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Tovarășului HO Șl M1N,
Președintele Republicii Democrate Vietnam 

șl președinte al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG, 
Prlm-rninistru al Republicii Democrate Vietnam

Duminică, la Constanța, tinere
tul a înscris p« răbojul acțiunilor 
patriotice pe care le înfăptuiește 
cu entuziasm la chemarea parti
dului, încă una. In cursul dimine
ții, în parcul „Maxim Gorki" din 
looalUate, a avut loc mitingul de
deschidere a șantierului regional 
al tineretului de la Iezer.

Luptînd pentru traducerea In 
viață a angajamentelor luate în 
urma Consfătuirii de la Constan
ța, comitetul regional U.T.M. a or
ganizat un șantier regio
nal de muncă voluntară 
al tineretului pentru a 
reda agriculturii 12.000 
hectare teren in Balta 
Ialomiței.

La chemarea comite
tului regional U.T.M. au 
răspuns cu entuziasm 
sute de tineri din între
prinderile regiunii și din 
gospodăriile colective.

La comitetul regional 
V.T.M. au sosit nume
roase cereri ale tineretu
lui de a munci voluntar 
pe acest șantier; numărul lor a 
depășit orice prevedere.

Entuziasmul nestăvilit al tineri
lor voluntari este rodul conștiin
ței socialiste care prinde rădăcini 
tot mai adinei la tînăra noastră 
generație. Brigadierii au plecat să 
muncească la Iezer conștienți fiind

2000 hectare vor fi desțelenite in 
această toamnă.

Ce înseamnă practic acest lu
cru ?.

In primul rînd cele 2000 hectare 
desțelenite, care vor fi însămin- 
țate cu porumb, vor da o produc
ție în anul următor de cel puțin 
640 vagoane boabe, cu care vor 
putea fi îngrășați peste 12.000 de 
porci în greutate de 120 kg. In 
afară de aceste 2.000 hectare, di
gul va

In drum spre șantier

nul apelor Dunării și Borcei, are 
un vămînt foarte bogat. Rodnicia 
vestită a acestor locuri însă, multi 
ani la rînd nu a putut fi fructifi
cată de oameni. Furia apelor dis
trugea culturile, lăsînd în locul 
lor bălți întinse, mlăștinoase, de- 
gradînd terenul și făcîndu-l trep
tat Impropriu agriculturii. Istoria 
ultimilor ani este deosebit de 
convingătoare în această privință.

In 1954, 1955 și 1956 suprafața 
de aproape 10.000 hectare exploa-
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• Prin munca voluntară a tinerilor 
vor ti redate agriculturii peste 
12.000 hectare teren • In incinta 
îndiguită se va putea obține o pro
ducție anuală de peste 2.000 vagoane 
de porumb boabe • Cu această 

recoltă se pot îngrășa peste 
30.CU0 de porci
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tată de gospodăriile agricole de 
stat Fetești și Dudești în baltă nu 
a produs nimic. Mai mult chiar, 
în anii amintiți cele două gospo
dării de stat au fost nevoite să 
evacueze din baltă în fiecare pri
măvară peste 20.000 animale. A- 
ceasta a însemnat cheltuieli supli
mentare de peste 300.000 lei în

[

Lucrări de mare importanță
asupra reacțiilor

termonucleare controlateHanoi

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Guvernului Republicii Populare Romîne, al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și al întregului popor romîn. vă transmitem dv. 
și întregului popor vietnamez un frățesc salut și călduroase feli
citări cu ocazia celei do-a 13-a aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Democrate Vietnam.

Poporul romîn se bucură sincer de succesele obținute de poporul 
vietnamez prieten în lupta pentru dezvoltarea economiei, ridicarea 
nivelului de trai și înflorirea culturii sale naționale și își expri
mă deplina simpatie pentru eforturile sale nobile îndreptate spre 
unificarea pașnică și democratică a patriei.

Prietenia și colaborarea frățească, în continuă dezvoltare, dintre 
popoarele și țările noastre contribuie la întărirea unității indestruc
tibile a lagărului țărilor socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică 
și constituie în același timp un aport la cauza păcii și colaborării 
internaționale.

De ziua marii sărbători transmitem poporului vietnamez și dv. 
dragi tovarăși, urări de noi și însemnate victorii pentru realizarea 
idealului fierbinte — construcția socialistă a țării dv. și unitatea 
națională a patriei.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

CHIVU STOICA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER

Un articol al acad. I. V. KURCEATOV în revista .Atomnaia Energhla

in-

apăra de inundații o su
prafață de peste 9000 
hectare arabile, suprafa
ță care, conform planu
rilor lor de producție, va 
fi însămînțată în propor
ție de 80 la sută tot cu 
porumb. In anul viitor, 
deci cu recolta de po
rumb de pe suprafața 
apărată de dig vor pu
tea fi îngrășați peste 
30.000 de porci. Pe lîn
gă aceasta, vor fi asigu
rate suprafețe însemnate 
de pășune naturală.

Iată deci marea impor
tanță economică a acțiunii patrio
tice pe care o înfăptuiesc tinerii 
voluntari constănțenî iată deci se
cretul entuziasmului lor.

Cei peste 300 de brigadieri din 
primul eșalon și-au început ieri 
activitatea pe șantier. Sînt tineri 
muncitori din întreprinderile ora
șelor din regiu ne, tineri colec

tiviști și func
ționari. Printre 
ei am întîlnit 
cunoștințe vechi 
ca inginerul ute- 
mist Dumitru 
Năstăsoiu, pre
ședintele gospo
dăriei agricole 
colective d i n 
Băltăgești, care, 
renunfind la 
concediul de o- 
dihnă a venit să 
lucreze pe șan
tier alături de 
încă 7 tineri din 
gospodăria pe 
care o conduce. 
Am întîlnit de 
asemenea, pe 
Petre Lucian, 
fost brigadier 
pe șantierul de 
la Năvodari, Jdi- 
hai Crist eseu, 
Gheorghe Mi- 
băiescu și încă 
mulți alții.

Munca pe șan
tier a început cu 

deosebită însuflețire încă din pri
mele ore ale zilei de ieri. La 1 
noiembrie, dată la care tinerii 
s-au angajat să termine lucrarea, 
vom avea prilejul să-i felicităm 
pentru rezultatele muncii lor,

N. SIM1ONESCU 
I. ȘERBU

3

Începutul
CHIRCEV

— așa cum arăta tovarășul Vasile 
Vîlcu, prim secretar al Comitetu
lui regional de partid Constanta 
in cuvîntul rostit la miting — de 
marea imvortantă economică a ac
țiunii patriotice pe care s-au anga
jat să o înfăptuiască.

Balta Ialomiței încinsă de cordo-

fiecare an.
Ridicînd un dig lung de peste 

9 kilometri și înalt de aproximația 
3 metri în jurul bălții Iezer, bri
gadierii închid calea apelor care 
se revărsau peste culturi. Vor fi 
apărate astfel de inundații peste 
12.000 de hectare teren, din care

Nu sînt multe săptămîni de-atunci. Telefonista de la 07 ne-a 
vestit că Praga ne solicită la telefon. La capătul celălalt al firu
lui, după cîteva clipe, se afla un confrate care ne relata că în 
parcul „Fucik" din Praga s-a sărbătorit o duminică romînească. 
Era o veste care ne-a bucurat.

Bucureștiul n-a rămas da
tor. Locuitorii Capitalei noa
stre au petrecut și ei o du
minică cenoslovacă. Parcul de 
cultură și odihnă „I. V. Stalin" 
din București a găzduit du
minică manifestările închi
nate prietenilor noștri ceho
slovaci. A fost un plăcut 
prilej de a cunoaște mai bine 
viața unui popor frate care 
construiește socialismul. Deși 
vremea era capricioasă iar pre
vederile meteorologice nu în
demnau la drumeție, numărul 
vizitatorilor parcului a fost 
mare. La intrarea în parc i-au 
întimpinat drapele romînești și 
cehoslovace iar mai apoi lozinci 
închinate prieteniei dintre cele 
două țări. Răsunau cîntece 
cehoslovace. La biblioteci fu
seseră pregătite vitrine cu cărți, 
reviste și albume editate in 
țara prietenă.

Dar locul cel mai atractiv ni 
s-a părut pavilionul în care era 
adăpostită o expoziție multila
terală. Despre ce să vorbim 
mai întîi ? Copiii era fermecați 
de minunatele jucării, fabri
cate în întreprinderile ceho
slovace. Era vorba nu numai 
de ingeniozitatea modului de

fabricație, ci și despre carac
terul profund instructiv al ju
căriilor expuse. Observai do
rința de a obișnui pe copii cu 
viața din uzine și fabrici, cu 
munca pe ogoare. O colecție de 
păpuși în costume naționale 
cehe și slovace completa acest 
colț destinat copiilor, colț din 
care, bine înțeles, nu lipseau 
cîteva zeci de cărți ilustrate 
ce-și găsiseră imediat amatori

Dar am întâlnit și altfel de 
desene. Le-am considerat un 
omagiu prietenesc adus Romî- 
niei. Ne referim la lucrările 
pictorilor cehoslovaci care au 
vizitat Romînia. Regăsim cu 
emoție aspecte din viața noa
stră redate cu multă simțire.

Am zăbovit apoi pe lîngă 
expoziția fotografică. Conduși 
de maeștri cehoslovaci ai apa
ratului fotografic am poposit 
printre construcțiile noi ale 
Pragăi, pe malurile Viltavei, în 
parcul Lebeburg, pe întinsul 
uriașei grădini zoologice. Sînt 
imagini așezate poate la întîm- 
plare care reușesc însă să-ți 
facă cunoștință cu „orașul de

Duminică cehoslovacă"!!

în București
de a le răsfoi. Se mai aflau pe 
aci mai multe desene execu
tate de copii cehoslovaci. Vîrs- 
ta maximă a autorilor : 12 ani. 
Interesantă ni se pare în pri
mul rînd pasiunea pe care mi
cii desenatori o au în special 
pentru a zugrăvi aspecte ale 
muncii, frumusețea peisajului 
țării lor.

aur“, cu locuitorii lui. Ai sen
zația unei călătorii prin Praga, 
pe străzi și în instituții, in 
parcuri și localuri publice. 
Ceea ce te captivează, pe lîngă 
pitoresc, este viața nouă pe 
care o simți pulsînd în fiecare 
imagine.

„Duminica cehoslovacă” a 
fost bogată în manifestări. Con-

In Regiunea Autonomă Maghiară

A TREIA CONSFĂTUIRE
a tinerilor inovatori

TQ. MUREȘ (prin telefon). — 
Duminică, tinerii inovatori din Re
giunea Autonomă Maghjpră s-au 
întâlnit la Tg. Mureș perftrd a face 
bilanțul mișcării de inovații ini
țiată cu un an și jumătate în urmă 
de utemiștii de la întreprinderea 
„Encsel Mauriciu" din Tg. Mureș. 
La închiderea celei de a treia etape 
a întrecerii tinerilor inovatori, au 
participat pe lîngă inovatorii tineri

din întreprinderile regiunii și re
prezentanți ai comitetelor regiona
le U.T.M. și ai filialelor regionale 
A.S.I.T. din întreaga țară, precum 
și activiști sindicali.

La cea de-a treia consfătuire a 
tinerilor inovatori au participat și 
tovarășii Alexandru Kopandi, se
cretar al C. C. al U. T. M. și

(Continuare în pag. tll-a)

In clișeu: Instalația „Ogra" a Institutului de energie atomică. Camera ,.Ogrei“ cu solenoizii 
depărtați 1. Solenoizii 2. Camera de rod 3. Injectorul 4. Alimentarea cu tensiune înaltă a sursei 

injectorului

Uzarea unor reacții termonucleare 
controlate, adică a procesului de 
sinteză — transformarea de ele
mente ușoare în elemente mai 
grele. Reacțiile termonucleare au 
loc în bombele cu hidrogen. Insă 
ele nu pot fi comandate. Pentru 
a învăța să le comandăm este ne
cesară rezolvarea unei probleme 
extrem de complexe. Lucrările e- 
fectuate de fizicienii din diferite 
țări în ultimul deceniu au arătat 
că această problemă poate fi în 
principiu rezolvată și momentul 
rezolvării ei nu este prea îndepăr
tat.

In articol se expune pe scurt

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Numărul din august al revistei 
„Atomnaia Energhia" publică un 
articol al acad. I. V. Kurceatov 
despre unele lucrări ale Institutu
lui de energie atomică al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. asu
pra reacțiilor termonucleare con
trolate.

Oprindu-se asupra importanței 
producției de energie pentru viața 
oamenilor, articolul arată că me
todele existente actualmente pen
tru obținerea energiei electrice 
sînt departe de acele posibilități 
pe care Ie vor deschide rezolvarea 
tehnică a proiectelor privind rea-

SA GENERALIZAM METODELE ÎNAINTATE
IN ACȚIUNEA IMȚECȚINCDȚIȚȚȚMȚAM^

In fiecare operație de producție-
un izvor de economii

La sflrșltul lunii februarie, tntr-o adunare ge
nerală, muncitorii uzinei „Vasile Roadă" din 
București — tineri și vlrstnlci — au hotărit să 
pornească o largă bătălie pentru economisirea 
metalului.

De atunci au trecut mal multe luni. Hotărt- 
rea colectivului de muncitori, tehnicieni și ingi
neri ai uzinei a prins viată. Pînă Ia 23 August, 
în cadrul întrecerii socialiste închinate celei de 
a 14-a aniversări a eliberării patriei noastre, 
LA UZINELE „VASILE ROAITA" AU FOST E- 
CONOMISITE 408 TONE METAL. O CANTITATE 
DE METAL DIN CARE SE POT

— Răspunzînd la întrebarea pri
vind căile de economisire a me-

istoricul acestei probleme. Se a- 
mintește că lucrări despre reacții 
termonucleare controlate au înce
put simultan in U.R.S.S., Statele 
Unite ale Americii și Anglia in 
1950—1951. Pînă în 1956 ele au 
fost efectuate peste tot în mod 
secret.

In 1956 Uniunea Sovietică a 
dezvăluit secretul uneia dintre di
recțiile de lucru în acest dome
niu, comunicînd despre cercetările 
descărcărilor in impuls în tuburi 
drepte, umplute cu o variet.'te a 
hidrogenului — deuteriul. O serie 
de lucrări analoage au fost co
municate în 1957 la Conferința 
internațională de descărcări în ga
ze de la Veneția. La sfirșitul lui 
ianuarie 1958 savanții englezi au 
publicat rezultatele lucrărilor e- 
fectuate pe instalațiile „Zeta“ și 
„Sceptre".

In primăvara anului 1958 la o 
sesiune specială a Societății ame-

(Continuare în pag. lll-a)

% • Deschiderea celei 
de a doua confe
rințe internaționa
le pentru folosirea 
energiei atomice în

132 DE COMBINE CEREALIERE. La obținerea 
acestui însemnat succes, o mare contribuție au 
adus-o tinerii muncitori ai uzinei.

Pentru a generaliza experiența înaintată acu
mulată de către tinerii muncitori ai uzinei „Vasi
le Roaită" in acțiunea de economisire a metalu
lui. ziarul nostru a întreprins o anchetă.

„CE CAI AȚI FOLOSIT IN ACȚIUNEA PA
TRIOTICĂ DE ECONOMISIRE A METALULUI?" 
La întrebarea noastră, au răspuns tinerii munci
tori fruntași, ingineri, tehnicieni, conducători ai 
uzinei. Publicăm mai jos cîteva din răspunsurile

fel lă-i mobilizeze în cadrul ace
stei largi și însemnate acțiuni.

Fiecare deșcu—o canti
tate de metal utilizabilă

uzinei. Publicăm 
primite.

vorbesc — ne-a

I scopuri pașnice
Raportul

lui V. S. Emelianov

— Pînă nu de mult — spune 
tînărul strungar 
BICA — în secția 
mecanică, se mai 
aruncate pe lîngă 
fel de bucăți de 
de la diferite comenzi. Erau as- 
vîrlite peste tot, și de cele mai 
multe ori ele luau drumul fieru
lui vechi odată cu așchiile. Cînd 
am început bătălia pentru eco
nomisirea metalului, am hotărit 
să vedem cum putem folosi la 
maximum aceste deșeuri. Astfel 
într-o după-amiază, după termi
narea orelor de lucru, mai mulți 
tineri împreună cu maiștrii sec
ției am adunat toate capetele de 
materiale, toate deșeurile și le-am 
.depus la 
teriale. 
mii de kilograme 
Acum, orice tinăr din secția noa
stră, căruia îi rămîne o bucată 
de material de la executarea unei 
comenzi și care înainte o arunca, 
o duce la magazia de materiale. 
Orice bucată de material cit de 
mică ar fi ea, poate servi drept 
materie primă la confecționarea 
unei noi piese.

Acțiunea aceasta s-a extins 
apoi în întreaga uzină. împreuna 
cu magazionerii zeci de tineri au 
controlat fiecare bucățică de loc 
din uzină și au adunat și sortat 
materialele aruncate, deșeurile, 
rebuturile din care se mai pot 
confecționa diferite materiale.

Personal, cînd primesc o anu
mită comandă de executat, mă 
duc în primul rînd la magazie și 
văd dacă printre deșeuri nu gă
sesc materialul necesar. Și tre
buie să vă spun că de cele mai 
multe ori găsesc. Am confecțio
nat 
lițe

GHEORGHE 
noastră, secția 

puteau găsi, 
mașini, fel de 

metale rămase
CONFECȚIONA 

talului, vreau să 
spus tînărul inginer GH. NICO“ 
LAE, responsabil cu producția în 
comitetul U.T.M. al uzinei — 
despre un lucru pe care-1 consi
der deosebit de important în ac
țiunea noastră. E vorba de măsu
rile politico-educative pe care, sub 
conducerea organizației de partid, 
le-a luat organizația U.T.M., im-,

preună cu comitetul de întreprin
dere. în această privință, în urma 
indicațiilor organizației de partid, 
comitetul U.T.M. a explicat tine
rilor de ce e nevoie să se econo
misească metalul, la ce duce acea
stă acțiune și cum contribuie ea 
concret la creșterea producției, a 
rentabilității și la reducerea pre
țului de cost. Prin conferințe, în 
adunări generale U.T.M., în cercu
rile de învățămînt politic și alte 
forme, noi am explicat tinerilor 
însemnătatea politică a acțiunii 
patriotice de economisire a meta
lului.

O grijă deosebită am acordat-o 
agitației politice. Nu există secție 
sau atelier, în care să nu se gă-

Plecarea delegației 
de ziariști sovietici 

care ne-a vizitat țara

Un colț pentru copil

ferințelor, spectacolelor, audi
țiilor muzicale li s-au adăugat 
o prezență primită cu căldură : 
ansamblul de cîntece și dan
suri venit din Cehoslovacia care 
a adus mesajul minunatei arte a 
unui popor de care ne leagă o 
tradițională prie
tenie. Folclorul 
ceh și slovac și-a 
dezvăluit, prin 
intermediul ace
stor mesageri, 
vestita-i frumu
sețe recoltînd 
nesfîrșite 
plăuze.

Bucureștiul 
Praga sînt 
proape. Sînt 
proape 
mai 
că 
care 
nu

ANCHETA NOASTRĂ

magazia de 
S-au adunat 

de

nia- 
cîteva 
metal.

nu
prin faptul 

distanțele 
le despart, 
sînt

mari, ci 
pentru 
poarele

găsesc unite 
marele lagăr 
socialismului.

prea 
mai ales 
că po- 
noastre

se 
în 
al

E. OBREA

sească acum panouri, lozinci mo
bilizatoare cu privire la acțiunea 
patriotică de economisire a meta
lului. Gazeta de perele, stația de 
radio-amplificare, ziarul de uzină 
„Secera și ciocanul", posturile ule- 
miste de control au popularizat 
pe larg tinerii care s-au remarcat 
în această luptă pentru economii. 
La secția strungărie de exemplu, 
aproape săptămînal, sînt afișate 
cu litere mari numele tinerilor 
care obțin rezultate deosebite în 
această acțiune. Dar nu neam 
mulțumit numai cu aceasta. I\yi 
am indicat tinerilor ingineri și 
maiștri să sprijine din toate pu
terile inițiativele tinerilor, să-i a- 
jute în găsirea diferitelor forme 
de economisire a metalului. Cred 
că toate aceste măsuri au avut darul 
să le explice tinerilor însemnăta
tea politică a acțiunii patriotice 
de economisire a metalului, și ast-

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala întoreîndu-se în patrie 
delegația de ziariști sovietici care 
a vizitat țara noastră la invitația 
C.C. al U.T.M.

In cursul acestei vizite, delega
ția de ziariști sovietici de la presa 
de tineret și copii din U.R.S.S. a 
vizitat redacțiile presei de tineret și 
copii, întreprinderi industriale, in
stituții culturale și G.A.C., pentru 
a cunoaște viața nouă a tineretu
lui din patria noastră.

—— rvQrv-------

La Ploești

i fost dală în exploatare 
o nouă instalafie de 

cracare termică 
a păcurii

A

Luni dimineața la rafinăria nr, 
Ploești a fost dată în exploatare 
nouă instalație de mare capaci- 

cracarea termică a

astfel zeci de prezoane, piu- 
și alte diferite piese din de-

AL. PINTEA

i 
o 
tate pentru 
păcurii. Noua instalație, construită
după documentația tehnică sovie
tică și cu agregate primite din 
Uniunea Sovietică, funcționează 
automat avînd toate comenzile 
centralizate la o masă dispecer. 
Primele tone de produse date de 
noua instalație au și intrat m re
zervoarele rafinăriei.



După închiderea Spartachiadei de vară

ACTIVITATEA
{«pcfifteaalâ nașă

satele

atragă 
noi ti-

reali- 
mun- 

elevi și

multe din
se organizează

Să continuăm intens

Fază din întîlnirea de baschet dintre echipele Progresul București 
— Voința Satu Mare.

Foto : N. STELORIAN

SPORTIVUL
trebuie educat în spiritul dragostei
față de

ă minerilorEchipa cfc fotbal 
din Lupeni și-a cîștigat prestigiul 
binemeritat prin rezultatele bune 
realizate in ultimii ani pe terenu
rile de sport. Din aceste motive 
minerii din Lupeni urmăresc cu 
interes evoluțiile formației lor pre
ferate, se bucură la fiecare victo
rie pe care aceasta o înregistrează 
și bineînțeles, se simt și ei cu
prinși de simțăniîntul de amără
ciune, binecunoscut pasionalilor 
sportivi, la fiecare insucces al 
echipei lor. Minerii din Lupeni nu 
privesc însă echipa lor numai sub 
aspectul comportării ei în întrece
rile sportive, ci și sub cel al 
comportării în viața cetățenea
scă, în afara terenului de fot
bal, finind seama de faptul că 
un sportiv de frunte are obliga
ția de a fi și un cetățean demn. 
A fi sportiv fruntaș atrage după 
sine obligații legate de conduita 
morală a sportivului de tip nou 
care implică dragoste față de 
muncă, trăsătura specifică unui 
sportiv din țara noastră care nu 
poate concepe să fie un parazit. 
Din păcate, la acest Capitol mulți 
fotbaliști de la „Minerul" Lupeni 
nu s-au achitat de obligațiile lor. 
Numeroși fotbaliști, deși figu
rează în statele de salarii al minei 
„uită" zile întregi să ia parte la 
procesul de producție, iar cind dau 
pe acolo o fac în calitate de musa
firi neparticipînd efectiv la muncă.

In situația de mai sus se găsesc 
Ion Morarii, Tudor Paraschiva și 
Ion Frățilă care figurează ca bri- 
gadicri-transport la sectorul 5 sud, 
Ion Chiș și Vasile Cheresteș, mi
neri de întreținere la sectorul 4 A, 
Ion Mdldoveanu, Ion Groza arma
tori în mină la sectorul II, Mihai 
Mihalache, Ion Asan și alții.

Dezinteresul lor față de produc
ție. lipsa lor . îndelungată de la 
muncă, de la eforturile pe care le 
depune cu entuziasm întregul nos
tru popor, dovedește o mentali- 

Duminică dimineața s-a desfășurat ultima etapă a campionatului republican de mare fond rezervat 
juniorilor, a cărui ediție a fost cîștlgată anul acesta de ciclistul Ion Stoica (Voința). Iată concu- 
renții puțin timp după plecarea în ultima etapă a cursei.

locui de
tate străină sportivului de tip nou, 
care are ca principală datorie să 
participe cu toate forțele sale la 
opera de construire a socialismu
lui. In afară de acest lucru, situa
ția de față ridică și un alt aspect 
și anume, acel al dragostei față de 
colectivul sportiv din care faci 
parte. Nu poți iubi culorile colec
tivului cind nu trăiești in mijlocul 
muncitorilor mineri, cind nu lupți 
alături de ei pentru îndeplinirea 
planului, cind nu ești alături de ei 
pentru a gusta împreună bucuria 
succeselor în producție și a în
vinge laolaltă greutățile. Această 
înstrăinare de viața minei, rupere 
de colectivul sănătos al minerilor 
din Lupeni, a dus la un moment 
dat la situația ca unii jucători în 
frunte cu însuși antrenorul echipei 
să-și manifeste dorința de a șe 
transfera la alt colectiv sportiv 
(ceea ce pînă la urmă au și fă
cut). Antrenorul Unguroiu împreu
nă cu fiul său — și el jucător in 
echipă — au părăsit intr-o bună 
zi colectivul (se pare că aveau in
tenții să plece la Momești) iar ju
cătorul Asan la Bacău după ce 
mai încercase odată să plece la 
Tirgti-Mureș.

De situația semnalată se face 
vinovată în mare măsură conduce
rea colectivului sportiv. In loc 
să-și creeze jucători de fotbal din 
rîndul miilor de mineri din Lu
peni sau din fiii acestora, preocu
parea colectivului sportiv a fost 
îndreptată spre achiziționarea de 
jucători gata formați atrași de la 
alt colectiv, în măsură să asigure 
succese sportive de moment, dar 
în general incapabili să nutrească 
sentimente de dragoste față de 
culorile colectivului pe care-l re
prezintă. Și in vederea acestui se
zon fotbalistic colectivul sportiv 
„Minerul"-Lupeni a încercat să a- 
chiziționeze cițiva jucători de la 
alte colective dezinteres!ndu-se de 
proprii jucători cu care ar fi pu
tut complecta primul lot al echi-

Sute de mii de tineri din în
treaga țară mai poartă viu în 
minte grandioasa competiție spor
tivă de masă — Spartachiada de 
vară care a strîns pe terenurile 
de sport o cifră impresionantă 
de participări — peste 2.000.000.

După succesul remarcabil al în
trecerilor Spartachiadei de vară 
din acest an, urmează o perioadă 
de timp care trebuie să fie ca
racterizată printr-o bogată activi
tate competițională „de casă", la 
nivelul colectivelor sportive. Par- 
ticipanții la Spartachiada tinere
tului, fiind încadrați în secții pe 
ramuri de sport își vor desfășura 
mai departe pregătirile pentru 
menținerea în formă sportivă. 
Dar, este cunoscut faptul că une
ori, din păcate, la sfîrșitul unei 
mari competiții de masă urmează 
o „vacanță" prelungită, dăună
toare sportivilor și activiștilor 
sportivi.

Există unii activiști sportivi

muncă I
pei. O răspundere serioasă poartă 
și organizația U.T.M. care trebuie 
să se ocupe de ed-ucarea comunistă 
a sportivilor, să combată manifes
tări ce nu au nimic comun cu 
morala comunistă, cu sportul de 
tip nou.

In rîndurile jucătorilor echipei 
de fotbal „Minerul"-Lupeni trebuie 
promovat un spirit nou care să 
aibă la bază dragostea față de 
muncă. Trebuie combătute cu 
toată tăria tendințele de parazi
tism, de goană după eventuale 
avantagii materiale, manifestări 
străine sportului nostru și incom
patibile cu calitatea de sportiv. 
Numai in felul acesta echipa de 
fotbal „Minerul"-Lupeni va fi o 
demnă purtătoare a frumoaselor 
tradiții ale acestui colectiv spor
tiv.

E. PITULESCU

Spartadiiada militară de la Leipzig- 
o mare competiție a sportivilor

din țările socialiste
O nouă competiție sportivă, de 

mare amploare, vine să cimenteze 
și mai mult prietenia dintre po
poarele țărilor lagărului socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică t 
Spartachiada militară care se va 
desfășura la Leipzig între 20—29 
septembrie anul acesta.

La această competiție vot lua 
parte RJ*.  Albania, R.P. Bulgaria, 
Republioa Cehoslovacă, R.P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, R.P. Mon
golă, R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
R.P. Ungară, U.R.S.S., R.D. Viet- 

care îmbătați de succesele 
zate în mobilizarea tinerilor 
citori, țărani muncitori, 
studenți la marea competiție de 
vară, cred că odată cu termina
rea Spartachiadei, activitatea 
sportivă de masă intră în „va
canță". O asemenea atitudine 
este de nepermis. Colectivele spor
tive trebuie să desfășoare în per
manență o vie activitate. Tre
buie eliminat spiritul de „cam
panie" ai unor activiști sportivi, 
care depun eforturi în timpul unei 
mari competiții iar apoi lîncezesc.

Timpul favorabil prilejuiește 
desfășurarea unei intense activi
tăți pentru trecerea normelor 
G.M.A. La ordinea zilei, în cen
trul atenției colectivelor sportive, 
trebuie să stea mai ales în aceă- 
tă perioadă, acțiunea de popu
larizare a complexului G.M.A., 
de explicare a importanței tre
cerii probelor sale de ciți mai 
mulți tineri șl tinere. In această 
perioadă, la Raia Mare, Sibiu și 
Buzău s-au făcut primii pași pe 
linia înviorării activității G M.A.

In timpul care ne desparte de 
ediția de iarnă a Spartachiadei 
tineretului, ca și în general, ti
nerii sportivi trebuie mobilizați 
să participe la concursurile de 
casă „Cel mai bun sportiv din 
10“ și „Insigna de campion al 
colectivului sportiv". Aceste două 
noi concursuri al căror regula
ment a fost de curind elaborat 
vor aduce un aport însemnat la 
dezvoltarea sportului de masă. 
Concursul de „Cel mai bun sportiv 
din 10“ se va desfășura pe patru 
grupe de probe din diferite disci
pline sportive, obligatorie fiind 
organizarea întrecerilor de cel 
puțin o probă din cadrul fiecă
rei grupe. Grupa 1: viteză; gru
pa a Il-a: forță; grupa a IlI-a: 
rezistență și grupa a lV-a: înde- 
minare. în grupa probelor de vi
teză intră spre exemplu atletis
mul (alergări pe distanțe scurte), 
ciclismul sau natația, la grupa 
forță sînt cuprinse probe atletice, 
de gimnastică, haltere, lupte etc.

Concursurile pentru titlul de 
„Campion al colectivului sportiv" 
se pot organiza în tot timpul a- 
nului și la un număr cît mai 
mare de discipline sportive. In 
București, un număr de colec
tive din raionul Tudor Vladimi-

nam și țara gazda — RJ). Ger
mană.

Participarea valoroșilor sportivi 
din Uniunea Sovietică, R.P. Unga
ră, R.P. Polonă și din alte țări 
cu vechi tradiții sportive, va duce 
la dispute dîrze, din care fără în
doială vor rezulta performanțe va
loroase.

Dintre disciplinele la oare se a- 
nunță o întrecere echilibrată pen
tru obținerea unor locuri bune a- 
mintim în primul rind fotbalul. 
Aceasta datorită faptului că Vor 
participa echipe cu renume ca 
T.S.K.M.O. din Uniunea Sovietică, 
Ț.DN.A.-Sofia, ~
C.C.A. și altele. Echipele au fost 
împărțite în patru serii. C.C.A., 
echipa care va reprezenta țara 
noastră, va juca cu echipele mili
tare din Vietnam și din Albania. 
Primele două echipe din fiecare 
serie, vor intra în finală. Faptul 
că printre echipele participante la 
turneul de baschet va fi și Casa 
ofițerilor din Riga, recenta cîști- 
gătoare a Cupei Campionilor Eu
ropeni, vorbește de la sine despre 
desfășurarea pasionantă pe care o 
va avea acest turneu.

Nu mai puțin de disputate se 
anunță a fi și întrecerile de hand
bal, box, lupte, haltere, tir precum 
și pentatlon modern, unde de ase
menea vor participa concurenți 
valoroși din U.R.S.S., R.P. Chineză, 
R. P. Ungară, țara noastră etc. O 
probă nouă inclusă în disciplinele 
Spartachiadei militare este și polia- 
tlonul militar, care va consta din 
trei probe : cursa cu obstacole, a- 
runcarea grenadei și tir. Fiecare 
țară va participa cu un lot de 50 
de sportivi selecționați, în clasa
ment contînd rezultatele primilor 
40. Dintre problele poliatlonului 
deosebit de spectaculoasă va fi 
cursa cu obstacole.

Pentru a stimula pe învingă
tori, comisia de organizare a ho- 
tărît ca ei să primească 'titlul de 
„Campion al Spartachiadei mili
tare de vară". Iar echipei care 
Va realiza cel mai mare număr de 
puncte i se va acorda marele pre
miu al Spartachiadei „Premiul 
prieteniei". 

Desfășurarea în cele mai bune 
condiții a întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei militare, a consti
tuit pentru țara organizatoare R.D. 
Germană o problemă dintre cele 
mai importante. Astfel, încă din 
toamna anului trecut la Leipzig și 
în celelalte 11 orașe unde se vor 
desfășura probele se fac mari lu
crări de amenajare a terenurilor. 
Tot pe această linie, la Leipzig, 
se construiește un poligon de tir. 
în tot cursul întrecerilor sportive 
vor avea loc manifestări artistice 
și culturale, întîlniri între pârtici- 
panți, care au drept scop principal 

Gwardia-Varșovia,. continua întărire a legăturilor de 
prietenie Jntre țările socialiste. 
Sportivii noștri militari vor lua 
startul în 12 discipline spor
tive printre care : fotbal, box, 

etc. 
de 

s-au

rescu, precum și la Iași și la Si
ghișoara au început să se pre
ocupe de respectivele concursuri.

In regiunile lași, Suceava și 
Bacău, se va desfășura prima 
ediție a „Cupei Moldovei", com
petiție polisportivă împletită cu 
acțiuni culturale, care este pro
gramată pe etape. Această între
cere sportivă are menirea să în
vioreze activitatea competițională 
de masă din Moldova, să 
spre sport, mii și mii de 
neri.

In cele mai 
patriei noastre 
duminica o sărbătoare sportivă : 
întrecerile oficiale sînt urmate 
de altele neoficiale, între fotba
liștii, atleții și voleibaliștii care 
cu cîteva minute in urmă erau 
spectatori Ia meciurile... oficiale. 
Pe de altă parte trebuie acordată 
mai multă atenție organizării în
trecerilor sportive cu ocazia ex
cursiilor.

Ajunși într-o poiană, la capă
tul excursiei lor, excursioniștii 
sint dornici de jocuri recreative, 
să joace volei, sau fotbal, să a- 
lerge sau să sară. Iată de ce ac
tivistul sportiv trebuie să-și adu
că și el contribuția sa la buna 
reușită a excursiilor de sfîrșit de 
săptămînă, care angrenează un 
număr de zeci de mii de oameni 
ai muncii. Aici nu trebuie nici 
amenajate baze sportive, nici de
legați arbitri sau oficiali, ci nu
mai un echipament sportiv minim 
care să permită un contact favo
rabil cu sportul și cultura fizică.

Timpul prielnic trebuie folosit 
cu toată atenția pentru dezvolta
rea continuă a activității compe- 
tiționale de masă, pentru atrage
rea spre sport, spre mișcarea de 
cultură fizică a noi și noi tineri 
din fabrici, de pe ogoare, din 
școli și universități .

S. SPIREA

SUCCESELE
călăreților romîni

Sportivi din șase țări — R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, Italia și 
Republica Populară Romînă — 
au început duminică dimineața

natație, 
a obține 
sportivii 

cu asiduitate în taberele

baschet 
rezultate 
militari

handbal, 
Pentru 
valoare, 
antrenat 
special amenajate de la Predeal, 
Orașul Stalin și București. întorși 
din aceste cantonamente, ei au 
participat zilele trecute la con
cursuri de verificare la care s-a 
văzut că acest timp petrecut în 
tabere a fost întrebuințat la ma
ximum, o serie de sportivi obți- 
nînd rezultate bune în special la 
proba de poliatlon militar.

O preocupare de seamă a con
ducerii clubului C.C.A. a fost în 
această perioadă întărirea loturi
lor care vor reprezenta țara noa
stră. Astfel au apărut nume noi 
descoperite cu ocazia Spartachiadei 
militare desfășurată în țara noa
stră ea: Francisc Pal, loan Ruiu, 
Constantin Tănase, la handbal, Va- 
sile Puiuleț, campion al sparta
chiadei la 10.000 m., Gheorghe Ni
colae, maratonist, Ion Ghergheli, 
care a parcurs 100 m. în 10,9, ș.a. 
la atletism etc.

Pînă la începerea ooncursului a 
mai rămas puțin timp. Sportivii 
militari folosesc judicios acest 
timp. Ei sînt hotărîți să se prezin
te cît mai bine la Spartachiada 
militară de la Leipzig, marea săr
bătoare sportivă a prieteniei țări
lor socialiste.

D. DUȚA

La campionatele

europene de canotaj

academic

l Remarcabila
g

comportare a
reprezentanților

s-au com-

de canotaj

s Vîslășii romîni
= portat remarcabil la campio- 
gnatele europene 
g academic încheiate duminică; 
spe apele lacului Malta din a-; 
Apropiere de Poznan. In cadrul; 
H întrecerilor finale canotorii i 
șnoștri au cucerit medaliile dej 
ș argint în probele de 4 plus l,i 
||4 fără cîrmaci și medaliile de; 
= bronz în proba de 2 fără cir-; 
gjmaci. In lupta sportivă cu cei î 
ginai valoroși canotori din 21; 
șde țări, reprezentanții R. P.i 
H Romîne, deși'au participat nu-i 
= mai cu 4 echipaje, calificate: 
H toate în finale, au dovedit cui 
Hprisosință marele progres în-i 
gregistrat și de această disci-; 
Splina în patria noastră. Este: 
g semnificativ în acest sens fapri 
stul că în clasamentul pe na-i 
gțiuni R. P. Romînă s-a clasați 
gpe locul doi cu 22 puncte la i 
'^egalitate cu redutabilii cano-; 
gtori din U.R.S.S., intrecînd o 
Ș serie de țări cu o veche tra- 
Șșdiție în acest sport ca Itaiia, 
jșS.U.A., Franța, Elveția, An- 
șșglia, Austria și altele. In cla- 
gsamentul general primul lcc a 
gfost ocupat de echipa Germa- 
= niei.
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllIHlIlllllllllllllllllIhlIIIIIIIIIUIIIIR

tă concursul internațional de călărie de la București. 
Foto : V. RANGA

întrecerile din cadrul celei de-a 
IV-a ediții a Concursului hipic 
internațional al R.P.R. Chiar din 
primele întreceri călăreții romîni 
s-au dovedit foarte' bine pregătiți 
reușind să obțină în proba de 
deschidere obstacole primele suc
cese. Tînărul nostru reprezentant 
Alexandru Longo pe calul Adjud 
a inaugurat seria succeselor obți
nute de reprezentanții noștri în 
această probă. Trebuie remarcată 
ca meritorie comportarea tuturor 
reprezentanților noștri care reu
șesc să șe claseze pa primele 
locuri.

★

Pe baza hipică din parcul „Gh. 
Gheorghiu-Dej" au continuat luni 
întrecerile din cadrul concursului 
internațional de călărie; al R.P.R. 
Din nou călăreții romîni s-au 
comportat remarcabil obținînd 
frumoase victorii.

In proba de dresaj (cat. mijlo
cie) pe primul loc s-a clasat Ion 
Oprea (R.P.R.) pe calul Sulina 
cu 0,266 puncte. El a fost urmat 
în clasament de N. Mihalcea 
(R.P.R.) 0,400 puncte și Fr. Ser- 
bera (R. Cehoslovacă) 1,00 punc
te. Proba de ștafetă pe echipe al
cătuite din trei călăreți a revenit 
formației prime a R.P.R

Timpul nefavorabil nu a per
mis terminarea probei de precizie 
și juriul a hotărît să claseze la 
egalitate un lot de șapte călăreți 
care au efectuat parcursul fără 
nici o penalizare: V. Pinciu 
(R.P.R.) a concurat pe doi cai, 
M. Nietschnan (R.D. Germană), 
J. Grabowski (R. P. Polonă), V. 
Bărbuceanu (R.P.R.), L.
(R. P. Bulgaria), Gh.
(R.P.R.) și H. Weidner (R. D. 
Germană).

Astăzi este zi de odihnă.

Dacov
Antohi

„Turneul celor 4“
„Turneul celor pa

tru" a reunit sîmbătă 
și duminică în noc
turnă, pe ringul in
stalat în incinta sta
dionului Republicii, 
primele întîlniri ale 
celor mai buni re
prezentanți ai spor
tului nostru cu mă
nuși.

întrecerile au ofe
rit dispute spectacu
loase care au scos 
în evidență forma 
bună a Utlora din
tre pugiliști, oferind 
un important prilej 
de selecționare, în 
vederea întîlniriloc

internaționale ce ur
mează să le susțină 
peste puțin timp bo
xerii romîni.

Dintre întîlnirile 
care s-au ridicat la 
un nivel tehnic su
perior am reținut 
cea dintre V. Schio- 
pu și C. Gheorghiu 
ambii dovedind o 
bună pregătire, Stroe 
Trifan și Nicolae 
Negrea primul adju- 
decîndu-și -o merita
tă victorie, Traian 
Stuparu—Petre Deca 
în care prințul, deși 
tînăr s-a dovedit po
sesorul unor reale

O etapă cu surprize
in campionatul

fotbald e
A doua etapă ă campionatului 

categoriei A la fotbal a adus un 
nou lider in fruntea clasamentu
lui, Dinamo Bacău, și a înregis
trat un număr de 20 de goluri, 
dintre care învingătorii au marcat 
15 iar învinșii 5. Eficacitatea 
atacurilor a fost oarecum mulțumi
toare dacă ne glndim că media 
de puncte înscrisă este de 3,33 de 
meci. Merită a fi subliniat faptul 
că în general, partidele disputate 
duminică au decurs într-o notă de 
sportivitate, arbitrii nefiind obligați 
să elimine vreun jucător pentru 
abateri săvârșite pe teren. Un sin 
gur caz, ieșit din comun, s-a pe
trecut la Petroșani unde fundașul 
dtnamovist Szoko și Ghibea cen
trul înaintaș al localnicilor au avut 
comportări nesportive. Infracțiu
nea comisă de Szdkd, care l-a fau 
Itat pe Ciolan, a costat echipa sa 
un gol. Este de reprobat compor
tarea lui Szdkd avind în vedere 
că el nu este la prima sa abatere 
și cu atit mai mult cu cit este 
un jucător fruntaș și cu indelun 
gată experiență de la care sportivii 
tineri ar trebui să învețe.

Față de inconstanța echipelor 
noastre în general, este extrem de 
inoportun să faci pronosticuri. 
Iată de pildă comportarea dețină
toarei Cupei R.P.R., care ne-a do
vedit alaltăeri că nu este stabili
zată asupra sistemului ei de joc.

______________________________

Campionatele 
europene 
de volei

cadrul campionatelor 
de voleibal care se

euro- 
desfă- 

luni

In 
pene 
șoară în R. Cehoslovacă 
s-au disputat ultimele întîlniri 
din preliminariile turneului femi
nin. Echipa R. P. Romîne a ră
mas cîștigătoarea grupei D și s-a 
calificat pentru turneul final ală
turi de reprezentativele U.R.S.S., 
R. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Ungare, R. P. 
Bulgaria și R.P.F. Iugoslavia.

In campionatul masculin echi
pa Tunisiei a învins cu 3-0 re
prezentativa R. F. Germane, Ita
lia a întrecut Olanda cu 3-2 și 
U.R.S.S. a învins cu același scor 
R.P.F. Iugoslavia, după un joc 
foarte disputat.

Bucureștiul găzduiește
o mare competiție la luptă

La puțin timp după încheierea 
campionatelor mondiale de lupte 
clasice, acest aport va cunoaște din 
nou un eveniment important 
Este vorba despre „Trofeul orașe
lor țărilor balcanice" oare se va 
desfășura în București între 4-7 
septembrie a.c.

Concursul este o reluare sub o 
nouă formă a balcaniadelor. în 
sensul că vor participa echipele 
orașelor Unor țări balcanice: So
fia, ' București, Istanbul, Belgrad.

București) 
slaba com- 
lui Martin 

precum și

calități pugilistice 
etc.

Considerăm surpri
ze victoria lui V. 
Vlădescu (C.F.R. 
Ploești) asupra lui 
Dumitru Gheorghiu 
(Dinamo 
precum și 
portare a 
Farkaș, 
neașteptata victorie 
a tînărului Vasile 
Vintilă care a învins 
la puncte campionul 
republican Puiu Ni
colae. Finalele „Tur
neului celor 4“ vor 
avea loc astă seară 
la orele 19,30 pe sta
dionul Republicii. 

A renunțat oare Știința Timișoara 
la jocul ei clar în adâncime ? Con
fuzia care domnește in atacul ti
mișorean s-a manifestat în compa
nia militarilor hucureșteni care 
erau cit pe aici să reediteze scorul 
astronomic realizat cu câtva timp 
in urmă in dauna timișorenilor de 
către Progresul București.
Știința Cluj și alte echipe umblă 

prea mult după soluții salvatoare 
in timp ce condiția fizică mai lasă 
incă de dorit. Științei Cluj îi pu

II
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’ C.C.A. — Știința Timișoara
2—0 (0—0) ; Progresul Buc — 
Știința Cluj 4—1 (3—0) ; Di- 
narno Bacău—Petrolul Ploesti 
2—1 (1 — 1); Steagul Roșu- 
Rapid București 3—2 (1—1) 
Jiul—Dinamo București 1 

j (0—1); U.T.A.—Farul 
j stanta 3—0 (1—0).
•

i i 
Con-

i

tem acorda circumstanțe atenuante 
pentru infringerea suferită in 
compania Progresului București, 
prin lipsa ei de experiență în ca
tegoria A, la care insă trebuie să 
adăugăm mai ales lipsa condiției 
fizice. Echipă foarte tânără, cu 
reale posibilități, ea demonstrează 
nit de bogate sînt rezervele pe 
care le are un club la îndemină 
cind apelează la posibilitățile sale 
interne, la echipele de juniori și 
pitici. Este demn de remarcat că 
fiecare component al Științei Cluj 
este puternic legat de duhul său, 
de echipa sa. Profilul moral al 
fotbalistului are numai de cîști
gat în asemenea situații. Echipa 
aceasta nu va intîrzia să-și spună 
cuvântul in campionatul categoriei 
A. De altfel Știința-Cluj este echi
pa cea mai tânără ca medie de 
virstă dintre toate celelalte forma
ții care participă la campionatul 
categoriei A.

Dintre toate cele 12 echipe din 
„A", C.C.A. pare să fie la ora ac
tuală cea mai în formă. Militarii 
hucureșteni constituie singura noa
stră echipă care practică cu perse
verență sistemul W.M.

Punctul nevralgic din ultimul 
timp al echipei, apărarea, s-a în
sănătoșit și prezintă siguranța.

La Petroșani, Dinamo București 
a beneficiat de trei jucători tineri 
și talentați in atacul său: Kos- 
zegy, Bukossy și Dumitrescu. îm
binarea elanului tinerilor jucători 
cu tehnica și rutina lui Ene I și 
Suru va duce fără îndoială la suc
cese.

Cîștigind partida cu Rapid 
București, e drept abia in minu
tul 90, Steagul Roșu a dovedit că 
săptămina trecută la București i 
s-a întîmplat un accident în mare 
parte din cauza caniculei.

Rapid București a fost foarte 
preocupat la Orașul Stalin de for
mula 4-2-4, dar rezultatul nu i-a 
surîs. De altfel, atacul bucurește- 
nilor este intr-o continuă meta
morfoză. Singur Copil își menține 
regulat postul în formație, în timp 
ce Olaru, Ene II, Langa nu reu
șesc să se aclimatizeze cu postu
rile lor.

Campioana țării rămme datoare 
suporterilor săi cu o justificare, 
înfrângerea sa de la Bacău subli
niază faptul că echipa nu este 
încă rodată cu noii jucători intro
duși in formație in acest sezon. 
La rîndul său Progresul București 
deși a învins comod Știința Cluj 
nu este incă echipa care a termi
nat în forță campionatul. Forma
ția bucureșteană, întărită alaltăeri 
cu Neagu, care a „organizat" pri
mele două goluri ale echipei sale, 
n-are destulă clarviziune și sigu
ranță în atac. Probabil că reintra
rea lui Oaidă va remedia in parte 
această lacună.

Dar pînă atunci va trebui să 
mai așteptăm deoarece campiona
tul republican se întrerupe pînă 
la 25 septembrie în vederea par
tidelor de la 14 septae.brie cu 
R. D. Germană

M. ZONIS

Pe terenu] din parcul „Progre
sul" unde va avea loc concursul, 
își vor disputa 
tori considerați 
printre cei tnai 
Astfel, din R.P. 
Dimitri Dobrev. 
daliilor de aur
Mondial de la Moscova 1957 la lup
te clasice și libere, Petko Siracov. 
campion mondial în 19o7 Lutvi 
Ahniedof, locul I la cupa mon
dială 1958 — Sofia șl locul II la 
catopiondtele mondiale de la Bu
dapesta. Din Turcie la lupte cla
sice vor participa : Aivaz și Dogan, 
campioni mondiali — 1958 Buda
pesta. iar la lupte libere Akbas și 
Giingor, deținători ai medaliilor 
de_ aur la cupa mondială Sofia 
1958. Din Iugoslavia, remarcăm pe 
Vucov clasat pe locul III la 
campionatele mondiale de la Buda
pesta — 1938, Horvat și Simici.

In vederea participării la acest 
concurs, luptătorii noștri s-au an
trenat cu asiduitate. Lotul care 

i ne va reprezenta țara noastră va 
t cuprinde pe următorii luptători : 

ba lupte clasice Ion Cernea, Gh. 
Szabo, Valeriu Bularca, Dumitru 
Gheorghe, Petre Popescu și alții. 
Iar la lupte libere Alexandru Ruszi, 
Alexandru Tampa, Francisc Bol- 
log, Gheorghe Marinescu.

De remarcat este faptul că după 
ce concursul se va termina an
trenorii Ioturilor celor patru țări, 
Pe baza comportării luptătorilor’ 
va alcătui o selecționată a țărilor 
balcanice, care va tntîlni la 20-21 
septembrie la Istanbul, selecționa
ta țărilor scandinave.

D. D.

înttibtatea lUptă- 
pe drept cuvînt 

valoroși din lume. 
Bulgaria, vor veni 
cîștigător al mfe- 
de |a Festivalul



VIATA DE ORGANIZAȚIE

Controlul în muncă
chezășuiește
îndeplinirea sarcinilor

Lucrări de mare Importantă 
asupra reacțiilor 
termonucleare controlate

De curînd, a avut loc la Sibiu 
plenara Comitetului raional U.T.M. 
care a analizat munca desfășurată 
în raion în lumina învățămintelor 
ce se desprind din documentele 
Plenarei din iunie a.c., a C.C. al 
P.M.R. precum și modul cum se 
indeplinesc sarcinile stabilite de 
plenara a 111-a a C.C. al U.T.M. 
Cu acest prilej, participanții la 
plenară au arătat că în ultimul 
timp activitatea organizațiilor 
U.T.M. din raionul Sibiu dusă 
pentru mobilizarea tineretului la 
înfăptuirea sarcinilor puse de par
tid, s-a îmbunătățit simțitor. S-a 
arătat astfel, că un număr de pe
ste 2.700 de utemiști și tineri par
ticipă activ la întrecerea socialistă 
iar din rîndul acestora s-au ridi
cat mai bine de 1,300 de fruntași 
în producție. De asemenea, urmînd 
indicațiile Cbnsfătuirii de la Con
stanța, multe organizații ale 
U.T.M. de la sate aii stabilit mă
suri concrete prin care să contri
buie la întărirea economico-organi- 
zatorică a sectorului socialist-coo- 
peratist din agricultură. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M., utemiștii 
și tinerii de la sate, participă de 
asemenea, cu însuflețire la acțiunea 
de înfrumusețare a satelor, precum 
și la alte acțiuni de folos Obștesc. 
Demn de remarcat în acest sens 
este faptul că tineretul din raion 
a contribuit efectiv la acțiunea de 
refacere a pădurilor și întreținerea 
pășunilor. Așa, de pildă, în primă
vara acestui ah, utemiștii și tinerii 
din raion au curățat prin muncă 
voluntară peste 1500 ha. pășune, 
au împădurit peste 20 ha. teren 
cu brad și făg, au asigurat lu
crările de întreținere a pădurilor 
tinere pe o suprafață de 135 ha.

Bineînțeles că toate acestea au 
avut un rol important în creșterea 
conștiinței socialiste a tineretului, 
în educarea lui în spiritul unei 
noi atitudini față de muncă. De 
asemenea, așa cum a reieșit la 
plenară, unele succese s-au obți
nut și în munca de educare poli- 
tico-ideologică a tineretului. Ast
fel, în anul de învățămînt 1957— 
1958, în organizațiile U.T.M. din 
raion au funcționat 131 cercuri și 
cursuri politice ale U.T.M. (mai 
multe cu 40 decit în anul trecut) 
în care au învățat peste 3.700 de 
utemiști și tineri. Și cu privire ia 
îmbunătățirea conținutului adună
rilor generale s-au înregistrat une
le succese. In multe organzații aie 
U.T.M. de la sate, cum sînt: Aiă- 
mor, Armeni, Orlat, Porumbacu, 
SlitfinlC, Săliște etc., au avut loc 
adunări generale în care s-au dis
cutat teme ca : „Să ne cunoaștem 
satul natal", „Ce pretinde organi
zația U.T.M. de la membrii săi", 
„Partidul, conducătorul și îndru
mătorul tineretului" și altele care 
au avut un important rol educativ 
asupra utemiștilor și tinerilor. Ca 
urmare a îmbunătățirii muncii de 
educare politică a tineretului, co
mitetul raional al U.T.M. a reco
mandat în perioada care s-a scurs 
de la cel de al 11-lea Congres al 
U.T.M, și pînă în prezent peste 
500 de utemiști din rîndul celor 
mai destoinici tineri muncitori, ță
rani muncitori, intelectuali, pentru 
a deveni candidați de partid.

Dar, făcînd bilanțul succeselor 
dobindite în munca de educare 
comunistă a tineretului și de an
trenarea lui activă în lupta pen
tru construirea socialismului, par
ticipanții ia plenară au scos tot
odată la iveală și unele lipsuri se
rioase existente în activitatea bi
roului și a comitetului raional al 
U.T.M. Ei au criticat cu asprime 
stilul defectuos de muncă al unor 
activiști, manifestările de forma
lism și birocratism care s-au făcut 
simțite în munca biroului și a co
mitetului raional al U.T.M. și care 
se reflectă în activitatea unor or
ganizații de bază U.T.M. Plenara 
a atras atenția asupra faptului că 
în activitatea comitetului raional 
lipsește controlul temeinic, siste
matic al muncii, că organizațiile 
U.T.M. nu sînt orientate să-și 
subordoneze întreaga lor activita

I. ANDREI

te Îndeplinirii sarcinilor politico- 
economice care stau în fața în
treprinderii sau satului respectiv.

Cu citeva luni în urmă biroul 
raional a stabilit un plan de mă
suri pentru a spori contribuția or
ganizațiilor U.T.M. la transforma
rea socialistă a. agriculturii. Intre 
altele, planul prevedea întărirea 
muncii politice în rîndurile tine
retului și a muncii de convingere 
pe bază de exemple concrete pen
tru ca un număr tot mai mare de 
utemiști și tineri țărani muncitori 
să pășească pe calea socialismu
lui, organizarea întrecerii pe pro
fesii pentru titlul de „cel mal bun 
îngrijitor și crescător de animale",

însemnări despre stilul 
de muncă al Comitetului 
raional al U.T.M.-Sibiu

pentru „cel mai bun tractorist", 
„mecanizator" etc., îndrumarea or
ganizațiilor U.T.M. de la sate 
pentru a efectua prin muncă vo
luntară unele lucrări agricole a 
căror contravaloare să intre în 
fondul de baza al unităților agri
cole socialiste respective etc. Pre
vederile acestui plan însă, în ma
joritatea lor au rămas numai pe 
hîrtie. Așa se explică faptul că în
trecerea pe profesii n-a fost orga
nizată nicăieri, că în nici o orga
nizație a U.T.M. de la sate n-au 
fost create posturi U.T.M.-iste de 
control, deși în multe unități agri
cole prezența lor este foarte nece
sară. De asemenea, biroul n-a a- 
nalizat pînă în prezent modul în 
care se indeplinesc angajamentele 
luate de organizațiile U.T.M. în 
urma Consfătuirii de la Constan
ța. Dar acesta nu este singurul 
caz cind biroul raional a socotit 
că pentru a îndeplini o sarcină 
oarecare este suficient să elabo
reze un plan, să adopte o hotă- 
ni*e,  să convoace o ședință cu cei 
în cauză. Multe hotărîri bune și 
necesare, au rămas neindeplinite 
datorită faptului că au fost aban
donate pe druni, că nu s-a orga
nizat îndeplinirea lor, nu s-a asi
gurat un control permanent și 
eficace asupra felului în care se 
indeplinesc. Dovedind serioase ten
dințe de formalism și birocratism 
în muncă, biroul și comitetul ra
ional al U.T.M. nu s-au ocupat te
meinic de controlul îndeplinirii 
sarcinilor, de ajutorul permanent, 
cortcret și calificat pe care trebuie 
să-l dea organizațiilor de bază ale 
U.T.M. in vederea înfăptuirii sar
cinilor stabilite. Așa s-a intimplat, 
de pildă, și cu plănui privind ri
dicarea nivelului profesional al ti
neretului. Dezbătind, intr-una din 
ședințele sale, Documentele plena
rei a IlI-a a C.C. ai U.T.M., bi
roul raional a ajuns la concluzia 
că trebuie stimulat interesul tine
rilor muncitori pentru ridicarea ca
lificării profesionale, mai ales că 
în Ultima vreme se născuseră mul
te inițiative valoroase în acest 
sens. La „Mătasea Roșie" din Cis- 
nădie, de pildă, a apărut cu vreo 
2 ani în Urmă o formă nouă și 
deosebit de interesantă pentru ca
lificarea muncitorilor — atelierele 
școală. Biroul raional și-a propus 
să extindă această experiență po
zitivă în toate organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile raionului. In 
acest scop s-a alcătuit un colectiv 
de ingineri și tehnicieni care să 
studieze și să propună spre a fi 
generalizate cele mai eficace me
tode de calificare a tineretului. 
Dar și această măsură care se 
putea solda cu rezultate bune pri
vind îmbunătățirea activității ti
neretului în producție, a rămas o 
vorbă goală ; biroul raional a con
siderat că e • suficientă adoptarea 
hotărîrii și că restul se va înfăptui 
de la sine. Așa se face că astăzi, 
în toate organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile raionului se găsesc 
doar 3 cursuri de minim tehnic, 
iar experiența de la „Mătasea Ro
șie" a fost extinsă doar într-o 
singură întreprindere.

•
• La prisaca întreprinderii 
‘ horticole din Tulcea stuparii 

Trifan Chiran 
și Paraschiva T. 
controlează spo
rul de greutate 
al fiecărui stup 
față de stupul 
martor.

Aceeași soartă au avut-o și ho- 
tărîrile privind îmbunătățirea și 
organizarea în comun (organiza
țiile U.T.M., sfaturile populare și 
căminele culturale) a activității 
cultural-artistice și sportive în 
rîndurile tineretului de la sate, 
crearea cercurilor tinerilor natu- 
raliști și altele.

Biroul raional, pentru a avea si
guranța îndeplinirii propriilor sale 
hotărîri trebuie să desfășoare o 
întreagă muncă organizatorică, de 
instruire a aparatului său, a ca
drelor de organizație, trebuie să 
facă cunoscute hotărîrile, să arate 
căile de rezolvare a lor cit mai 
operativ și în cele mai bune con
diții și mai ales să ajute în mod 
practic, concret, organizațiile de 
bază în mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea lor.

Plenara comitetului raional a a- 
rătat însă că și în această direc
ție au existat toarte multe lipsuri. 
Așa, de pildă pe la începutul aces
tui an, comitetul raional al U.T.M. 
a organizat o zi model a secreta
rilor organizațiilor de bază. Spre 
deosebire de alte instruiri, secre
tarii au ascultat expuneri intere
sante cu privire la problemele po
litice actuale, s-au inlilnit și au 
discutat cu activiști de partid și de 
stat, medici, artiști, au învățat să 
organizeze acțiuni sportive și cul
tural-educative, cîntece și jocuri 
etc. Această instruire a fost in
tr-adevăr model. Era de așteptat 
ca această experiență să fie extin
să. Asemenea instruiri se puteau 
organiza pe centre de comune și 
nu numai cu secretarii ci cu toate 
cadrele de conducere din organi
zațiile de bază. Dar de la această 
instruire nu s-a mai organizat nici 
măcar ziua secretarilor. Această 
experiență bună s-a pierdut. De 
asemenea, se puteau organiza con
sfătuiri și cu tinerii intelectuali de 
la sate — agronomi, zootehnicieni, 
medici, învățători etc., care pot 
aduce o contribuție importantă la 
îmbunătățirea muncii organizațiilor 
de bază ale U.T.M. de la sate.

Biroul raional trebuie să des
fășoare o muncă susținută de edu
care și înarmare ideologică a ac
tiviștilor, de ajutorare a lor în ve
derea folosirii celor mai bune me
tode de muncă. Activiștii trebuie 
îndrumați să muncească operativ, 
să seziseze și să răspindească ex
periența pozitivă, să păstreze o le
gătură vie, permanentă cu tinere
tul. Plenara a descoperit însă și 
în această direcție serioase slăbi
ciuni.

Anul acesta, spre exemplu, pre
gătirea politico-ideologică a acti
vului s-a rezumat doar la un ciclu 
de lecții și seminarii ținute la în- 
tîmplare, iar cît privește instruirea 
practică a activiștilor, înarmarea 
ior cu cunoștințe temeinice despre 
modul în care pot și trebuie să 
lucreze în organizațiile de bază, 
lucrurile au stat și mai prost.

Tendința de a înlocui controlul, 
munca vie de conducere a orga
nizațiilor U.T.M. prin metode for
male, birocratice, administrative, 
iși găsește explicația și în faptul 
că timp îndelungat in biroul co
mitetului raional al U.T.M. critica 
și autocritica n-au fost folosite ca 
arme de luptă împotriva lipsuri
lor, că aici a fost încălcat princi
piul conducerii colective.

Fiind certați cu critica, mem
brii biroului n-au luptat pen
tru înlăturarea acestor lipsuri ci 
dînd dovadă de coccloșire și-au a- 
coperit reciproc greșelile, întreți- 
nînd astfel în sinul biroului o 
atmosferă „călduță" de somnolen
ță. Și mai grav este faptul că unii 
membri ai biroului cum sînt Mar
tin Zoppelt, Berbescu lacob, An
drei Ilie, deși și-au dat seatna că 
biroul lucrează anarhic, la în- 
tîmplare, n-au luat poziție hotărî- 
tă împotriva acestor stări de lu
cruri necorespunzătoare.

Plenara a sancționat aspru pe 
acei membri ai biroului care s-au 
făcut vinovați de această situație.

In legătură cu lipsurile manife
state la comitetul raional Sibiu, o 
vină serioasă revine și comitetu
lui regional al U.T.M. care a slăbit 
munca de control. Acest lucru se 
vede și din faptul că numai în ul
timul an el a schimbat in acest 
raion șase Instructori regionali.

Trăgînd maximum de învățămin
te din Documentele plenarei din 
iunie a.c. a C.C. al P.M.R., din 
criticile și propunerile constructive 
făcute de participanții la plenară, 
comitetul regional al U.T.M. are 
datoria să ajute în mod-temeinic 
Comitetul raional al U.T.M. Sibiu 
pentru ca acesta să devină cu ade
vărat organizator și mobilizator al 
tineretului din raion, în opera de 
construire a socialismului în pa
tria noastră.

(Urmare din pag. I-a)

După calculele tovarășei 
secției,, economiile 

în întrecerea

șeuri. 
contabile a 
realizate de mine 
închinată zilei de 23 August se 
ridică la circa 200 kg. metal. Pe 
întreaga secție au fost calculate 
economii de mai multe zeci de 
tone de metal.

Aceasta e însă numai una din 
căile de utilizare a deșeurilor. 
Există totuși o serie de deșeuri 
de ia matrițarea unor piese etc., 
care nu mai pot fi utilizate în 
secțiile uzinei. Ele nu se aruncă 
însă și nici nu se dau la LC.M. 
Serviciul administrativ ia legă
tură cu alte întreprinderi care 
au nevoie de asemenea bucăți de 
materiale și care le pot utiliza ca 
materie primă. După cîte știu, 
uzina’ noastră a vîndut peste 50 
tohe de asemenea material unor 
întreprinderi ca „Victoria", „21 
Decembrie", „Semănătoarea" și 
altele.

Un factor însemnat: 
proiectarea judicioasă

—După cum probabil cunoaș
teți — a început să vorbească răs- 
punzîndu-ne la întrebare tov. MA
RIN J1ANU, director adjunct al 
uzinei — circa 60 la sută din pre
țul de cost al produselor îl consti
tuie în industria metalurgică ma
teria primă, metalul. Economisirea 
unor mări cantități de metal — 
din care se pot confecționa iii 

I plus alte zeci și sute de piese și 
produse, contribuie direct și intr-o 
măsură deosebit de mare la redu
cerea prețului de cost, și în același 
timp, la aprovizionarea tehnico- 
materlală mai bună a uzinei. Prin 
cele 408 tone de metal economisit 
noi am redus cu circa 18 la sută 
cantitatea de metal afectată de mi
nister pentru uzina noastră pe în
treg anul. Cum am realizat a- 
ceasta ? Personal cred că una 
dintre metodele importante folosite 
de noi a fost aceea a proiectării 
judicioase tehnice și economice. In 
această privință, prima noastră 
măsură a fost întărirea serviciului 
constructor-șef cu ingineri și tehni
cieni de valoare.

Apoi, la lansarea 
lucru a fost stabilit 
per să reprezinte 
material utilizat. Lucru care 
bună măsură s-a realizat și care 
a contribuit la realizarea unor 
însemnate cantități de metal eco
nomisit. De exemplu, pompa du
plex P.D.-5 nou proiectată, pe 
lingă alte caracteristici superioa
re, cîntărește cu 534 kg. mai pu- 

I țin decit modelul vechi.

planurilor 
ca fiecare 
minimum

de 
re
de 
in

A început concursul de burse din facultăți

In aceste zile, sălile facultăților și Institutelor 
de învățămînt superior, amfiteatrele, cunosc din 
nou freamătul caracteristic sesiunilor de exa
mene. Aceeași examinatori, alți examinați însă. 
In bănci nu stau, de astă dată obișnuiții de zi 
cu zi ai facultăților, studenții, ci tinerii munci
tori sau țărani muncitori, fii ai muncitorilor și 
țăranilor muncitori, veniți de pe întreg cuprinsul 
țării pentru a participa la concursbi de burse, 
dornici să intre în învățămîntul superior. Iată 
în fotografia noastră un aspect de la concursul 
de burse ținut ia Institutul politehnic din Bucu
rești. Mulți dintre tinerii doritori să urmeze 
acest institut care pregătește inginerii de miine
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ai patriei noastre au absolvit de multă vreme 
școala medie și au ani de zile de producție. 
Printre ei se numără de pildă, tehnicianul Gh. 
Bocanciu de la „Steaua Electrică“-Fieni, sau 
electricianul Stelian Păun de la uzinele „Ilie 
Pintilie", amîndoi candidați la examenul de 
burse pentru facultatea electto-energetică. Re
gimul nostru democrat-popular le oferă toate 
posibilitățile 
și culturii și 
in economia

Examenul
mai pregătiți vor reuși.

pentru a urca pe culmile științei 
a deveni cadre de Înaltă calificare 
noastră națională.

acesta e doar primul pas unde cei

In lineare operație de producție
un izvor de economii

păioase, modificarea 
de
?•

au

Aceeași linie este urmată și la 
proiectarea celorlalte produse. De 
pildă noi am înlocuit vechea pom
pă de „16“ care cîntărea 1200 
kg. cu pompa „Șiret" care cîntă- 
rește numai 900 kg. De asemenea o 
serie de piese au fost înlocuite cu 
altele de dimensiuni mai mici cum 
ar fi la rosetele de susținere și 
de ghidare de la tobele combinei 
de recoltat 
grosimii discului la roata 
brazdă de la aceeași combină 
altele. Foarte multe din acestea 
fost propuse și realizate de către 
tinerii noștri ingineri.

Fără îndoială succesele noastre 
obținute în economisirea de metal 
au fost realizate și pe alte căi la 
fel de importante. Amintesc în a- 
ceastă privință mișcarea de inova
ții — cele 51 de inovații accepta
te de către cabinetul tehnic dintre 
care 38 aplicate deja și care aduc 
economii anuale în valoare de 
915.000 lei — de asemenea lupta 
împotriva rebuturilor și stabilirea 
planurilor de debitări.

Folosind tehnologia 
cea mai înaintată

— în ceea ce privește lupta noa
stră pentru economii, ne spune 
linărul responsabil de brigadă 
IANCU CAPRARU de la secția 
turnătorie, principala atenția am 
acordat-o folosirii tehnologiei îna
intate. In afara folosirii unor me
tode înaintate de mutică, ca de 
pildă aceea a maselotelor detașa
bile, luthatea în modele de ceară 
în cofchile și altele, am căutat să 
luptăm în mod deosebit pentru re
ducerea adausului de prelucrare. 
Fiecare nou reper pe care îl intro
ducem în lucru, îl studiem îndea
proape pentru a constata posibi
litatea reducerii la maximum a a- 
dausulUi de prelucrare. Ani obți
nut astfel economii însemnate de 
metale. Iată un exemplu. La placa 
de bază de la pompa centrifugală 
l.M.B. 100, înainte se pierdea cîte 
2-3 kg. de metal în plus prin di
ferite adausuri. Am studiat în mod 
serios piesa și am propus tehnicie
nilor să modificăm modelul. Pro
punerea a fost aprobată. Primele 
plăci executate după noul model 
au fost cu circa 2,5 kg- mai ușoare 
și au dat aceleași rezultate. în fe
lul acesta, numai la 1000 de bu
căți de plăci au fost economisite 
circa 2 tone și jumătate de me
tal.

De asemenea prin schimbare® teh
nologiei de turnară a unor piese 
de pompe și de ridicător hidraulic, 
de la metoda turnării în forme des
chise treeîndu-se la turnarea în for
me închise s-au realizat economii 
de peste 2 tone de fontă. Noua 
hală de turnătorie care a fost dată 
în funcțiune ne-a permis să intro
ducem și alte metode înaintate de 
lucru. Ele au contribuit la redu
cerea simțitoare a rebuturilor ca un 
factor deosebit de înseninat în

ANUNȚ
Centrdcoop pregătește contabili 

și merceologi pentru unitățile coo
perației de consum, prin școlile teh
nice de cooperație din: Curtea de 
Argeș, Buzău, Oradea, Brăila și 
contabili prin școlile tehnice de 
cooperație din Vaslui, Sibiu, Ca
racal și Sfîntul Gheorghe.

Durata de școlarizare este de 
2 ani.

In anul I al acestor școli se pri
mesc absolvenți ai școlilor de 10 
ani, cu diplomă de maturitate, pe 
baza unui examen de admitere.

Elevii care îndeplinesc condițiile 
stabilite de H.C.M. nr. 1868/954, 
primesc lunar burse.

înscrierile se primesc pînă la 17 
septembrie a.c. la serviciul cadre 
și organizare al uniunii raionale a 
cooperativelor de consum, în ca
drul căreia domiciliază candidații. 

economisirea metalului. Un exem
plu grăitor în această privință îl 
constituie cutia de distribuție în 
greutate de circa 100 kg. care din 
cauza complexității și a tehnolo
giei de turnare dădea rebuturi 
pînă la 50 la sută din piesele tur
nate. După repetate studii și în
cercări s-a stabilit o tehnologie de 
turnare care a permis reducerea 
rebuturilor sub 6 la sută.

★

Fără îndoială, toate acestea sînt 
numai citeva din căile folosite de 
către tinerii din uzina „Vasiie 
Roaită" din București în lupta 
pentru economisirea metalului. Ex
periența lor poate să folosească 
insă ca exemplu multor organizații 
U.T.M. din întreprinderile și uzi
nele noastre. Lupta pentru utiliza
rea la maximum a deșeurilor, pen
tru proiectarea judicioasă și apli
carea tehnologiei înaintate ia exe
cutarea pieselor sint numai citeva 
din căile care pot fi aplicate cu 
succes în fiecare uzină său fabrică 
in cadrul acțiunii patriotice de 
economisire a metalului.

A treia consfătuire 
a tinerilor inovatori

(Urmare din pag. l-a)

alGheorghe Negoiță, secretar 
Consiliului Central A.S.I.T.

Consfătuirea tinerilor inovatori 
din Regiunea Autonomă Maohiafă 
a constituit pentru participant un 
larg și bogat schimb de experien
ță. Cu acest prilej s-a subliniat 
rolul important pe care l-a avut 
mișcarea de inovații pornită de ti
nerii de la „Encsel Mauriciu" la 
ridicarea nivelului tehnic, profe
sional al tinerilor muncitori, ingi
neri si tehnicieni. Datorită popu
larizării și extinderii inițiativei ti
nerilor de la „Encsel Mauriciu" 
mișcarea de inovații a cuprins în 
scurt timp mase largi de tineri 
din cuprinsul regiunii. Astfel, dacă 
la sfîrșitul anului 1956 în cuprin
sul regiunii se aflau un număr de 
70 inovatori, după aplicarea ace
stei inițiative, numărul tinerilor

INFORMAȚII
. Printr-o hotărîre a Consiliu

lui de Miniștri a fost atribuită 
denumirea „Tudor Vladimirescu" 
Institutului Agronomic din Craio
va.

+ Luni la amiază, sub auspiciile 
Uniunii Arhitecților din R. P. Ro
mână și ale Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea, s-a deschis la Casa Ar
hitectului din Capitală prima ex- 
poziție de arhitectură argentiniană 
contemporană.

Expoziția care a fost deschisă la 
Moscova cu ocazia celui de-al 
P-lea Congres al Uniunii Interna
ționale a Arhitecților din iulie 
1958, iar apoi la Vurșovia, Cra
covia, Viena ți Budapesta, cuprin
de planuri și fotografii ale. celor 
mai reprezentative lucrări din ar
hitectura argentiniană din ultimii 
ani.

* La invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Ro- 
mînă duminică a sosit in Capita
lă o delegație sindicală din Ar
gentina.

Oaspeții argentinieni vor vizita 
întreprinderi industriale și unități 
socialiste ale agriculturii, institu: 
ții social-culturale și vor avea 
convorbiri cu reprezentanți ai or
ganizațiilor sindicale.

* Duminică a sosit în Capitală 
pentru a participa la Concursul 
internațional „George Enescu" 
violonistul american Elwin A- 
darhs.

(Urmare din pag. I-a)

cercetă- 
comuni- 
oatneni-

ricane de fizică, dedicată 
rilor termonucleare, s-au 
cat o serie de lucrări ale 
lor de știință americani.

In articol se exlprimă speranța, 
că la Conferința de la Geneva 
pentru aplicațiile energiei atomice 
în scopuri pașnice, informațiile 
despre lucrări, care se efectuează 
în legătură cu reacții termonu
cleare controlate, vor fi destul de 
complecte.

I. V. Kurceatov trece în revistă 
cercetările în acest domeniu efec
tuate în Uniunea Sovietică. El ob
servă că cercetări sistematice de
spre reacții termonucleare contro
late în U.R.S.S. au fost începute 
cu lucrările academicienilor A. D. 
Saharov și I. E. Tamin.

In lucrările lor a fost examinată 
posibilitatea izolării termice a 
plasmei fierbinți — materie ioni
zată — prin cîmp magnetic. Pen
tru împiedicarea mișcării particu
lelor de-a lungul cîinpului mag
netic s-a prepus realizarea reac
ției termonucleare intr-o cameră 
toroidală în care liniile câmpului 
magnetic să se închidă.

Chiar primele cercetări teore
tice au arătat că in astfel de sis
teme, pentru evitarea „mișcării 
toroidale" este necesar să se trea
că prin plasmă curenți mari, al 
căror cîmp magnetic este compa
rabil cu timpul magnetic toroidal 
extern și joacă el însuși un rol e 
sențial la izolarea termică. Astfel, 
în Institutul de energie atomică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
s-au dezvoltat cercetările descăr
cărilor în impuls cu curenți mari 
prin plasmă. Astfel de cercetări 
au fost efectuate atît în camere 
toroidale, tit și în tuburi drepte.

O altă direcție de cercetare a 
reacțiilor termonucleare controla
te, care nu este legată de descăr
cări puternice în plasmă, a înce
put în acest institut după ce G. I. 
Budker a propus în 1953 și a cal
culat în 1954 un sistem cu așa- 
numite dopuri magnetice, care 
joacă rolul unor izolatori ai plas
mei. Mai tirziu, aceste sisteme au 
fost denumite capcane adiabatice. 
Utilizârea lor permite în princi
piu să se pună problema realizării 
unei reacții termonucleare stațio
nare.

Capcana adiabatică în cazul cel 
mai simplu constă dintr-un cilin
dru drept cu un cîmp magnetic 
longitudinal suficient de puternic, 
cu o creștere bruscă la capetele 
cilindrului. In articol se expune 
baza teoretică a problemei rezol
vate. „Noi studiem, scrie autorul, 
metode de îmbunătățire ale acțiu
nii de închidere a dopurilor, însă 
chiar în forma lui cea mai sim
plă, sistemul prezintă interes prac
tic, dacă pe drum nu se vor în
tâlni piedici ascunse.

In Institutul de energie atomică 
au fost studiate citeva metode de 
obținere a plasmei fierbinți în

inovatori a crescut în luna iulie 
1957 la 303, iar acum, la analiza 
celei de-a treia etape, s-a consta
tat că numărul tinerilor inovatori 
a trecut de 500.

Această prețioasă inițiativă care 
se aplică în peste 60 de întreprin
deri din regiune, a adus numai în 
anul acesta economii în valoare de 
peste 2.300.000 lei. Participanții 
la consfătuire au vorbit pe larg 
despre metodele folosite de orga
nizațiile de bază U.T.M. în cola
borare cu cabinetele tehnice, cercu
rile A.S.I.T. în antrenarea tinere
tului în mișcarea de inovatori, 
constituind astfel pentru toți cei 
prezenți un bogat și rodnic schimb 
de experiență.

Tinerii care s-au evidențiat în 
mod deosebit în mișcarea de ino
vații au fost stimulați. Astfel, pen
tru merite deosebite în această ac
țiune C.C. al U.T.M. a acordat 
unui număr de 5 tineri inovatori 
Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M. De asemenea, comitetul re
gional U.T.M. a acordat cîștigătd- 
rilor întrecerii numeroase diplome 
și cadouri.

Direcția P.T.T.R. a Capitalei și regiunii București

In atenția abonatilor telefonici

prirriit 21.

fost 5-25.39

Se aduce la cunoștința abo- 
naților telefonici și tuturor ce
tățenilor Capitalei că la dată 
de 31.VIII. a.c., au intrat în 
funcțiune numerotația cu 6 
cifre a telefoanelor din Bucu
rești.

Toate numerele începînd cu 
cifra 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 au pri
mit înainte cifra 1, iar nume
rele care încep cu cifra 8, au 
primit în loc de cifra 8. 27, iar 
humereie cu 9 au

De exemplu : 
Nr. de telefon 

este 15-25.39;
Nr. de telefon 

este 27-16.22 ;
Nr. de telefon 

este 21-43.17.
In acest scop, Direcția 

P.T.T.R. a Capitalei și regiu
nii București a luat măsuri ca 
începind cu data de 31 iplie să 
pună în vînzare noua 
telefon ediția 1958, cu 
tația de 6 cifre.

Distribuirea cărții 
zilnic între orele 8-14

fost 8-16.22

fost 9-43.17

carte de 
numero-

se face 
și 17-20

pentru
lingă Consiliul de Miniștri

capcane adiabatice, între altele și 
metoda încălzirii ei cu ajutorul 
contracției datorită creșterii timpu
lui magnetic și cu ajutorul așa- 
numitului „piston magnetic", care 
reprezintă un dop magnetic mo
bil.

Autorul articolului crede că o 
metodă promițătoare de obținere 
a plasmei fierbinți, cu temperaturi 
de ordinul sutelor de milioane de 
grade, este injectarea în capcană 
a unor ioni accelerați în preala
bil pînă la energia necesară. In 
articol se examinează una dintre 
variantele unei astfel de injectări.

Cea mai mare dintre capcanele 
adiabatice ale Institutului de ener
gie atomică al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. este instalația 
„Ogra", construită sub conduce
rea științifică a lui I. N. Golovin. 
Ea reprezintă un tub drept, cu 
cîmp magnetic constant în timp, 
în care se injectează ioni molecu
lari de hidrogen cu energii pînă 
la 200.000 electroni-volți. Instala
ția este proiectată pentru efectua
rea unui program larg de cerce
tări fizice.

în articol se remarcă că cons
truirea instalației a fost realizată 
de Institutul de cercetări științifice 
pentru aparate electrofizice al Di
recției centrale pentru utilizarea 
energiei atomice de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. Sis
temul de vid a fost dezvoltat de 
Institutul de cercetări științifice 
de vid al Comitetului de stat 

radioelectronics de pe ... . . . al 
U.R.S.S. Echipamentul de bază a 
fost construit la o mare fabrică 
de mașini electrice din Leningrad. 
Proiectul părții de construcție și 
aparaturii auxiliare a fost efectu
at la Institutul de stat de proiec
tări al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Cîmpul magnetic al instalației 
„Ogra" este dat de o înfășurare 
cu un diametru mediu de 1.8 
metri, constînd dintr-un număr 
mare de secțiuni separate. Ele 
permit crearea de timpuri magne
tice de diferite configurații. Dis
tanța între centrele dopurilor poa
te fi mărită pînă la 12 metri.

Camera de vid este construită 
din oțel inoxidabil. Diametrul in
terior este de 1,4 metri. Aerul 
este pompat din cameră cu ajuto
rul unor pompe de difuzie cu va
pori de mercur pînă la o presiune 
de citeva miliardimi de atmosferă. 
Pentru a obține un vid mai cobo- 
rît se folosesc pompe de titan 
cu sorbție de ioni. Aceluiași scop 
îi servește și vaporizarea de titan 
pe suprafețele interioare ale ca
merei.

In partea finală articolul se o- 
prește asupra dificultăților care 
pot fi întîlnite în drumul realiză
rii reacțiilor termonucleare în 
capcane adiabatice.

Cu toate că există multe dificul
tăți și că multe probleme nu sînt 
încă rezolvate teoretic, Institutul 

.de energie atomică consideră că 
este necesar să se efectueze un 
cerc cît mai larg de lucrări expe
rimentale în această direcție, in
clusiv construirea unor astfel de 
instalații mari ca „Ogra".

și luna august cu 
importante. Planul la 

cărbunelui pe întregul 
cu 8.873 

cărbune, din care 5.851

primul loc in

tinere mine din Va'ea

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, minerii din Valea Jiului 
au încheiat 
realizări 
extracția 
bazin a fost depășit 
tone de 
tone sînt cărbuni cocsificabili. Și 
de data aceasta, 
întrecere îl ocupă colectivul ce
lei mai 
Jiului — Uricani, care a extras 
aproape 4.000 tone de cărbune 
peste plan. Din abatajele minei 
Vulcan s-au extras de asemenea 
peste plan 2.300 tone de cărbune. 
Succese frumoase au obținut în 
luna august și colectivele mine
lor Lonea și Petrila.

în primele 8 luni ale anului, 
harnicii mineri din Valea Jiului 
au livrat In total peste plan 
82.299 tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic.

r

în- 
școli, 

alfabc- 
cartea

la ghișete fixate în acest scop, 
în holl-ul Telefoanelor din Cal. 
Victoriei 37, contra cost de vîn- 
zarc 10 lei.

Noua carte de telefon cuprin
de toți abonați! (abonați par
ticulari, instituții de stat, 
treprinderi cooperatiste, 
spitale etc.) în ordine 
tică spre deosebire de 
de telefon ediția 1954.

De asemenea mai cuprinde o = 
parte clasificată imprimată in g 
albastru, unde abonații pot J 
găsi ușor telefoanele de utili- g 
tate publică (spitale, farmacii, |f 
miliții, hoteluri etc.).

Odată cu intrarea în vigoare g 
a noii cărți de telefon, rugăm = 
insistent abonații și marele pu- g 
blic de a o consulta în prea- g 
labil, pentru a nu se provoca g 
deranjamente în centralele g 
noastre prin formarea vechilor § 
numere cu 5 cifre sau numere g 
greșite.

Procurarea cărții de telefon § 
este obligatorie pentru toți a- s 
bonații telefonici din București. =



Ecouri la declarația lui N. S. Hrușciov:

U.R.S.S. este gata să înceapă
tratativele cu privire la

încetarea experiențelor cu arma nuclearăB

Nota Ministerului
Afacerilor Externe al U. R. S. S. 
adresată ambasadei S. U. A.

Japonia

Deschiderea celei de a doua Conferințe 
internaționale pentru folosirea energiei atomice 

în scopuri pașnice

Cum a fost 
realizată aterizarea 

rachetei geofizice 
sovietice

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite: Guvernul Uni
unii Sovietice este de acord ca la 31 octombrie să înceapă trata? 
tlve ale reprezentanților U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii în 
scopul încheierii unui acord cu privire la încetarea pentru totdea
una a experiențelor cu arma atomică și cu hidrogen de către state, 
cu stabilirea unui control cuvenit pentru respectarea acestui acord.

Această declarație a guvernului sovietic este cuprinsă în nota 
din 30 august a Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. care 
a fost trimisă ambasadei S.U.A.

In continuare în notă se arată că, după părerea guvernului so
vietic, locul cel mai potrivit pentru ținerea acestor tratative ar fi 
Geneva. Pentru a evita tergiversarea tratativelor guvernul sovietic 
propune să se cadă din timp de acord asupra limitării duratei lor 
printr-un termen anumit. De partea sa, guvernul sovietic propune 
să se stabilească acest termen la 2-3 săptămîni.

Odată cu nota s-a trimis ambasadei S.U.A. și textul declarației 
lui N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
publicat la 30 august, in care este expus punctul de vedere al gu
vernului sovietic în problemele atinse în declarația din 22 august 
a președintelui Eisenhower.

Declarația secretarului Casei Albe 
în problemele de presă

TOKIO 31 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Comentând răspunsurile lui N. 
S. Hrușciov la întrebările cores
pondentului ziarului „Pravda", zia
rul „Mainiți" atrage atenția citi
torilor asupra cuvintelor rostite 
de N. S. Hrușciov că scopul tra
tativelor trebuie să fie realizarea 
unui acord cu privire la interzice
rea experiențelor cu toate tipu
rile de arme nucleare de către 
toate țările și pentru totdeauna. 
Ziarul salută hotărîrea Uniunii 
Sovietice de a începe tratative la 
31 octombrie drept un pas pe ca
lea spre realizarea unui acord in
ternațional cu privire la interzice
rea armei nucleare

GENEVA 1' (Agerpres). In di
mineața zilei de 1 septembrie în 
Palatul Națiunilor din Geneva a 
avut loc deschiderea oficială a ce
lei de-a doua Conferințe interna
ționale pentru folosirea energiei 
atomice in scopuri pașnice.

Prima ședință a conferinței s-a 
ținut sub președinția cunoscutu
lui om de știință francez prof. 
F. Perrin. Au rostit cuvintări de 
salut adresate participanților la 
conferință T. Hollenstein, preșe
dintele Confederației Elvețiene, D. 
Hammarskjoeld, secretar general 
al O.N.U., S. Cole, director gene
ral al Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică, M. G. Can- 
dau, director general al Organi
zației Mondiale pentru problemele 
ocrotirii sănătății.

★

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : Președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, a adresat partici
panților la cea de-a doua Confe
rință internațională a O.N.U. pen
tru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice un mesaj de salut 
in care subliniază între altele că 
convocarea conferinței deschide 
largi perspective de cciaborare și 
schimb de experiență și de cu
noștințe dintre cele mai noi între 
țări, în domeniul științei și teh
nicii atomice.

★

GENEVA 1 (Agerpres). — La 
propunerea prof. Perrin partici-

panții la conferință au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
eminenților savanți Frederic Joliot- 
Curie și Ernest Lawrence care au 
încetat din viață și care au avut 
merite remarcabile în domeniul 
dezvoltării energiei atomice.

Toți cei prezenți în sală au as
cultat cu atenție salutul adresat 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
conferinței. S-a dat citire de ase
menea saluturilor adresate de șe
fii guvernelor Canadei, Franței, 
Indiei, Alarii Britanii și S.U.A.

A luat la început cuvîntul șeful 
delegației canadiene W. B. Lewis.

După raportul prezentat de sa
vantul francez Allard s-a dat cu
vîntul lui V. S. Emelianov, șeful 
delegației sovietice, directorul Di
recției generale pentru folosirea 
energiei atomice de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., 
membru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. care a pre
zentat un raport despre viitorul 
energeticei atomice în U.R.S.S.

După raportul prezentat de șe
ful delegației U.R.S.S. s-a distri
buit participanților la conferință o

lucrare în patru volume în care 
aînt expuse rezultatele a 100 de 
cercetări în problemele reacției ter
monucleare controlate. Aceste lu
crări nu au mai fost publicate 
pînă în prezent.

In cadrul aceleiași ședințe a luat 
cuvîntul tov. G. Gaston Marin, 
președintele Comitetului pentru 
energia nucleară al R.P.R.

Tot în cadrul primei ședințe 
acad. Horia Hulubei, directorul 
Institutului de fizică atomică 
R.P.R. a fost ales președinte 
secției de fizică a reactorilor.

al
al

In V. 0. $. s. a lost creată o centrală atomo 
electrică care reproduce comDusflbllnl 

pe care îl consumă
— Raportul Iul V. S. Emelianov —

Sub paravanul declarațiilor demagogice despre „hotărîrea**  lor 
de a înceta experiențele cu arme nucleare S.U.A, și Anglia con
tinuă să efectueze o serie de explozii nucleare în regiunea Ocea

nului Pacific.

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 30 august 
agențiile telegrafice americane au 
transmis din Newport, unde se a- 
fiă la odihnă președintele S.U.A., 
declarația lui Hagerty, secretarul 
Casei Albe în problemele de pre
să. In declarație se subliniază că 
președintele Eisenhower „este sa
tisfăcut" de asentimentul lui N. S.- 
Hrușciov de a începe la 31 oc
tombrie tratativele cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară. S.U.A.. a declarat Ha
gerty, nu sînt împotrivă ca Ge
neva să fie orașul unde se vor 
duce tratative. Totuși, președintele

Reprezentantul Ministerului Afacerilor 

Externe al Angliei >

Salutăm consimțământul U.R.S.S

S.U.A. nu va participa de la înce
put la aceste tratative. Delegația 
americană va fi compusă mai ales 
din experți. Dacă președintele va 
participa la tratative mai tîrziu, a- 
ceasta va depinde, după spusele 
lui Hagerty, de desfășurarea tra
tativelor. Hagerty a anunțat că 
președintele Eisenhower și-a ex
primat speranța că tratativele, 
care, după cum se presupune, vor 
începe la 31 octombrie, vor duce 
la realizarea unei înțelegeri accep
tabile între cele trei țări cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară.

LONDRA 1 (Agerpres). — Re
prezentantul Ministerului Afaceri
lor Externe al Marii Britanii a 
declarat la 1 septembrie într-o 
conferință de presă, că guvernul 
englez studiază în prezent nota sa-, 
vietică, prin care Uniunea Sovie
tică arată că este gata ca la 31

octombrie să înceapă tratative în 
vederea interzicerii experiențelor 
cu arma nucleara. „Noi salutăm 
consimțămîntul Uniunii Sovietice, 
a declarat reprezentantul Ministe
rului Afacerilor Externe, și ne vom 
consulta cu guvernul S.U.A.".

Caricatura de I. KERȘINDANSUL MORȚII

GENEVA 2 (Agerpres).- TASS 
transmite: Luînd cuvîntul la 1 
septembrie la cea de-a doua con
ferință internațională pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, prof. Vasili Emelianov, 
șeful Direcției centrale pentru fo
losirea energiei atomice, conducă
torul delegației U.R.S.S., a comu
nicat că în Uniunea Sovietică s-au 
construit diferite instalații termo
nucleare de dimensiuni mari, prin
tre care una este similară cu in
stalația engleză „Zeta".

Prof. V. Emelianov a spus că 
este posibilă crearea unui reactor 
compact cu deuteriu tritiu pentru 
nave.

A fost creată o centrală atomo
electrică, care reproduce combusti
bilul pe care îl consumă, și este 
în curs de terminare construirea 
unei centrale atomo-electrice mo
bile, cu o putere de 2.000 kW. Se 
deschide perspectiva creării unei 
instalații energetice atomice cu 
turbine cu gaze. Mari centrale ato
moelectrice se construiesc în Ural, 
în regiunile Leningrad și Vororiej 
(R.S.F.S.R.).

„Credem că după folosirea largă 
a energiei fisiunii nucleelor grele, 
trebuie să înceapă epoca folosirii 
pe scară tot mai largă a energiei 
din sinteza 
declarat în 
Emelianov.

Calculele 
clarat prof. V. Emelianov, arată 
că este pe deplin realizabil un re
actor care să dea milioane de kW 
pentru fiecare metru cub de plas
mă fierbinte din deuteriu și tritiu. 
Aceasta este mai mult decît se 
poate obține de la orice alte insta-

nucleelor ușoare", a 
raportul său, prof. V.

tehnice actuale, a de-

lății energetice, inclusiv reactorii 
atomici și motoarele cu reacție.

In continuare prof. V. Emelianov 
a spus: „Reactorul centralei ato
moelectrice mobile cu putere de 
2000 kW a cărei construcție este 
în curs de terminare în U.R.S.S. 
este instalat într-o clădire cu dia
metrul de aproximativ un metru și 
înălțimea de 2,2 metri. Ca agent 
termic și moderator se folosește 
apă la presiunea de 120 atmo
sfere.

La sfîrșitul acestui an centrala 
mobilă va fi instalată 
centrală atomoelectrică 
începe încercarea ei, 
prof. V. Emelianov.

Este în perspectivă, 
prof. V. Emelianov, crearea unei 
instalații atomice energetice cu 
turbină cu gaze în care nu va 
exista un al doilea circuit inter
mediar.

In Uniunea Sovietică, a declarat 
prof. V. Emelianov a fost creată 
o centrală atomoelectrică care re
produce combustibilul consumat de 
ea. Materia primă nucleară care 
la centralele atomoelectrice obiș
nuite este eliminată ca deșeu aici 
este prelucrată complect și este 
folosită pentru obținerea energiei.

Punerea în funcțiune a unui re
actor experimental pe bază~de neu
troni rapizi cu puterea de 5000 de 
kW a avut loc în Uniunea Sovie
tică cu mai bine de o lună în ur
mă (aceeași putere o are și prima 
centrală atomoelectrică din lume).

Experiența exploatării reactoru
lui cu neutroni rapizi va permite 
să se perfecționeze reactorii de 
acest tip proiectați în prezent pen
tru două centrale electrice indu
striale. Una din ele cu o putere

la prima 
și se va 

a declarat

a declarat

de 50.000 kW va fi construită pe 
Volga. Se proiectează să se con
struiască mai tîrziu o centrală de 
acest tip cu o putere de 250.000 
kW.

Prof. V. Emelianov a Comunicat 
în cadrul conferinței că majorita
tea centralelor atomoelectrice care 
se construiesc și se proiectează în 
U.R.S.S. se utilizează cu reactori 
în care se folosește ca moderator 
și agent termic apa obișnuită.

Reactori de tipul apă-apă se 
instalează la centrala atomoelec
trică cu o putere de 420.000 kW 
care se construiește în regiunea 
Voronej. O a doua centrala atomo- 
electrică de același tip se va con
strui în regiunea Leningrad.

Pe viitor, a spus Emelianov, vom 
face reactori din care aburul va 
trece direct în turbine. In acest 
fel ne vom putea dispensa de ge
neratorii de aburi intermediari și 
de o mare parte din utilajul aju
tător. Așa va funcționa centrala 
electrică de 400.000 kW. care se 
construiește în Ural.

Pe Volga unde se creează un 
mare centru de experiențe știin
țifice și tehnice în domeniul ener
giei atomice, se construiesc reac
tori de diferite tipuri care vor fi 
experimeqtați în condițiile exploa
tării industriale.

La centrul atomic de pe Volga, 
a declarat prof. Vasili Emelianov 
vor fi puse în funcțiune pentru 
prima dată un reactor cu o pu
tere de 50.000 de kW. cu apă în 
fierbere, precum și un reactor cu 
sodiu lichid.

Un mare interes prezintă reac
torul energetic omogen, în care 
se folosește apă grea cu uraniu 
dizolvat în ea.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : Aterizarea apa
ratelor și a cabinei ermetice cu 
cei doi cîini — „Belianka" șî 
„Pestraia" — aflați în racheta 
sovietică cu o treaptă care la 27 
august a atins înălțimea de 450 
km., a fost realizată cu ajutorul 
unor frîne aerodinamice speciale 
și al unei parașute.

Intr-un interviu publicat de 
ziarul „Trud" A. Kasatkin, mem
bru al grupului de lucru sovie
tic pentru studierea păturilor su
perioare ale atmosferei cu ajuto
rul rachetelor și al sateliților ar
tificiali ai pămintului, a declarat 
că cu ajutorul acestor frîne pre
cum și al unei parașute mari 
care s-a deschis în mod automat 
la înălțimea de 4—5 km., partea 
anterioară a rachetei în care se 
găseau aparatele și animalele, a 
coborît lin pe pămint.

In interviul său A. Kasatkin a- 
mintește că greutatea aparaturii 
așezate pe racheta sovietică 
fost de 1.690 kg. — de peste 
ori mal mult decît greutatea 
paraturi! așezate pe rachetele 
mericane.

a
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„Daily Herald":
„Rușii au rezolvat 

de fapt problema 
întoarcerii din spațiul 

cosmic"
LONDRA 31 (Agerpres). -t 

Majoritatea ziarelor engleze ca
racterizează lansarea cu succes a 
rachetei geofizice sovietice cu o 
singură treaptă ca un pas impor
tant spre primul zbor al omului 
în spațiul cosmic.

Știrea despre lansarea rachetei 
geofizice, scrie ziarul „Daily He
rald", este un semnal care deno
tă că Rusia merge în frunte în 
marea întrecere pentru cucprirea 
spațiului cosmic. Ziarul sublinia
ză că oamenii, de știință ameri
cani, care participă la lucrările 
Congresului Federației internațio
nale de astronautică (care se ține 
actualmente la Amsterdam), „;u 
fost înfrînți", doarece „rușii au 
rezolvat de fapt problema întoar
cerii din spațiul cosmic".

Observatorul ziarului „Daily 
Herald", N. Lloyd, scrie că în 
cercurile științifice lansarea ra
chetei sovietice cu doi cîini este 
considerată ca o mare realizare 
deoarece s-a reușit nu numai să 
se mențină viața animalelor 
(ceea ce este important pentru 
rezolvarea problemei zborului o- 
mului în cosmos), dar.să se rea
ducă racheta în stare bună, exact 
la locul stabilit.

13 ani de la proclamarea independenței R. D. Vietnam

in Extremul Orient o nouă
provocare militară

MOSCOVA 31 (Agerpres) TASS 
tnarismite : Ziarul „Pravda" din 
31 august publică sub semnătura 
„Observator" un articol în legătu
ră -cu acțiunile provocatoare ale 
SiUiA. în Extremul Orient. Co- 
rnSWtînd pregătirile militare ale 
S.U'.A. în regiunea insulei Taivan, 
autorul scrie că aceste acțiuni ale 
S.U.A. dovedesc că protagoniștii a- 
mericani ai politicii de foiță pun 
la’ cale în Extremul Orient o 
nouă provocare militară. Imperia
liștii americani, se spune în arti
col, nutresc visul absurd de a 
întoarce roata istorici cu ajutorul 
armelor și de a impune poporului 
eliberat vechile rînduieli deși ză
dărnicia acestor încercări trebuie 
să fie evidentă pînă și pentru 
piraterii politicii ,,pe pragul^ 
boiului", orbiți de ură față 
marele popor chinez.
.. Se înțelege de la sine că 
țiunile provocatoare 
agresive 
tut. să 
hotărî fă 
Populare 
inventa ,. , „
oricare ar fi șiretlicurile și înșelă
ciunile la care ar recurge, S.U.A. 
nu pot scăpa de răspunderea pen
tru agravarea situației internațio
nale în regiunea Extremului O- 
rient — se spune în articol.

Trebuie să declarăm direct: 
Este timpul ca imperialiștii ameri
cani să înceteze de a pune la în
cercare răbdarea poporului chi
nezi. Este timpul să se pună capăt 
ocupării insulei Taivan care este 
0 parte integrantă a teritoriului 
chinez, iar în prezent datorită for
țelor agresive ale S. U. A. s-a 
transformat în sursa provocărilor 
permanente împotriva R. P. Chi
neze. Eliberarea Taivanului și a 
tuturor celorlalte insule de litoral 
care aparțin Chinei, subliniază au
torul articolului, este o chestiune 
internă a poporului chinez. Po
porul chinez consideră ca o da
torie sfîntă eliberarea teritoriilor 
Jui, și nimeni nu-1 va împiedica

Poporul vietnamez sărbătorește astăzi 13 ani 
de la proclamarea independenței R. D. Vietnam. 
In această perioadă poporul vietnamez a depus 
eforturi susținute pentru construirea unei vieți 
noi, luminoase ; el a trebuit totodată să ducă o 
luptă grea, îndelungată împotriva cotropitorilor 
colonialiști. Eforturile sale au fost încununate 
de mari victorii.

In prezent, în partea de nord a țării unde ju
gul colonial a fost scuturat, pulsează o viață 
nouă. Se dezvoltă industria, pămîntului i se 
smulg roade tot mai bogate, înflorește știința, 
arta și literatura.

Exprimind aspirațiile întregului popor, guver
nul R.D. Vietnam luptă pentru unificarea paș-

nlcă • Vietnamului, pe calea trasată de hotărf- 
rile Conferinței de la Geneva. Traducerea în 
viață a acestor hotărîri este împiedicată însă de 
rezistența clicii corupte din Vietnamul de Sud, 
sprijinită de imperialiștii americani.

Poporul și tineretul nostru urmărește cu pro
fundă dragoste și simpatie înfăptuirile poporului 
și tineretului prieten din îndepărtata Republică 
Democrată Vietnam.

Cu prilejul marii sale sărbători naționale, tine
retul romîn urează poporului și tineretului viet
namez noi succese pe calea construirii socialis
mului, a înfăptuirii unității naționale a Vietna
mului, spre binele și progresul întregului popor 
vietnamez.

Altă dată, la ieșirea din puțuri șl 
din galerii, muncitorii plecau aca-. 
să plini de cărbune și de praf. 
Acum ei dispun de ‘ instalații de 
băi cu apă caldă. Au fost con
struite apoi 700 locuințe noi. In 
orele de odihnă, tinerii frecven
tează biblioteca sau își petrec 
timpul în cele 4 cluburi și 19 case 
de cultură, Mulți dintre ei parti
cipă activ la cele 4 echipe artis
tice de amatori. Cit despre ama
torii de sport, trebuie să vă infor
măm că ei alcătuiesc 5 echipe de 
fotbal și 6 echipe de volei.

Uniunea Tinerilor Muncitori a 
întreprins de asemenea o largă 
mișcare pentru lichidarea analfa
betismului din rîndurile tineretu
lui. Acum în Hongay toți tinerii 
știu să citească și să scrie. Mai 
mult încă: ei consideră ca o dato
rie a lor sarcina de a-i învăța și 
pe muncitorii bătrîni să scrie și să 
citească potrivit lozincii: „Bătrinii 
învață să scrie și să citească, iar 
tinerii învață meseria lor". Mulți 
tineri nu-i vor uita nici odată pe 
muncitorii vîrstnici care i-au aju
tat să capete o calificare. O deose
bită recunoștință au tinerii noștri 
muncitori față de specialiștii sovie
tici care le-au împărtășit cu multă 
dragoste și pricepere cunoștințele 
profesionale.

Au trecut trei ani de refacere 
economică. In fața clădirii direc
ției minelor din Cam-Pha se vede 
un zid împodobit cu stele acope
rite de sticlă — o adevărată con
stelație. Fiecare stea poartă nu
mele unui șantier; ea capătă stră
lucire, devine luminoasă cînd șan
tierul își realizează planul. De obi
cei această constelație strălucește 
orbitor, aruncă reflexe jucăușe pe 
șosea, trezind în inimile minerilor 
sentimentele de bucurie. Pentru 
continua înflorire a patriei lor, ti
nerii muncitori din bazinul minier 
Hongay sînt hotărîți să dea stele
lor lor o strălucire tot mai vie.

BUI TAN LINII 
secretar al secției regiunii 

Hong-Quang a Uniunii Tinerilor 
Muncitori din Vietnam

MOSCOVA 1 La 1 septembrie 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
a primit la Kremlin pe Cyrus 
Eaton, cunoscut activist pe tărîrn 
social din America, care se află 
în Uniunea Sovietică și a avut cu 
el o convorbire.

MOSCOVA. — Revista „Ino- 
strannaia Literatura", organ al U- 
alunii scriitorilor din U.R.S.S., 
publică in numărul său din august 
un mare șl documentat articol 
,,Prietenia noastră" semnat de 
Mihail Dalea, umbasadorul R.P.R. 
la Moscova.

BEIRUT. - In ultimele 24 de 
ore, în multe cartiere ale orașului 
Beirut au început din nou schim
buri de focuri. La 31 august în 
oraș au explodat două bombe. 
După cum relatează presa, ciocni
rile între unitățile trupelor gu
vernamentale și răsculați au reîn
ceput de asemenea și în valea 
Bekaa.

MOSCOVA. — Duminică 31 au
gust, in sala Conservatorului de 
stat „Ceaikovski" din Moscova, a 
avut loc o seară festivă închinată 
creației marelui compozitor romin 
George Enescu. Această seară a 
constituit totoaată finalul unei 
serii de concerte date de tinerii 
purticipunți la Concursul interna
țional ,,George Enescu", ce se va 
deschide la 4 septembrie la Bucu
rești.

In dimineața zilei de luni 1 sep
tembrie, grupul de tineri partici
pant la Concursul internațional 
„George Enescu" a plecat cu avio
nul la București.

HELSINKI : La 30 august 
a avut loc la Helsinki ședința 
festivă consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a Partidului Comunist 
din Finlanda.

PHENIAN. — La 30 august in 
prezența conducătorilor Partidului 
Muncii din Coreea și ai guvernu
lui R.P.D. Coreene in frunte cu 
top. Kim Ir Sen, a avut loc festi
vitatea punerii in funcțiune cu în 
treaga ei capacitate a hidrocent'a- 
lei electrice de la Suphun, una 
dintre cele mai mari hidrocentrale 
din Asia. i

PEKIN, — După cum anunță a- ■ 
genția China Nouă, nu de mult or
ganele securității publice din pro- i 
vincia Tziansu au arestat, ajutați t 
de populație, un grup de agenți 
ai organizațiilor ciankaișiste de 
spionaj Toți acești agenți au ur- ‘ 
mat o pregătire specială în orga- 1 
nizațiile de spionaj americano- 1 
ciankaișiste. ,

Munca avîntatâ a tinerilor mineri
Minele din Hongay se întind pe 

o lungime de 120 de km. și conțin 
straturi de cărbune avînd o grosi
me de 60 pînă la 120 de metri. In 
unele locuri, aceste zăcăminte se 
află la mai puțin de 100 m. adînci- 
me de la suprafața solului; în ge
neral însă cărbunele se găsește 
chiar la suprafața pămîntului, ceea 
ce ușurează în mod considerabil 
exploatarea lui sub cerul liber. 
Bazinul carbonifer este înconjurat 
de 250.000 de hectare de păduri 
cu esențe prețioase. Situat pe coa
sta Pacificului, el este mărginit de 
golful Along și de golful Bai-Tu- 
long.

Acum aproape un secoV primul 
vas de război al colonialiștilor 
francezi și-a aruncat ancora in 
golful Along; tot atunci bazinul 
minier de la Hongay a căzut în 
mîinile cotropitorilor. Viața oame
nilor din această regiune devenea 
tot mai grea și apăsătoare. Țăranii 
din Deltă erau adunați și trimiși 
cu forța în mine de unde mulți 
nu se mai întorceau niciodată.

In anii de cruntă asuprire colo
nialistă, steagul roșu al comuniști
lor noștri, împodobit cu secera și 
ciocanul, își făcea tot mai des apa
riția. Lupta muncitorilor conduși 
de Partidul celor ce muncesc din 
Vietnam n-a mai cunoscut răgaz. 
In timpul rezistenței împotriva co
lonialismului, ei au sabotat și au 
paralizat toată activitatea din ba
zinul carbonifer. Mulți muncitori 
s-au înrolat în Armata Populară 
lupți nd pentru cauza eliberării 
patriei.

La 29 aprilie 1955. bazinul car
bonifer a fost în întregime elibe
rat.

Două zile au fost de-ajuns eroi
cilor noștri muncitori, noii stăpâni 
ai minelor de la Hongay, pentru 
a repune în funcțiune bazinul car
bonifer.

Dificultățile erau nenumărate. 
Colonialiștii luaseră cu ei o parte 
din mașini și din materialul rulant; 
metoda lor de exploatare era nera
țională și necorespunzătoare teh
nicii moderne. Trebuiau în
tărise toate aceste dificultăți, iar 
minele refăcute. Condusă și îndru-
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din Hongay
mată de partid, Federația locală 
a tinerilor muncitori a lansat a- 
atunci această lozincă: „Să dez
voltăm întreaga capacitate a 
membrilor Federației și a tinerilor 
muncitori în întrecerea pentru 
creșterea producției, pentru reali-

Un articol publicat în ,,Pravda"
să înfăptuiască unificarea patriei 
sale.

Amatorii de provocări militare, 
se spune în articol, nu ar trebui 
să uite că Republica Populară 
Chineză nu este un stat mic și 
lipsi) de apărare pe al cărui teri
toriu pot debarca fără a fi pe
depsiți soldații infanteriei marine 
americane. Republica Populară 
Chineză are ce să apere și are a- 
părători. Au apus pentru totdeau
na timpurile, scrie autorul, cînd 
imperialiștii puteau să stăpîneas- 
că cu insolență în China.

Prietenii Republicii Populare 
Chineze, continuă articolul, și ea 
are mulți prieteni credincioși, sînt 
întrutoful de partea poporului chi
nez. Oam&nii sovietici, ca și toate 
popoarele puternicului lagăr so
cialist, sprijină lupta justă a po
porului chinez frate, pentru res
tabilirea drepturilor sale legitime 
asupra insulei Taivan și a celor
lalte insule de litoral.

Cei care încearcă astăzi să a- 
menințe cu o agresiune împotri
va R.P. Chineze, se subliniază în 
articol, nu trebuie să uite că

ins- 
răz- 

de

ac- 
forțelor 
au pu- 

întîmpine o ripostă 
partea Republicii 

Și

ale 
nuamericane,

nu 
din 
Chineze.
propaganda americană,

orice ar

amenință și Uniunea Sovietică, 
deoarece Uniunea Sovietică este 
legată de China populară prin le
gături indestructibile de prietenie 
frățească și colaborare la baza 
cărora stă hotărîrea celor două 
state de a asigura pacea între po
poare și de a da o ripostă agre
sorilor. Uniunea Sovietică și R.P. 
Chineză, scrie autorul, sînt unite 
în lupta împotriva tuturor uneltiri
lor dușmanilor păcii. Uniunea So
vietică va acorda Republicii Popu
lare Chineze ajutorul moral și 
material necesar în lupta ei justă.

Organizatorii provocărilor ar
mate împotriva R.P. Chineze să 
nu se legene în speranța că vor 
reuși să localizeze evenimentele. 
Orice agresiune a S.U.A. în Ex
tremul Orient va provoca în mod 
iminent agravarea întregii situații 
internaționale și va duce la ex
tinderea războiului asupra altor 
zone cu toate urmările care de
curg de aici. Acest lucru, scrie în 
încheiere autorul, trebuie amintit 
încă odată acelora care pun la 
cale un joc periculos cu focul în 
Extremul Orient.

Articol special 
pentru 

„Scînteia tineretului44

S.U.A. și ciankaișiștii 
acționează mină in mină

WASHINGTON 31 (Agerpres). 
Agențiile de presă americane a- 
nunță că ministrul Armatei al 
S.U.A., Brucker, care a sosit la 
Taipe după ce a vizitat Seulul a 
avut numeroase întrevederi cu li
derii ciankaișiști și cu comandan
ții militari americani din zona 
Pacificului. Nu au fost dezvăluite 
planurile agresive puse la cale de 
Brucker cu ciankaișiștii, dar mi
nistrul Armatei americane a de
clarat că S.U.A. și ciankaișiștii 
„vor acționa mînă în mînă". El 
a adus laude armatei ciankaișiste 
cuibărite în Taivan la adăpostul 
flotei a 7-a americane din Pa
cific.

Anglia concentrează 
forțe în peninsula 

Arabică
31 (Agerpres). — Intr-o 
dată publicității la 30

CAIRO 
declarație 
august de către reprezentanța ima- 
matului Omanului la Cairo, se a- 
rată că Anglia concentrează forțe 
la Maskat, insulele Bahrein și în 
alte regiuni ale peninsulei Arabice. 
Avioanele transportă continuu pe 
aeroportul Aș-Șark echipament 
militar

In declarație se arată de ase
menea că în săptămîna trecută au 
avut loc lupte crîncene între pa- 
trioții din Oman și trupele engle
ze din regiunea Djebel Al-Ahdar.

zarea planului de refacere a bazi
nului carbonifer". Răspunzînd la 
această lozincă, tinerii muncitori se 
avîntau în galerii, la fel ca lup
tătorii patrioți, in liniile de foc.

...Pe culmea Căprioarelor, esca
latoare cu gîtul lung își înfig cupa 
în stâncă pentru a smulge tone de 
minereu, care sînt apoi descărcate 
în camioane mari de 25 de tone. 
Tinărul Nguyen-tien-Trang, secre
tar al organizației locale a Uniunii

Tinerilor 
măiestrie 
veșnic preocupat de îmbunătăți
rea tehnicii și astfel de sporirea 
randamentului său. Norma prevă
zută pentru o zi de muncă este 
de 170 de încărcături, dar Trang 
singur a realizat 157 într-o jumă
tate de zi. Constatând că camioa
nele de transport pierdeau mult 
timp cu manevre complicate, 
Trang a amenajat un spațiu larg 
pentru a ușura mișcările lor, ceea 
ce a ridicat producția la 5640 me
tri cubi pe zi, adică 1740 metri 
cubi peste norma prevăzută,

Nguyen-*, !en-Trang a fost de
clarat fruntaș al întrecerii socia
liste din industrie pe întreaga 
țară.

In minele de la Ha-Lam, tână
rul Trank-cong-Luc s-a eviden
țiat de asemenea în arta condu
cerii escavatoarelor. Deși are nu
mai 21 de ani, el deține titlul de 
fruntaș în întrecerea socialistă pe 
întreaga industrie. In scopul de a 
ține excavatorul în perfectă stare, 
tinărul Luc nu încetează să stu
dieze arta de a-l mînui.

Realizarea unor progrese consi
derabile în producție, au permis 
muncitorilor din bazinul minier 
să-și îmbunătățească tot mai mult 
condițiile de muncă și de trai.

Muncitori conduce 
escaoatorul AI-7, El

cu
este

Vedere generală a Uzlneî de construcții mecanice din Hanoi
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