragostea eu care 
fată se pregătea să 
viață, despre abnegația 

își îndeplinea obligațiile

din Tg. Mureș, a arătat că Gheor
ghe Savu, deși muncitor ca și so
ția sa și tînăr utemist, s-a dove
dit a fi totuși un individ cu con
știința infectată de morala pu
tredă, burgheză. Meschin și egoist, 
folosindu-se de acte josnice, 
Gheorghe Savu se străduiește din 
răsputeri să-și 
păta familie 
vechi. Avar și 
pune soția la chinuri grele stil- 
cind-o în bătăi și obligînd-o 
să-i aducă zestre cîteva oi și un 
pogon de pămînt. El are o con
cepție străină, degradată cu pri
vire la drepturile și obliga
țiile femeii în familie și în 
societatea noastră, văzîud în ea un 
mijlocitor pentru obținerea de 
zestre și un animal de muncă.

O asemenea concepție și com
portare din partea unui tînăr care 
trăiește în patria noastră socialistă 
au indignat profund pe tinerii 
prezenți în sală. în discuțiile lor 
ei au înfierat cu asprime josni
cia lui Gheorghe Savu* care s-a 
acoperit de rușine și dispreț în 
fața celorlalți tineri. Vifan Ion 
din comuna Storobăneasa, raionul 
Alexandria a condamnat modul de 
comportare în familie al acestui 
tînăr arătînd că una din cauzele 
principale care au dat naștere unei 
asemenea drame casnice este lipsa 
de educație comunistă a

e
al

s-a

înteineieze proas- 
pe baza moralei 
brutal, el își su

acestuia, 
utemist. 
organi- 
obligat 

profund

pe bună dreptate ce au făcut organele teh
nice de acolo, dar, totodată, ce au făcut 
utemiștii. Oare postul utemist dg control 
de la secția mecanică grea nu a observat 
calitatea proastă a acestor utilaje ? Cum 
ș-a admis ca produse de slabă calitate (re- 
ductoare pentru industria chimică) s.ă fie 
furnizate unei alte întreprinderi ? Aseme
nea neglijențe nu se pot trece cu vaderea, 
mqi ales că repararea unui reductor costă 
aproximativ 83.000 lei, iar combinatul chi
mic, în urma consfătuirii pe țară de la 
Constanța d țăranilor și lucrătorilor din 
sectorul socialist al agriculturii, are sar
cini importante în vederea măririi produc
ției de îngrășăminte.

★
Considerăm bună calea corespondenței 

între posturile utemiste de control, pe li- 
______ _ _____ ___ „ nia îmbunătățirii produselor. Socotim în 

11 mic, interesați in îndeplinirea și ^depășirea utemiștii de la „Progresul",
3 /tot>“or hr ^e au frumoase realizări în lupta pentru
ă de la Progresul -Brăila. Ei se întreabă economii, trebuie sa aibă mas mult m

Nu 4e mult redacția a primit o scri
soare din partea ' comitetului U.T.M. al 
Combinatului chimic „I. V. Stalin" din 
orașul Victoria. Ea scrisoare era anfxat 
un mesaj al postului utemist din secția 
amoniac a combinatului către „colegul" 
său, postul utemist de contrai din secția 
„mecanică grea" a uzinelor „Progresul" 
Brăila. Era o chestiune interesantă...

Uzinele „Progre
sul" au livrat com
binatului chirnlc o 

serie de utilaje ne
corespunzătoare din 
punct de vedere al 
calității, din păca
te, nu vor mai pu
tea fi folosite mult 
timp.

Tinerii muncitori ai combinatului chi-

Smlermaț îl
Joi 3 iulie s-a semnat la Bucu

rești între Ministerul Comerțului 
al R.P. Romine și primul mini
ster de comerț al R. P. Chineze 
un schimb de scrisori care regle
mentează schimbul de bunuri de 
larg consum între R,P. Romînă 
și R.P. Chineză pe. anul 1958..

Din partea Ministerului Co
merțului al R-P. Romine a sem
nat tov. Gogu Radulescu, adjunct 
al ministrului Comerțului, iar 
din partea primului minister de 
comerț al R-P. Chineze a semnat 
Cen Ciu-șean, președintele dele
gației.

★

In ziua de 2 iulie s-au înche
iat lucrările consfătuirii anuale 
a oamenilor de teatru, organizate 
de Ministerul Invățămîntu-lui și 
Culturii.

In încheierea consfătuirii a 
vorbit tov. Constanța Crăciun, 
adjunct al ministrului Inva.ță- 
mîntului și Culturii.

Participanții la consfătuire au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn îp care, își exprimă 
angajamentul să lupte pentru un 
repertoriu pătruns de spirit de 
partid, pUs în slujba educării co
muniste a oamenilor muncii din 
țara noastră.

★

Conform datelor sosite la Mini
sterul Industriei Petrolului și Chi
miei rezultă că planul de extracție 
a țițeiului pe primul semestru al 
acestui an a fost depășit cu 31,770 
tone de țiței. Cele mai bune re
zultate le-au obținut petroliștii 
din schelele Țieleni, Gura Ocni- 
ței, Boldești și Tîrgoviște.

★

Recent, la fabrica de placaje, 
panel și furnire din Rîmnicu Vîl- 
cea a intrat în funcțiune o nouă 
secție de furnire înzestrată cu 
utilaj modern. Capacitatea de 
producție a noii secții este de 
peste 6000 m.p. furnire pe zi.

dr
Joi s-a înapoiat în țară dele

gația cooperației de consum dip 
R. P. Romînă condusă de C. Ma- 
teesou, președintele Centrocoo;p- 
țjlui, care a participat la lucră
rile celui de-al V-lea Congres al 
cooperației de consum din 
U.R.S.S.

★

Wre 4 și 11 iulie, în cadrul 
unei „Săptămîni a muzicii mon- 
£-)le“. posturile romînești de ra
dia vor transmite programe pre- 
zentînd diferite aspecte ale vieții 
muzicale din țara prietenă. Ast
fel, vineri, 4 iulie, pe programul 
I, de la ora 19,15, se va transmi
te un program de muzică popu
lară mongolă, marți, 8 iulie, pe 
programul II, la ora 18,05 —
fragmente din opera „La trei 
dealuri triste", miercuri, 9 iujie, 
pe programul I, la ora 19,15 •— 
lucrări de compozitori mongoli; 
iar vineri, 11 iulie, pe programul 
I, Ja ora 19,40, un program de 
cîntece de compozitori mongoli.

Gheorghe Savu 
Devenind membru 
zației U.T.M. el 
să-și însușească în mod 
morala comunistă, să se comporte 
ori cînd și în orice loc în spiritul 
eticii noastre comuniste. Așa cum 
pe bună dreptate și-au spus păre
rea tinerii Anton Hegedus de la 
uzinele „Gh. Dimitrov" din Arad 
și metalurgistul Toma Adam, de la 
Combinatul Reșița, însăși organi
zația U.T.M. de la întreprinderea 
„11 Iunie" din Rm. Vîlcea, unde 
lucrează Gheorghe Savu, se face 
vinovată de faptul că nu a inter
venit la timp obligîndu-1 să-și 
respecte calitatea de utemist. Dacă 
totuși acest lucru s-a făcut, iar 
Gheorghe Savu a continuat 
barbariile în familie, atunci 
el nu mai poate fi conside
rat utemist. Ce fel de utemist poa
te fi acela care, numindu-se mem
bru al organizației revoluționare a 
tineretului, calcă în picioare prin
cipiile etice ale societății noastre 
și consideră femeia ca pe un ani
mal, răpindu-i, fără scrupule, 
drepturile ei de cetățean ?

O vină în această stare de fap
te o poartă și tînăra soție, Para
schiva Dumitrescu. Tînărul ca
zangiu I'acob Covaci de Ia Atelie
rele principale C.F.R. Arad se în
treabă : oare cum a fost posibil 
ca o fată care a dovedit o gîndire 
matură și simț de răspundere în 
majoritatea situațiilor de viață,

acum, cînd era vorba de întemeie
rea propriei ei familii, să se ha
zardeze într-o prietenie atît de șu
bredă ? Lucrau amîndoi în aceeași 
întreprindere. O prietenie adevă
rată se bazează în primul rînd 
pe faptul că cei doi au, sau își 
formează, un mod apropiat de a 
gîndi, luptă pentru îndeplinirea 
unui ideal comun. Despre ce dis
cutau Paraschiva și Gheorghe cînd 
se întîlneau ? Despre fluturi și pî- 
rîiașe cristaline doar ? E de la 
sine înțeles că, amețită de drago
ste, pe Paraschiva n a mai inte
resat-o fondul sufletesc al priete
nului ei, concepția sa despre viață 
și familie. Ea s-a încrezut numai 
în vorbele lui dulci și, stăpînită 
de gînduri limpezi și luminoase, 
îl credea și pe el la fel. Timpul 
a fost prea scurt ca ea să-I cu
noască îndeajuns. Și aceasta e 
marea greșeală a tinerei soții.

Dorind sincer să preîntîmpine 
un deznodămînt tragic al situației 
create în această familie, tinerii 
participant la discuții au arătat 
că numai printr-un efort susținut 
din partea colectivului în care 
muncește acest tînăr, din partea 
familiei ca și din partea Paraschi
vei însăși, Gheorghe Savu va pu
tea deveni un soț adevărat.

Fata va trebui să învețe, să-și 
desăvîrșească pregătirea profesio
nală. Or, în asemenea condiții, n-o 
va putea-o face. Cerinid sprijinul 
organizației U.T.M. din întreprin
dere, ei și-au manifestat însă cu 
toții încrederea că, dacă în sufle
tul lui Gheorghe Savu mai există 
o luminiță de dragoste pentru so
ția sa, va înțelege —• deschizîn- 
du-i-se ochii — că a greșit, că 
modul său de comportare e urît 
și meschin, incompatibil cu situa
ția sa de tînăr muncitor.

Oricare ar fi rezultatul, una din 
concluziile de bază reieșite din 
discuțiile tinerilor e aceea că o 
prietenie temeinică cere în pri
mul rînd o cunoaștere temeinică 
și că această prietenie poate fi 
adevărată numai dacă ea se ba
zează pe o concepție înaintată de
spre viață și societate — concep
ție izvorîtă din morala comunistă.

Deși în procesul pe tema arti
colului „Tovarășă de viață sau 
slugă" rolul de procuror l-a avut 
masa de tineri, n-a lipsit totuși și 
un procuror adevărat. îneheindu- 
se discuțiile, a urmat apoi o con
ferință foarte interesantă despre 
„aspectul moral al căsătoriei" ți
nută de tovarășul procuror Vasile 
Brăiloiu de la Procuratura raio
nului „I. V. Stalin" din București. 
Și tot în aceeași seară, tinerii ve
niți la odihnă în stațiunea clima
terică Sinaia au vizionat filmul 
sovietic despre prietenie „Prea 
tîrziu".

PETRE VEDEA

t O HI

Tînăra Stoica Zoia de Ia G.A.C. „I. C. Frimu" este bucuroasă. 
Cireșele culese de ea vor ajunge în c uri nd 1* cumpărători.
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vedere calitatea 

•pe care 
livrează. Aș

teptăm răspun
sul utemiștilor 
de la „Progre
sul" la această 
critică, mai ales, 
așteptăm să le 
vedem faptele.

P_____________

Un birocrat consecvent rts
le, avem trei briga
dieri care și-au îm-

Unii oameni, în 
care s-a cuibărit bi
rocratismul, au da
rul de a face altora 
„zile amare" atunci 
cînd trebuie să intre 
în posesia unui 
drept. Din păcate, cu 
un astfel de om a 
fost „înzestrat" și 
șantierul de con
strucții șl montaje 
nr. 1 Podari din re- ocupați u cu 

Craiova.
4nr. _ .
# giunea
# Fiindcă nu-1 cunoaș- 
\ teți, vi-I prezentăm ;
’ este contabil și se 
? numește Popescu Pa- 
4 nait. Poate despre 
(> altul am fi spus: 
( „tovarășul Popescu".

Dar dinsul cere să 
se spună „domn".i

Și acum urmăriți 
faptele. Cu cîteva 
zile înainte de ter
menul necesar i-am 
spus :

— Nene Popescu-

rat. Dumneata să nu 
maj vii ia no* cu

plinit stagiul și tre- „probleme minore", 
buie făcute forme- 12 zile pe lună sîn- 
le pentru a-și primi 
drepturile I” 
cuvenite.

— Lasă și dum
neata treaba apta — 
mi-a răspuns — s-o 
facem mai tîrziu. Nu 
știi că acum sîntem 
__ ,j statele 
de plată ? Vrei să 
rămînă oamenii fără 
bani ?

Cu toate 
țele mele 
formele nu 
gata decît peste.., o 
lună de zile.

Am crezut că acest 
caz este intîmplător. 
Dar repetatele atitu
dini de indolență, 
care creează nemul
țumiri în rîndul ti
nerilor dovedesc că e 
vorba de o serioasă 
înapoiere.

De curind am ru
gat pe Popescu să 
facă o serie de for
me contabile și bri
gadierilor Ilie Ghe- 
orghe. Tătuiea Păun 
și Miu Fana.

— Ști ceva ? — 
mi-a spus el supă-

’ . ' i tem ocupați cu în- 
bănești cheierea statelor... > 

După părerea unor 
asemenea 
pentru 
formelor 
primirii drepturilor 
bănești ale brigadie
rilor ar trebui găsi
tă o zi care nu figu
rează în calendar. 

Fiindcă o astfel 
de zi nu se poate 
gă6i, și dat fiind că 
„domnul Popescu" 
creează mai de mult 
nemulțumiri în rin- ri 
durile muncitorilor, < j

1'

oameni, 
întocmirea 

necesare Angajamentul socialist
insisten- 

zilnice, 
au fost

cred că este necesar 
ca cei de la „6 Con- 
strucții“-Craiova să 
încerce să stîrpească 
asemenea atitudini 
care ne creează mul
te necazuri.

G. SOCOTEAMU 
secretarul organiza
ției de bază U.T.M. 
uetașamentul de bri

gadieri 
Șantierul tineretului 

Podari

SeH»w»rea acordului 
pentru reglementarea 
schimburilor comerciale

ROMINO : BR^ZIIJE^E
La 1 iulie. 1958 s-a semnat la 

Rid de’Janeiro, pen’.ru prima 
dată, un acord care reglementea
ză schimburile comerciale și plă
țile între R.P. Romînă și 
zilia.

In cadrul acestui acord 
Romînă va exporta utilaj 
lifer, material naval, tractoare și 
mașini agricole, mașini-uneite, 
produse chimice, produse petroli
fere etc. și va importa bumbac, 
sizal, uleiuri vegetale, cacao, ca
fea etc.

Acordul a fost semnat din par
tea rorjiînă de Ing. M. Ciobanii, 
președintele Camerei de Comerț 
a R.P. Romine, președintele de 
legației romîne, iar din partea

braziliană de Sebasfiao paes de 
Almeida, președinie la „Batico de 
Brasil".

Bra-

R. P. 
petro -

EXPRESIE A FRĂȚIEI 
romîno-sovietice

(Urmare din pag. l-a) 

minte mereu de prietenia ce a 
înflorit in anii aceștia in inimile 
lor și ale voastre".

A luat apoi cuvîntul generalul 
locotenent V. S. Arhipov, care a 
salutat pe oamenii muncii din 
orașul și regiunea Constanța in 
numele ostașilor și ofițerilor so
vietici.

Noi apreciem foarte mțilt — a 
spus vorbitorul — trecutul revo
luționar al clasei muncitoare din 
orașul Constanța. Niciodată nu 
vor uita oamenii sovietici că, cu 
mai mult de 50 de ani în urmă 
muncitorii orașului dv. au întins 
o mină de ajutor marinarilor 
răsculați de.pe crucișetorul „Po
temkin", că la începutul anului 
1918 marinarii de pe navele mi
liare pomînești s-au răsculat Ș' 
au sprijinit energic Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie.

Jn decursul veacurilor destine
le popoarelor noastre au fost 
strîns unite. Intre popoarele Ru
siei și Romîniei au existat de 
mult relații prietenești. Acum 14 
ani poporul sovietic și armata sa 
au ajutat poporul romîn să-și 
scuture definitiv jugul străin. Ca 
urmare a revoluției populare vic
torioase Romînia a devenit un 
stat socialist. Oamenii sovietici 
urmăresc cu dragoste și mîndrie 
succesele prietenilor noștri ro- 
mîni. împreună cu dv. șl noi os
tașii sovietici ne-am bucurat de 
victoriile ce le-ați obținut.

„Militarii sovietici — a spus 
vorbitorul — mulțumesc din tot 
sufletul poporului romîn, munci
torilor, țăranilor, oamenilor mun
cii Intelectuale, Partidului Mun
citoresc Romîn, guvernului țării 
dv pentru ospitalitatea cordială și

pentru marele ajutor ce ne-a fost 
dat. Noi, militarii sovietici, vă 
asigurăm, tovarăși și prieteni, că 
vom fi întotdeauna credincioși 
marilor principii ale internațio
nalismului proletar. Așa ne înva
ță marele nostru Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice,

Luindu-ne rămas bun de la dv, 
vă dorim din toată inima noi 
succese pe drumul construirii so
cialismului. Militarii sovietici 
sînt convinși că trainica și inde
structibila prietenie sovieto-ro- 
mînă, încercată în timp și ci
mentată prin sîngele vărsat în 
luptele împotriva dușmanului co
mun, va înflori și se va întări și 
în viitor spre binele popoarelor 
noastre".

La miting au mai luat cuvîn
tul mecanicul fruntaș Gheorghe 
Encip. de la Șantierele Navale 
Maritime Constanța, plutonierul 
sovietic A. L. Albekov și Gheor
ghe Bileca. președintele gospodă
riei agricole colective „Oiga Ban- 
cic" din Palazu Mare.

In cuvîntul său. generalul ma
ior Constantin lonescu a spus 
printre altele :

„Militarii armatei noastre popu
lare nu vor uita zilele cînd uni
tățile și marile noastre unități, 
luptînd umăr la umăr cu glorioa
sele trupe sovietice împotriva co
tropitorilor hitleriști pe cîmpurile 
de bătălie de la Sf. Gheorghe, 
Oradea, Debrețin, Tisa, munții 
Tatra, Gron, Banska-Bistrița și 
în multe ale locuri, în momentele 
celor mai mari încleștări, au pri
mit ajutorul tanchiștilor. artile- 
riștilor și aviatorilor sovietici, 
zdrobind cu eforturi comune re
zistența dușmanului.

Prietenia romîno-sovietică. fră
ția dintre armatele țărilor noa

stre, călită în focul luptelor pe 
frontul antifascist, s-au dezvoltat 
și s-a intărit continuu in anii de 
după război, pe temelia de gra
nit a relațiilor de tip nou stator
nicite între țările lagărului so
cialist, relații bazate pe princi
piile marxism-ieninismului și ale 
internaționalismului proletar.

In acesțp clipe emoționante, a 
încheiat vorbitorul, cînd fiii ma
relui popor sovietic, ostașii uni
tăților sovietice staționate pe te
ritoriul țării noastre se întorc în 
patrie, calda noastră îmbrățișare 
înseamnă nu numai manifestarea 
sentimentelor ce ne cuprind ini
mile, ci și legămîntul că vom 
păstra ca pe tin lucru de mare 
preț prietenia și frăția de arme 
romîno-soviețică".

La sfîrșitul mitingului, fanfa
rele reunite romînă și sovietică 
au intonat Internaționala. O com
panie de onoare a trupelor so
vietice și o companie de onoare 
formată din trupe ale flotei ma
ritime militare ale R. P, Romîne 
au defilat în piață. în aclamații
le miilor de participant ia mi
ting.

Delegațiile de muncitori din 
întreprinderile orașului au oferit 
flori ofițerilor superiori sovietici, 
în timp ce în calea ostașilor so
vietici care defilau se așternuse 
un adevărat covor de flori.

Participanții la miting au înso
țit apoi la gară pe militarii so
vietici din primul eșalon care se 
înapoiază în patrie.

Au fost clipe emoționante în 
care s-au manifestat din plin 
prietenia trainică, de nezdrunci
nat, care leagă popoarele romîn 
și sovietic, caldele simțăminte 
frățești care unesc cele două po
poare.

trebuie să fie concret,
bine fundamentat, mobilizator

(Urmare din pag. l-d)

tar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Roman. Popularizînd une
le succese reale ale tinerilor ,1a- 
minoriști din oraș, pe care le-ăm 
și publicat, autorul scrisorii 
privește însă fără perspectivă 
fără o analiză serioasă.

Este știut că în activitatea 
minoriștilor principala sursă 
economii de njetal este reduce
rea rebuturilor. Ei bine, secreta-; 
rul comitetului orășenesc U.T.M. 
cunoaște așa de bine problemele 
principalei întreprinderi din oraș, 
îneît se declară îneîntat de fap
tul că pe primul trimestru al a- 
nului rebuturile aii fost acolo re
duse cu cca. 7’/# sub coeficienții: 
de plan admiși și cu: 8% față de 
toleranța tehnică admisă.

Dar car® erap la fabrica de țevi 
din Roman, la începutul trimes
trului adevăratele posibilități ? :

Mi le-a arătat șeful, secției;
„cald" a laminorului, tînărul in- treptat 
giner lordache. turi sub nivelul acceptat de plan

In timp ce procentul de rebu- cu nu mai puțin decît 40’/#.

le 
Și

Ia
de

turi admis aici este de 5%, la 
Rustavi (în U.R.S.S.) unde acti
vează un laminor identic, acest 
procent a fost redus sub 3%. Da
tele tehnice ale agregatelor mo
deme ale laminorului, creație ta
lentată a constructorilor sovietici, 
permit să se tindă spre o pro
ducție cu numai Z’/o rebuturi.

E adevărat că laminorul nostru 
e încă foarte nou, dar cadrele 
care îl mînuiesc sînt oameni ca
pabili, caro au urmat cursuri de 
specializare, fie în țară, fie în 
U.R.S.S. De aceea, prin lichida
rea defecțiunilor organizatorice, 
reducerea rebuturilor spre 3% din 
totalul producției 
o perspectivă po 
apropiată.

Dar atunci, nu 
socotim reducerea 
7’/# sub coeficienții de plan ad
miși, drept o victorie stabilă, tre
buie ceva în plus : să urmărim 

reducerea acestor rebu-

e și la Roman 
‘ Șideplin reală

mai trebuie 
rebuturilor

să 
cu

Ț

Cel mai important obiectiv al 
muncii tinerilor din întovărășire-

DEZVOLTAREA
fondului de bază

(Urmare din pag. I-a) 

au cerut conducerii întovă-nerii ... ....
rășirii să li se repartizeze 30 hec
tare pe care să le recolteze ei. 
Conducerea le-a aprobat și ei au 
terminat recoltatul cu 2 zile mai 
devreme. La treierat ei au mun
cit cu sîrg. și această lucrare a 
fost de acum terminată.

Grîul a ere’scut bogat în spic 
si tinerii sînt siguri eă vor recol
ta nu cu 500 de kg. boabe peste 
plan, cum au prevăzut în anga
jament, ci cu cel puțin 600—700 
kg. Acest spor de producție va fi 
o nouă contribuție a tineretului 
la înfăptuirea unei importante 
hotărîrf a adunării generale a 
întovărășiților. hotărîre care pre
vede ca fiecare întovărășit la 
împărțirea recoltelor să dea cîte 
un sac de grip care să fig valori
ficat prin unitățile comerciale ale 
statului, ceea ce înseamnă peste 
două vagoane și jumătate, Banii 
încasați vor fi alocați fondului 
de bază al întovărășirii. In a- 
fară de aceasta, întovărășirea are 
contractate cu statul șase vagoa
ne de grîu și porumb. Sporurile 
mari de recoltă Ie vor da posibi
litatea ca să crească cu mult can
titatea de cereale valorificate prin 
organizațiile comerciale ale sta
tului.

Pînă acum tinerii întovărășiți 
au prestat peste 500 ore muncă 
voluntară care au adus economii 
în valoare de aproape 3.000 lei,

bani ce vor fi vărsafi în fondul 
de bază al întovărășirii.

Conducerea întovărășirii apre
ciază munca tinerilor care au do- 
bîndit succese importante de cînd 
s-au constituit în brigăzi. Acest 
lucru însă, nu s-a făcut de ia si
ne. A fost nevoie de o muncă 
politică susținută din partea bi
roului organizației de bază 
U.T.M., care a fost permanent 
îndrumat de organizația de par
tid și sprijinit direct de secreta
rul acesteia, Petre Sțuparu,

Toate mijloacele posibile de 
popularizare a tinerilor fruntași, 
a rezultatelor brigăzilor au fost 
folosite din plin. Comuna nu are 
stație de radioamplificare, dar 
biroul organizației U.T.M. a fo
losit altă metodă pentru stimula
rea fruntașilor întovărășirii. In 
fiecare duminică la căminul cul
tural, înainte de începerea filmu
lui, unul din membrii biroului 
U.T.M. face o scurtă prezentare 
a succeselor din săptămîna pre
cedentă și citează pe cei mai 
buni în muncă. Panoul de onoare 
din fața sfatului popular comu
nal este folosit și el cu succes. 
Filea Trupșor, Dumitra Martin. 
Raica Zamfir, Stoica Mocanu 
iată cîteva nume care stau la loc 
de cinste în văzul întregii co
mune.

In ședințele de birou ale orga
nizației de bază U.T.M., la care 
participă întotdeauna președintele 
întovărășirii, sînt scoase în evi
dență lipsurile ivite în activitatea 
tineretului și se iau măsuri pen-

tru îndreutarea lor. De exemplu, 
pînă acum tinerii au depozitat la 
locul indicat 80 tone de gunoi de

în 
de 
ti

STIIKI SPORTOVE
★ Peste 5000 de spectatori au 

urmărit joi la Orașul Stalin ’ul
tima întîlnire din cadrul campio
natului categoriei A de fotbal în 
care s-au întîlnit formațiile Știin
ța Timișoara și Steagul Roșu din 
localitate. Echipa timișoreană a 
obținut victoria cu scorul de 1—0 
printr-un punct marcat de Lere- 
ter în minutul 67,.». '

Iov, care a ocupat primul loc cu 
1138 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat M. Niazov 
(U.R.S.S.) 1137 puncte și I. Sîr- 
bu (R.P.R.) 1126 puncte. Proba
de pistol calibru mare s-a în
cheiat cu victoria sportivului ce
hoslovac V. Kudrna cu 584 punc
te. El a fost urmat în clasament 
de compatriotul său V. Trojan —

în urma acestei victorii. Știin- 583 puncte. Locul trei a fost o- 
ța Timișoara s-a clasat pe locul cupat de B. Kliheli (U.R.S.S.) —
trei.

* Joi a luat .sfîrșit la poligo
nul Tunari cea de-a V-a ediție a 
campionatelor internaționale de 
tir ale R.P. Romîne. Un remar
cabil succes a obținut în proba 
de armă liberă calibru mare 3x40 
focuri trăgătorul sovietic G. Krî-

579 puncte.
In ultima întrecere a campio

natelor (proba de skeetj victoria 
a revenit concurentului romîn D. 
Noica cu 194 puncte (nau re
cord al R.P.R,). Vechiul record 
era de 192 puncte și aparținea a- 
celuiași sportiv.

grajd, care a fost pus însă 
dezordine. Biroul organizației 
bază U.T.M a mobilizat toți 
nerii si. într-o duminică, l-au așe
zat în platformă. In timpul pră- 
șitului porumbului unii tineri nu 
prea lucrau bine. In fjecare bri
gadă s.a constituit atunci o echi
pă de trei, patru tineri mai pri- 
cepuți. PP lîngă controlul efec
tuat de conducerea gospodăriei, 
aceștia aveau datoria .ca în fie
care seară după încetarea lucru
lui, să treacă printre rînduri. să 
cerceteze fiecare cuib de porumb 
și să aducă la ounoștința întregii 
brigăzi numele celor care au e- 
xecutat lucrări de proastă ca- 
litato

Această măsură, pe lîngă fap
tul că asigură calitatea lucrări
lor, are și un important rol edu
cativ, obișjmindu-i pe tineri să 
respecte normele de lucru într-o 
unitate socialistă, să fie exi- 
genți față de cei care fac greu
tăți colectivului în care își des
fășoară activitatea, să 
plinați.

Scurtele consfătuiri 
10—15 minute, ținute 
înaintea începerii lucrului, au o- 
ferit șefilor de brigadă posibili
tatea să cunoască forțele cu care 
încep munca in ziua respectivă, 
S-a întîmplat cîte odată ca uu’i 
tineri să nu vină la lucru pentru 
că erau bolnavi. Atunci ceilalți 
au hotărft șă lucreze și pentru 
cei care lipseau pentru ca sarci
nile brigăzii să fie îndeplinite 
în ansamblu în termenul stabilit.

Rezultatele bune obținute Je u- 
temiștii și tinerii din întovărăși
rea „Flacăra" din comuna Lița 
in activitatea pe care o desfă
șoară pentru consolidarea întovă
rășirii lor și pentru mărirea fon
dului de bază se datoresp unei 
permanente munci politice și. or
ganizatorice desfășurată de or
ganizația de bază U.T.M. Prelua
rea unor sarcini economice con
crete din planul de producție al 
întovărășirii, urmărirea îndepli
nirii angajamentelor, inițierea ac
țiunilor de muncă voluntară oen. 
tru dezvoltarea fondului de bază, 
au obișnuit organizația de bază 
U.T.M. să lucreze foarte concret. 
maturiz^nd-9 astfel din punct de 
vedere organizatoric. Aceasta a 
fost veriga de bază a succeselor 
repurtate de tinerii întovărășiți 
din comuna Lița.

fie disci-

de cîte 
dimineața

Vizita la fabrica de țevi din 
Roman m-a convins că nu numai 
în legătură cu procentul rebutu
rilor comitetul U.T.M. dovedise 
necunoașterea posibilităților în
treprinderii. Același lucru se poate 
spune și cu privire la alte preo
cupări legate de reducerea con
sumului de metal — ca de pildă 
micșorarea cantității de oțel ars 
în cuptoarele de preîncălzire.

Toate acestea au un aspect 
tehnic, dar o mare importanță 
economică. Este vorba de activi
tatea oamenilor pentru asigura
rea unor importante necesități in
terne și de export.

Dacă membrii acestui comitet 
U.T.M. din care fac parte munci
tori bine calificați, ba chiar și in
gineri, ar fi cunoscut mai bine 
rezervele interne ale fabricii lor, 
angajamentul tinerilor de la la
minorul din Roman ar fi arătat 
mult mai bogat.

In loc să se ia „din zbor", fără 
nici o bază științifică, birocratic, 
un angajament de 200 tone eco
nomii de metal în 1958, spre a se 
realiza, și Încă fără eforturi din 
partea comitetului U.T.M., în cî
teva luni, de 5 ori pe atît — cca. 
1000 tone, se putea organiza o 
analiză serioasă, în adunări ge
nerale U.T.M. pe secții, unde u- 
temiștii și tinerii ar fi venit cu 
critici și propuneri, urmate de un 
angajament într-adevăr mobiliza
tor.

Dacă nu de Ia început, aseme
nea adunări s-ar fi putut ține cel 
puțin imediat ce s-a dovedit că 
primul angajament fusese superfi
cial, subdimensionat. Căci dacă, 
într-adevăr, cantitatea de 1.000 
tone metal economisit este im
portantă, ea dovedind și munca 
patriotică a multor tineri, nu tre
buie să uităm că la Roman avem 
de-a face cu unul din cele mai 
mari laminoare moderne, prin 
care tree enorme cantități de me
tal și la care și economiile pot fi 
extrem de mari.

Am stat de vorbă cu tineri la- 
minoriști. Sînt, în general, băieți 
și fete ageri, dornici de muncă, 
oameni care ar dori să dea o con
tribuție mai activă Ia îmbunătă
țirea muncii, la lichidarea lipsu
rilor. Pe de o parte pe ei îi su
părau greutățile pe care le suportă 
din cauza nepreocupării organelor 
tehnice — cum a fost defectarea 
termometrelor la cuptoare. Pe de 
altă parte, indisciplina unor tineri 
cum a fost cazul lui Broască Niță, 
șef de echipă la laminorul Duo, 
sau a unora de la polizoare, din 
a căror neglijență s-au aruncat 
numeroase țevi. In sfîrșit, lipsu
rile datorita inactivității comite
tului U.T.M., care nu a sus
ținut vreme îndelungată hinta 
pentru economii de metal nici 
prin cele mai elementare m;i'oa- 
ce: organizarea unor posturi ato
miste de control si inițierea unor 
conferințe tehnice.

★

Luminarea perspectivelor de an
samblu ale întreprinderii în lupta 
pentru economii, fundamentarea 
tehnică a angajamentelor, consul
tarea maselor de tineri—a inova
torilor, tehnicienilor, economiști
lor, a colectivelor tinerești, a 
brigăzilor, organizațiilor de secție 
U.T.M., asigurarea sprijinului or
ganelor administrative, iată sin
gura posibilitate pentru alcătui
rea unor 
toare, pe 
spiritului 
de muncă

Odată . _____ __ ....
luat, o mare însemnătate are or
ganizarea muncii pentru îndepli
nirea lui Să se ocupe fiecrae tî
năr muncitor numai de mașina și 
pieșele pe care el le produce nu 
e suficient. E necesar să se U- 
nească toți, pentru a rezolva în 
comun probleme mari i reducerea 
consumului de metal prin îmbu
nătățirea 
tie și a 
bricate.

Iată o 
pune în r___
că se întîmpină greutăți în cadru! 
unor organizații U.T.M.

Dar despre aceasta, în articolul 
viitor.

angajamente mobiliza- 
măsura entuziasmului, 
de inițiativă și puterii 
a tineretului nostru, 
angajamentul socialist

tehnologiei de fabrica- 
calităților produselor fa-

a doua problemă care se 
a cărei rezolvară praoti-



Importante propuneri sovietice
pentru rezolvarea problemei 
preîntâmpinării unui atac prin 
surprindere

Mesajul lui N. $. Hrușciov adresat lui D. Eisenhower

in considerare interesele 
părților, in așa fel ca 
stat să nu fie pus intr-o 
de inegalitate din punct

unui 
căpătat 
ascuț-it. 

expri-

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS transmite: La conferința 
de presă care a avut loc la 3 iulie la Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. s-a dat citire următorului mesaj adresat 
la 2 iulie de N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.< lui Dwight Eisenhower, președintele Statelor 
Unite ale Americii.

Stimate Domnule Președinte,
Va adresez prezen.a scrisoare 

pentru a va propune masuri co
mune în vederea rezolvării pro
blemei preîntimpinării unui atac 
prin surprindere.

Carac.erul Încordat al actua
lelor relații internaționale și in
tensificarea continuă a ritmului 
inarmarii state.or, îndeosebi în 
domeniul producției tipurilor tot 
mai distrugătoare de arme de 
exterminare in masa, iac, după 
părerea -noastră, necesar ca para
lel cu adoptarea unor măsuri 
inițiale pentru limitarea cursei 
Înarmărilor ca. de pildă, înceta
rea generală a experiențelor cu 
arme nucleare, să se realizeze o 
Înțelegere privind adoptarea unor 
măsuri pentru preîntîmpinarea 
unui eventual atac prin surprin
dere al unui stat împotriva al
tuia.

Trebuie să spun că în ultimul 
timp, problema prevenirii 
atac prin surprindere a 
un caracter deosebit de

Guvernul sovietic și-a 
mat în repetate rînduri părerea 
față de aceste acțiuni ale for
țelor militare aeriene americane.

Din mesajele dv adresate gu
vernului sovietic, cunoaștem că

guvernul S.U.A. este de acord cu 
necesitatea examinam la confe
rința la cel mai înalt nivel a 
proolemei înlăturăm primejdiei 
unui atac prin surprindere.

Dar există încă o latură a 
problemei, pe care nu o putem 
trece cu vederea, i*.oblema pre- 
întîmpinării unui atac prin sur
prindere poate fi rezolvată fire
ște, numai luindu-se in mod e- 
chitabil 
tuturor 
nici un 
situație 
de vedere al asigurării interese
lor securității sale.

Guvernului S.U.A. îi sînt cu
noscute propunerile guvernului 
sovietic cu privire la măsurile 
concrete pentru prevenirea unui 
eventual atac prin surprindere. 
Uniunea Sovietică propune să se 
cadă de acord asupra instituirii 
unor posturi de control la nodu
rile de cale ferată, în porturile 
mari și pe autostrăzi, îmbinîn- 
du-se această măsură cu acțiuni 
precise în domeniul dezarmării și 
luindu-se. de asemenea, fotografii 
aeriene în regiunile care au o 
mare însemnătate din punctul de 
vedere al prevenirii pericolului 
unui atac prin surprindere. Prin-

Calomnii spulberate
MOSCOVA 3 (AgerpresJ. — Ziarul „Helsinkin Sanomat", 

care are o largă răspîndire în Finlanda și care se îndeletnicește 
de mult cu publicarea a tot felul de calomnii antisovietice, a 
publicat Ia 29 iunie o născocire mîrșavă a provocatorului 
A. Tuominen, pretinzînd că în 1957 la Moscova ar fi avut loc 
o „consfătuire" in cadrul căreia, potrivit spuselor lui, ar fi fost 
discutat un plan de intervenție a Armatei Sovietice în treburile 
interne ale Finlandei.

Agenția TASS este împuternicită să dezmintă cu hotărîre 
această minciună murdară care a fost născocită in mod vădit 
pentru a aduce prejudicii relațiilor de prietenie dintre Uniunea 
Sovietică și Finlanda. Ar fi greu de crezut ca in Finlanda să se 
găsească măcar un singur om care, fiind in toate mințile, ar 
putea să dea crezare născocirii absurde care a apărut in ziarul 
finlandez sus-menționat.

La 20 iunie 1958 a început Ia 
Hiroșinta marșul păcii. La el par
ticipă printre alții 150 de vic
time ale bombei atomice arun
cate de americani asupra Hiroși- 
mei. In fotografie participanții la 
marș, trec ..Podul păcii" de la 

Hiroșima.

tre altele, noi sîntem gata să că
dem de acord asupra luării reci
proce de fotografii aeriene in 
zona de concentrare a principa
lelor forțe armate ale celor două 
grupări de state din Europa, la o 
adincime de 800 km la est și vest 
de linia de delimitare a acestor 
forțe.

Noi am studiat cu atenția cu
venită con'rapropunerile făcute 
de guvernul S.U.A. împreună cu 
guvernele Marii Britanii și Fran
ței. Trebuie însă constatat că 
propunerile celor trei puteri occi
dentale în această problemă, re
mise guvernului sovietic la 28 
mai a.c., nu dovedesc existența 
năzuinței de a căuta prin efor
turi comune o înțelegere asupra 
mijloacelor de prevenire a unui 
atac prin surprindere.

Așadar, în problema prevenirii 
unui eventual atac prin surprin
dere am realizat deocamdată o 
înțelegere numai în sensul că 
cele două părți recunosc impor
tanța acestei sarcini și oportuni
tatea examinării ei la o confe
rință la nivel înalt. In ceea ce 
privește căile concrete de rezol
vare a acestei sarcini sîntem încă 
departe de un acord.

Ținînd seama de importanța pe 
care o înțelegere asupra unor 
măsuri comune pentru prevenirea 
unui atac prin surprindere al 
unui stat împotriva altuia ar a- 
vea-o pentru menținerea păcii 
generale, aș vrea să va propun, 
domnule președinte, ca guvernele 
țărilor noastre să manifeste ini
țiativă practică în această acțiu
ne importantă. După părerea gu
vernului sovietic ar fi util ca în 
viitorul apropiat reprezentanți 
corespunzători, printre care ai 
departamentelor militare ale celor 
două părți, de exemplu la nivelul 
experților. numiți de guvernele 
U.R.S.S., S.U.A., precum și, even
tual, de guvernele altor state, să 
se întîlnească pentru a studia în 
comun aspectele practice ale ace
stei probleme și să elaboreze în 
decursul unei perioade precise, li
mitate dinainte, recomandări cu 
privire la măsurile ce trebuie 
luate pentru prevenirea unui 
eventual atac prin surprindere. 
Rezultatele acestor tratative ar 
putea fi examinate la o conferin
ță a șefilor de guverne.

Cu sinceră stimă,
N. HRUȘCIOV

2 Iulie 1958.
(Text prescurtat) 

(Sublinierile aparțin redacției)

Dulles despre noile
2VEJF YORK 3 (Agerpres). — 

TASS transmite :
După cum anunță agenția As

sociated Press, după o consfătuire 
care a avut loc la Casa Albă, se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles, 
a comentat pe scurt, la cererea co
respondenților, mesajul adresat la 
2 iulie 1958 de N. S. Hrușciov. 
președintele Consiliului de Miniștri 
alU.R.S.S., președintelui S‘U.A.,D.

1 n 
una 
unei

s*tjdențești.

LA PRÎNZUL DE

Declarația Partidului Comunist Francez

Președintelui 
A. Novotny 

IN UNIUNEA S0VIE1ICA
DECLARAȚIA FĂCUTĂ 

DE A. NOVOTNY 
LA KREMLIN
(Agerpres). — 
TASS, luînd 
de la Kremlin

MOSCOVA 3 
După cum anunță 
cuvîntul la prînzul 
A. Novotny a declarat că în Ce
hoslovacia există toate condițiile 
pentrp desăvârșirea intr-un tirtip 
scurt a construirii socialismului in 
această țară.

Pentru noi, a subliniat Novotny, 
este limpede că vom îndeplini 
această sarcină măreață numai cu 
ajutorul Uniunii Sovietice. Nu mă 
refer la cifrele financiare, mă refer 
la coeziunea ideologică a parti
delor noastre, a popoarelor noa
stre, a țărilor noastre. Mă refer la 
forța Uniunii Sovietice și la rolul 
pe care îl are astăzi în întreaga 
lume. In aceasta constă și forța 
noastră, în aceasta constă cheză
șia faptului că am fost în stare 
ca la Congresul al XI-lea al P.C. 
din Cehoslovacia să ne punem 
sarcina de a desăvîrși construirea 
socialismului în țara noastră.

Poporul nostru știe bine și 
va uita niciodată că libertatea 
fost adusă de armata Uniunii 
vietice.

ln Cehoslova
cia ' democrat- 
populară sînt 
alocate mari 
sume de bani 
pentru continua 
îmbunătățire a 
condițiilor 
trai

d e
ale studen
ților.
fotografie : 
din săjile 

noi case

nu 
t-a 
So-

DECLARAȚIA 
LUI N. S. HRUȘCIOV

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
După cum anunță TASS, luînd 
cuvîntul la 2 iulie la prînzul oferit 
la Kremlin în cinstea lui Antonin 
Novotny, președintele Republicii 
Cehoslovace, Nikita Hrușciov a 
declarat că poporul sovietic salu
tă fierbinte hotărîrea Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia de a desăvîrși 
în viitorii cîțiva ani construirea 
socialismului în Cehoslovacia. Oa
menii sovietici, a declarat N. S. 
Hrușciov, doresc din toată inima 
oamenilor muncii din Cehoslova
cia cele mai mari succese în acea
stă operă măreață și nobilă.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
cu cit țările socialiste vor fi mai 
unite, cu cît își vor uni mai bine 
eforturile și se vor ajuta reciproc, 
cu atît comunismul va triumfa 
mai repede.

N. S. Hrușciov a declarat că 
„după cum porcului nu-i este dat 
de natură să privească cerul, tot 
așa nu le este dat imperialiștilor 
să își realizeze dorința de a dis
truge țările socialismului".

★

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In dimineața zilei de 3 iulie la 
Kremlin a avut loc întîlnirea 
președintelui Republicii Ceho
slovace, Antonin Novotny, cu 
conducătorii sovietici.

PARIS 3 (Agerpres). — La 2 
iulie a avut loc la Paris o ședință 
comună a Comitetului Central al 
P.C.F. și a fracțiunii parlamentare 
a Partidului Comunist Francez. 
In declarația dată publicității 
după ședință se spune, printre al
tele, că „după o amplă discuție 
la care a participat Maurice Tho
rez, secretarul general al C-C. al 
partidului, Comitetul Central și 
fracțiunea parlamentară a Parti
dului Comunist Francez constată 
că șeful guvernului, De Gaulle, 
și-a confirmat în cuvmtarea radio
difuzată din 27 iunie intenția de 
a nu satisface revendicările mun-

citorilor și funcționarilor" cu pri
vire la majorarea salariilor. In de
clarație se arată că generalul De 
Gaulle adus la putere de elemen
tele cele mai colonialiste și cele 
mai reacționare ale marelui capi
tal, ar dori să condamne pe oa
menii muncii la mizerie și să-i 
oblige să poarte povara pentru 
războiul din Algeria și cursa în
armărilor care continuă.

Comitetul Central și fracțiunea 
parlamentară a Partidului Comu
nist Francez declară că referen
dumul în problema reformei con
stituționale, pe care guvernul De 
Gaulle îl pregătește pentru 5 oc-

tombrie, are drept scop „să dea 
o buză legală constituțională re
gimului puterii personale și dicta
turii militare".

Comitetul Central și fracțiunea 
a Partidului Comu- 

au hotărît să țină in 
Si- 18 iulie in suhur-

parlamentară 
nist Francez 
zilele de 17 . ___ ...__
bin pariziană Montreuil-sous-Bois 
o conferință națională a partidului 
cu următoarea ordine de zi: „Uni
tatea de acțiune a tuturor repu
blicanilor pentru a spune „nu“ re- 
ferendumului-plebiscit, „nu" dicta
turii personale și militare care des
chide calea fascismului".

Cercetători romînî 
din DubnaIa Institutul

MOSCOVA 3 (Corespondentul 
Agerpres transmite): Peste 20 de 
oameni de știință din R. P. Ro- 
mtnă își desfășoară lucrările la 
Institutul unificat de 
cleare din Dubna. 
Tănăsescu conduce 
metodică al laboratorului de pro
bleme nucleare.

Inginerul E. Kaț rezolvă cu suc
ces importanta problemă propusă 
de prof. Petuhov privind auto
matizarea citirii emulsiilor foto-

cercetări nu- 
Prof. Tudor 
sectorul de

Puterile Imperialiste 
incită Israelul...

grafice în care s-au imprimat re
acții nucleare. Trebuie semnalat 
că în condiții obișnuite un labo
rant poate studia la microscop în 
timp de o lună circa 1 cm.c. de 
emulsii fotografice. La sinorofa- 
zotron se poate simultan iradia o 
cantitatq de zeci de mii cm.c. 
Pentru prelucrarea unei asemenea 
cantități de emulsii ar fi necesari 
sute de laboranți, care să lucreze 
ani și ani do zile. Aparatul ce se 
construiește la Dubna de către 
ing. Kaț va accelera cercetarea 
materialului de sute de ori.

CAIRO 3 (Agerpres). — Po
stul de radio Cairo a anunțat 

zilei de 2 iulie 
însoțite 

au

că în cursul 
unități de infanterie 
de care blindate israeliene 
atacat în două rînduri postul 
Tel Hillal din provincia siria 
nă a Republicii Arabe Unite. 

Comentînd aceste incidente, 
postul de radio Cairo a arătat 
că „puterile imperialiste incită 
Israelul să atace Republica A- 
rabă Unită".

ISTERIA ATOMICA
Șl

pățania Iui Heinrich Jordan

propuneri sovietice
Eisenhower. Dulles a declarat că 
noile propuneri sovietice în pro
blema prevenirii unui atac prin 
surprindere pot duce la tratative 
militare tehnice între Uniunea So
vietică și puterile occidentale. El 
a comparat aceste tratative cu tra
tativele tehnice care se desfășoară 
în prezent la Geneva cu privire 
la metodele de detectare a explo
ziilor nucleare.

2

In Liban situația rămîne încordată
BEIRUT 3 (Agerpres). — 

Joi au continuat lupte importante 
în Liban în orașele Beirut și Tri
poli, precum și în regiunea de 
sud a țării. La amiază în centrul 
Beirutului s-a produs o puternică 
explozie: un automobil încărcat 
cu dinamită de insurgenți a explo
dat, provocînd panică în întreg o- 
rașul In cursul nopții de miercuri 
spre joi și dimineața, forțele popu
lare comandate de liderul opozi
ției Jumbalat și-au reluat ofensi
va în împrejurimile Beirutului, 
după ce anterior fuseseră respinse 
de trupele și jandarmeria guver
nului. La Beirut s-au semnalat 
numeroase cazuri de febră tifoidă, 
iar epidemia amenință să se ex
tindă ; măsurile de stăvilire a epi
demiei sîut foarte greu de luat din 
pricina luptelor.

Ministerul Apărării Naționale al 
Libanului a dat publicității un co
municat în care se arată că Ia 2 
iulie unități ale armatei libaneze 
au continuat să ducă lupte împo
triva răsculaților în orașul Tripoli

și în localitățile Daatur și Deir 
Amar din partea de nord a Liba
nului. Tot în partea de nord a 
Libanului au avut loc lupte în 
regiunea muntoasă Terbol. In 
raionul Rashaya (valea Bakaa) 
s au produs ciocniri cu răsculații. 
Și 1n regiunea muntoasă Șuf au 
continuat lupte înverșunate. Lupte 
crîncene au avut loc în localită
țile Ainab și Baisur. Folosind a- 
vioane cu reacție, tancuri și arti
lerie, trupele guvernamentale și 
detașamentele „partidului național 
social" i-au obligat pe răsculați să 
se retragă într-o oarecare măsură.

La Beirut a avut loc un Con
siliu de miniștri în cadrul căruia 
s-a luat în discuție situația din 
țară. Conducătorul organului de 
legătură cu grupul de observatori

O.N.U., Mokheiber, a declarat că 
„Libanul va cere convocare» Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
pentru a se crea o forță armată 
a O.N.U."

Această declarație complectează 
relatarea de joi dimineață a zia
rului „Al Ray Al Am" din Damasc 
care anunța că în întrevederea pe 
care președintele Șamun a avut-o 
cu ambasadorii occidentali, el a 
pretins din nou că revolta poporu
lui libanez este organizată din 
afara Libanului și a cerut ajutor 
din partea altor puteri.

Unul din liderii opoziției liba
neze, Sabri Hamade a declarat 
ziarului „An Nasr“ din Damasc 
că comandanții insurecției se vor 
întruni „undeva în Liban" pentru 
a forma „un guvern libanez li
ber".

Domnul Allan Dulles, faimo
sul A. D. din fruntea serviciu
lui american de spionaj a fost 
întrebat deunăzi :

— Ce caracterizează institu
ția pe care o conduceți ?

El a răspuns scurt și catego
ric:

— Inteligența, rațiunea și 
umanitarismul.

Pentru exemplificarea 
scurte caracterizări s-ar 
folosi povestirea de

★
Heinrich Jordan, 

croitor german din 
fen, mergea 
Nu prea i 
ciștigul era foarte slab.

De odată, cum pășea el trist 
și-ngîndurat, simți că cineva 
l-a înșfăcat de umăr :

— Gura, bătrlne, și urcă in 
mașină ! — se răsti intr-o 
nemțească pocită un glas răgu
șit.

Heinrich Jordan ridică spe
riat ochii : în pas cu el mer
geau doi vlăjgani in uniformă 
americană. „Pe semne că prea 
i-am strimtat pantalonii roșco
vanului căpitan Wills — gindi 
bietul Heinrich. Dar nu mai 
era nimic de făcut. Tremurind 
de teamă croitorul se înfățișă 
înaintea maiorului Bridle, co
mandantul secției locale a ser
viciului american de spionaj.

— Luați loc, Herr Jordan — 
spuse politicos americanul. 
V-am ruga să ne vorbiți mai 
intîi pe scurt despre ultimele 
dumneavoastră lucrări. „Asta 
e I Pantalonii lui Wills 1“ — 
îi fulgeră prin minte lui Jor
dan.

— Vedeți — era cam puțin 
material.., de aceea...

— Nu încercați să scăpați 
* prin fraze generale ; cit mai 

aproape de adevăr Herr Jor
dan !

— Se poate să fi calculat 
greșit la...

— începeți si deveniți re
zonabil mister Jordan. Poate 
încercați să refaceți pentru 
calculele ?

— Aș putea să refac pe 
coteala mea lucrarea și...

— Ar fi de ajuns să ne 
siți numai formula care ne 
teresează.

mai

acestei 
putea 

jos.

modestun
Bremenha- 

i abătut spre casă, 
avea de lucru și

noi

io-

gâ- 
in-

In Uniunea Sovietică 290.000 de noi tineri 
specialiști

MOSCOVA 3 (Agerpres).
TASS transmite: Universitățile 
și Institutele din U.R.S.S. au în
cheiat anul școlar. Ele au fost ab
solvite de 290.000 de tineri spe
cialiști printre care 110.000 profe
sori, 94.000 ingineri, 31.000 de 
specialiști în agricultură, 23.000 
medici etc. Ei vor fi plasați cu 
toții în muncă.

Peste 85.000 de persoane au 
absolvit, fără a întrerupe produc
ția, instituții de învățămînt supe
rior fără frecvență și serale.

In anul 1958 școlile superioare 
din Uniunea Sovietică vor primi 
aproximativ 440.000 de noi stu- 
denți.

TIRANA. — Ziarul „Zerl i 
Popullil" publică o dare de seamă 
asupra primului concert dat la 
Tirana de un ansamblu de muzică 
populară din Republica Populară 
Romină sub conducerea artistului 
emerit Nicu Stănescu, laureat a< 
Premiului de Stat.

PEKIN. — La 1 Iulie la Baodin 
(provincia Hebei) a început con
struirea primei mari fabrici de pe
liculă cinematografică din China.

LONDRA. — După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
comitetul de coordonare Cocom, 
organ creat din inițiativa State
lor Unite pentru instituirea și 
controlul embargoului asupra co
merțului cu Răsăritul, a hotărît

să reducă unele restricții asupra 
comerțului de produse așa-zise 
strategice cu țările răsăritene in 
proporție de aproximativ 40 la 
sută.

ROMA. — La Roma s.a încheiat 
cea de-a V-a expoziție internațio
nală a realizărilor in domeniul fo
losirii energiei atomice in scopuri 
pașnice și al electronicii.

PARIS 3. — Autoritățile fran
ceze au interzis organizarea la
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14 iulie în piața Republicii din 
Paris a demonstrației populare 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
Franței — Ziua căderii Bastiliei.

ALGER. — în timp ce primul 
ministru francez generalul De 
Gaulle, se află în Algeria unde a 
inspectat unitățile armatei france- | 
ze care luptă împotriva patrioți 
lor algerieni, se semnalează noi 
lupte. i

Din păcate, Heinrich Jordan 
n-a înțeles multă vreme ce 
voia de la el maiorul ameri
can. în naivitatea lui, el nici 
nu bănuia că fusese luat drept 
altcineva, că pe lume există un 
tiz al său, profesorul Jor
dan, cunoscut savant, specia
list in energie atomică. Croi
torul nu putea ști nici că Brid
le avea misiunea să-l „captu
reze** pe profesor și să-l expe
dieze în „cel mai strict secret6* 
peste ocean. Dacă ar fi știut că 
este o victimă a „forrestalitei 
cronice**, a „isteriei atomice** 
care-i face pe alde Bridle să 
ia chiar și o minge de baschet 
drept un profesor de fizică a- 
tomică, el s-ar fi liniștit. Dar 
nu prea se dumirea cum stau 
lucrurile. Cu groaza în suflet, 
încerca in zadar să demonstre
ze că în toată viața lui n-a 
avut nimic comun cu dezagre
garea atomului.

Neplăcuta conversație s-a 
prelungit destul de mult. Brid
le și-a ieșit din fire. Neamțul 
nu se dădea bătut ; el conti
nua să țipe in gura mare că 
poate, cel mult, să deosebea
scă un frac de un smoking dar 
nici nu știa ca lumea ce 
seamnă asemenea cuvinte 
grozitoare ca „proton** 
„isotop**.

Pînă la urmă, croitorul ghi
nionist a fost legat fedeleș și 
a fost transportat cu avionul 
în Statele Unite. Aci, toate au 
fost luate de la capăt. La toa
te anchetele, Jordan protesta 
și susținea cu perseverență că 
el este un simplu și cinstit 
croitor și că, la nevoie, poate 
fi considerat și profesor, dar 
profesor de croit mined și cu
sut nasturi.

Americanii, cu capetele pline 
de „secrete atomice** și „super* 
bombe**, surîdeau într-una : 
șiret mai e fizicianul ăsta 
neamț !

Discuțiile purtate pe un ton 
corect n-au durat multă vre" 
me. Scurt timp după aducerea 
sa în S.U.A., Heinrich Jordan 
a fost transportat în lagărul 
special de la Port-George.

Au trecut cîteva săptămîni 
pînă cînd sărmanul croitor, 
pradă celei mai crunte dispe
rări, a fost poftit în biroul 
comandantului lagărului, 
cesta nu era singur ; 
cameră 
mulți oameni, 
serviciului americafl 
naj, experți în 
energiei atomice, psihiatri etc. 
etc. Heinrich Jordan a fost in
vitat să se așeze în fața unei 
mașini de cusut. Croitorul a 
examinat-o atent, a băgat ața 
în ac, a verificat suveica și-n- 
sfîrșit —• a aruncat priviri în
trebătoare americanilor de față.

— Scumpe profesore Jordan, 
vă rugăm să binevoiți să coa- 
seți această mînecă la acest ve
ston !

Miinile „profesorului** au 
prins a alerga cu dibăcie, roa-
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se înghesuiau foarte 
Venise floarea 

de spio- 
problemele

ta a început să se învirte ve
selă și, ca turnată, mlneca se 
lipi de veston.

Experții se priviră ingîndu- 
rați. Apoi, clătinînd din 
plecară.

— Ei. acum credeți, că 
croitor ? întrebă plin de 
ranță bietul Heinrich.

Comandantul lagărului 
privi cu asprime și spuse pe 
un ton glacial :

— A fost foarte interesant.
Cazul „profesorului" Jordan 

a fost astfel lămurit. America
nii s-au convins că vînătorii 
din serviciul lor de spionaj din 
Germania occidentală au prins 
cu totul alt vinat decît era ne
voie. Lui Heinrich Jordan i 
s-au cerut scuze pentru „inci
dentul neplăcut" și a fost expe
diat ramburs acasă.

Frau Jordan a plins înde
lung și amar pe umărul bărba
tului său pe cared socotise 
pierdut. Micuțul Fritz, cu pan
talonii peticiți și Karl. mijlo
ciul și Kurt, cel mai mare din
tre copii, îl priveau cu ochii 
căscați de uimire. Tatăl lor 
lipsise de-acnsă vîteva luni și, 
pentru a avea ce mînca. fami
lia vinduse din casă tot ce se 
putea vinde După multă chib
zuiala. după îndelungi cumpă
niri, Heinrich Jordan s-a hotă
rît să ceară americanilor plata 
daunelor El s-a adresat amba
sadei Statelor Unite la Bonn. 
Dar acolo i s-a dat .a înțelege 
că este de dorit s-o întindă cit 
mai repede și să nu bată la 
cap cu pretenții atît de stupide 
niște oameni așa de ocupați...

Poveste» lui Heinrich Jor
dan, croitor din Bremenhafen, 
căruia i-a fost dat șa nună'la 
încercare mințile bossilor ato
mici americani a fost relatată 
de unele ziare occidentale. O 
poveste simplă, mărturie vie a 
^libertății" și „democrației" de 
junglă pe care monopolista 
din S.U.A. ar vrea s-o extindă 
asupra întregii lumi. O poves
te simplă care vorbește despre 
moravurile de gangsteri, de hu
ligani ale „umanitariștilor" din 
slujba miliardarilor americani.

O poveste simplă care ilus
trează „isteria atomică" deșăn
țată ce face ravagii în Statele 
Unite, psihoza nebunească dez
lănțuită de maniacii care vi
sează „superbom.be perfecționa
te" și măceluri atomice.

★
Sîntem convinși că pățania 

cu Heinrich Jordan exemplifi
că pe deplin caracterizarea 
dată de domnul Allan Dulles 
instituției pe care o patronează. 
Și trebuie să mărturisim că, 
nu ne-ar mira dacă nu peste 
mult timp vom citi în presa 

americană relatări cam de felul 
următor: „Serviciul ele spionaj 
al S.U.A. a reușit să captureze 
faimosul iepure Mike, deținăto
rul unor senzaționale secrete 
atomice".
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