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Brigăzile de producție 
ale tineretului — 

ajutor important in 
îndeplinirea planului uzinei

Ca sâ fie

f Tn urmă cu mai multe luni, 
atelierul segmenți-turnare din 
eadrul sectorului 224-fontă
nu-și îndeplinea cu regularitate 
planul de producție. Rebutul ajun
sese în martie la peste 30 la sută, 
iar munca era slab organizată. 
S-au încercat multe soluții pentru 
îndreptarea situației dar lucrurile 
nu mergeau cum trebuie.

Organizația U.T.M., la îndemnul 
brganizației de partid, a luat a- 
tunqi hotărîrea înființării în ate
lier a trei brigăzi de tineret de 
producție. Organizarea brigăzilor 
de tineret, munca desfășurată de 
ele, a influențat în bine mersul 
producției în acest atelier, a 
schimbat, putem spune, fața locu
lui de muncă. Acum se toarnă un 
număr de segmenți încă odată mai 
mare decît în trecut, iar procentul 
mediu de rebut a scăzut In jurul 
cifrei admise.

în uzina noastră, unde din to
talul de muncitori peste 70 la su*A 
sînt tineri mai există desigur multe 
alte asemenea brigăzi de tineret 
care, după ce au hiat ființă, au 
transformat locul de muncă in
tr-un sector fruntaș.

în primul semestru al acestui 
an, colectivul Uzinei „Vasile Ttt- 
dose“ din Colibași a obținut suc
cese însemnate. Planul producției 
globale a fost îndeplinit în pro
porție de 105,2 la sută, cel al pro- 
ducției-marfă de 104,3 la sută, iar 
productivitatea muncii a fost reali
zată în proporție de 105 la sută. 
S-au făcut și 
menea multe 
zări prețioase 
importante.

Aceste rezultate nu pot fi a- 
mintite fără a sublinia contribuția 
adusă de tineretul uzinei noastre, 
mobilizat de organizația U.T.M. 
sub conducerea organizației de 
partid. Trebuie să amintesc astlel 
de succesele brigăzii vestitului 
strungar Alexandru Chiru, ai că
rui tineri își îndeplinesc planul de 
producție înainte de termen, își 
folosesc timpul de lucru la maxi
mum și dau produse de cea mai 
bună calitate, de brigada lui Chi
tită Decebal din atelierul de roți 
din sectorul 222 care, de multe ori 
a fost fruntașă pe sector realizînd 
planul. înainte de termen, sporind 
productivitatea muncii.

în cadrul brigăzilor de tineret 
există un teren prielnic pentru 
dezvoltarea multor Inițiative tine- 
Tești de muncă. Mișcarea de ino
vații și raționalizări a cuprins 
astfel mulți tineri din uzină, care 
au economisit pe aceste căi, de la 
începutul anului și pînă acum a- 
proape 300.000 lei. Voicu Ion, 
responsabilul brigăzii de tineret 
de la atelierul de turnare-carcase, 
a făcut de pildă o inovație care a- 
duce o economie de metal la fie
care carcasă de 4 kg. și micșorea- 
ză simțitor rebuturile (procentul 
de rebut realizat tn ultima perioa
dă este de 5—6 la sută față de 
procentul admis de 14 la sută).

Dar nu numai prin inovații fac 
tinerii economii. Ca exemplu poate 
fi dată brigada lui Ion Anghel care 
folosește și alte căi, specificate în 
Chemarea tinerilor de la Reșița, 
cum ar fi economii de materiale 
auxiliare, scule etc.

s-au aplicat de ase- 
inovații și rationali- 
carc aduc economii

•—:

A. Chichian Nicolae, responsa
bilul brigăzii de tineret de la 
sectorul 5 agricol al Uzinelor 
„Vasile Roaită“ discută cu 
Constanța Avram și Elena 
Ghiță despre ridicarea calității 
cutiei de viteze a semănătorilor 

universale

de 
a-

La întreprinderea „Textilă Gri. 
vița“ din Capitală, există în mo
mentul de față o singură brigadă 
de producție a tineretului. Briga
da aceasta cuprinde un grup de ti
nere de la laborator. Munca in 
laborator este de mare răspundere 
deoarece aici se fac analize pen
tru fire și fibre nu numai 
întreprinderea respectivă, 
pentru altele din țară. Tot 
analizează materia primă 
din străinătate. De aceea 
zarea unei brigăzi de tinerel 
acest punct de lucru a fost nime- 
rită. Urmărind activitatea tinere
lor laborante dinainte de consti- 

i activitatea lor 
actuală, se poate constata însă că 
nu există nici o schimbare evi
dentă'. Iată citeva exemple : Acum, 
tînăra Lungu Niculina, de pildă, 
lucrează ca și in trecut la aceleași 
analize de fire și țesături

ln același timp, brigăzile 
producție ale tineretului, fiind 
devăratc școli de educație comu
nistă a tineretului, ne dau un mare 
ajutor în educarea în spirit socia
list a tinerilor, sînt un exemplu 
pentru toți tinerii muncitori ai 
uzinei. Tinerii care sînt indiscipli
nați, care lipsesc nemotivat, care 
au o slabă calificare, ori nu-și în- «“irea brigozn și 
grijesc cum trebuie locul de mun
că, nu sînt iertați de opinia colec
tivului brigăzilor, de exigența to
varășilor lor. Și acest lucru În
seamnă foarte mult pentru bunul

pentru 
ci și 

aici se 
venită 

organi* 
în

de

Fiecare brigadă — 
un colectiv de muncă 

fruntaș

al producției în'uzina noas-

bri- 
luat 
as-

mers 
tră.

Succesele în munca brigăzilor 
de tineret se datoresc sprijinu
lui părintesc al comuniștilor din 
sectoare, al muncitorilor virstnct 
cu experiență, care s-au apropiat 
cu dragoste de tineri, i-au aju
tat în desăvîrșirea măiestriei lor 
profesionale, i-au educat în spiri
tul disciplinei muncitorești.

In uzina noastră, crearea 
găzilor de tineret a 
în urmă cu un timp un
pact nou : formarea de brigăzi de 
tineret complexe, organizate pe 
flux tehnologic. In aceste brigăzi 
activitatea este mai cuprinzătoare, 
rezultatele obținute în producție 
sînt mult mai bune decît tn trecut, 
cind pe același flux tehnologic era 
o brigadă de strungari, una de 
frezori, de rectificatori etc.

Deși după cum s-a văzut brigă
zile de producție ale tineretului au 
adus și continuă să aducă o mare 
contribuție la succesele uzinei noas
tre, trebuie să spunem că mai 
există brigăzi și tineri din cadrul 
acestora care au rămas în urină. 
Mai sînt tineri indisciplinați care 
absentează adesea de la lucru, ti
neri cu o calificare scăzută, care 
nu ascultă pe maiștri, pe munci
torii vîrstnici. Se poate aminti aici 
numele lui Gheorghe Tănase, Din- 
că Bogdan și Gheorghe Nițu de 
la sectorul 222, ale lui Alexandru 
Mărăcineanu și Nicolae Chirindel 
de la 223 și alții.

Trebuie să spunem de asemenea 
că preocuparea mai intensă a or
ganizației U.T.M. precum și a con
ducerilor administrative ale sectoa- 
relor pentru ridicarea tuturor bri
găzilor de tineret la nivelul celor 
fruntașe ar aduce mari servicii 
uzinei noastre. După un calcul a- 
proximativ a reieșit că, dacă toate

LICÜ VASILE
director tehnie 

Uzina „Vasile Tudose“-Colibași

(Continuare tn pag. 3-a)

ei facbumbac, pe cind tovarășele 
analize mai complicate, analizele 
la fibre. De asemenea, in îndepli
nirea și depășirea piuitului de pro
ducție nu s-a remarcat nici o 
schimbare în lunile acestea față 
de lunile cind nu exista brigada.

Faptul că în munca fetelor nu 
s-a resimțit saltul calitativ, saltul 
ce trebuie să-l facă orice grup de 
tineri care-și organizează munca

în cadrul unei brigăzi, se datorește 
formalismului. Brigada de tineret 
a fost înființată așa... ca să fie. Co
mitetul U.T.M. n-a știut să în
drume brigada astfel ca ea să 
trăiască ca un colectiv închegai. 
Ea nu are program de activitate cu 
obiective concrete, nu ține consfă
tuiri regulate de analiză a mun
cii ; în cadrul ei nu se ține o evi
dență concretă a realizărilor, nu 
sînt organizate acțiuni cu caracter 
educativ.

S-a pierdut din vedere tocmai 
faptul că scopul organizării unei 
brigăzi este acela de a deveni un 
colectiv de muncă fruntaș, de a 
face ca toți membrii ei să lucreze 
la nivelul fruntașilor. Dacă s-ar fi 
ținut seama de acest lucru tinăra 
Lungu Niculina, de pildă, care are 
o calificare mai slabă ar fi fost 
ajutată in cadrul brigăzii și ar fi 
putut să-și dezvolte j---- —
profesională ajungind să 
la analize complicate.

Neinteresul comitetului 
față de munca brigăzilor 
dticție ale tineretului, a 
faptul că o altă brigadă, și anume 
brigada de la sortare, s-a autodes- 
ființat, tn momentul de față acolo 
lucrează peste 20 de tineri, iar pe 
lingă ei, numeroși muncitori virst- 
nici cu experiență bogată de mun
că. Se poate crea deci o brigadă 
sau chiar două. Pentru aceasta și 
în general pentru sporirea contri
buției tineretului in producție, tre
buie ca incepind cu brigada de la 
laborator,. comitetul U.T.M. si ia 
măsuri pe linia organizării con
crete a muncii tineretului în scopul 
de n face din brigăzile de tineret 
adevărate colective de munci frun
tașe.

pregătirea 
i lucreze

U.T.M. 
de pro* 
dus la

C. VICTOR

Se apropie examenele de admitere tn institutele superioare de tnvă- 
țămînt. Elevii care au terminat de curînd școala medie se pregă
tesc asiduu. In fotografie: Absoivenți ai școlilor medii la biblioteca 

Parcului de cultură și odihnă „I. V. Stalin“ din București 
Foto: P. PAVEL
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE]
Prim-secretar al CC. al P.M.R.

Tovarășului CHIVU STOICĂ
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Tovarășului ION GHEORGHE MÄURER,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Brigada de tineret condusă de Andrei Traian, din secția motoare 
a Uzinelor „23 August“, depășește lunar sarcinile de producție cu 
8 la sută. In munca lor membrii brigăzii sînt îndrumați și ajutați 
îndeaproape de maistrul Eugen Kazimirski. în fotografie: Cîțiva 

din membrii brigăzii urmăresc explicațiile maistrului.
Foto: N. STELOR1AN

București
In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

a! Prezidiului Adunării Populare Supreme și al Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare Democrate Coreene și în numele între
gului popor coreean, vă exprimăm dv. și prin dv. poporului romîn, 
profunde mulțumiri pentru caldele felicitări pe care ni le-ați adre
sat cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a eliberării poporului 
coreean de către Armata Sovietică. Poporul coreean va depune și 
pe viitor eforturi în vederea dezvoltării și întăririi continue a prie
teniei și solidarității dintre popoarele celor două țări ale noastre, 
bazate pe principiile internaționalismului proletar. Vă urăm dv. și 
întregului popor romîn noi victorii strălucite în construirea socia- 
lismu'ui Tn țara dv., în întărirea unității și coeziunii lagărului socia
list în frurirc'cu Uniunea Sovietică și in menținerea păcii în întreaga 
lume.

Tinerii în acțiuni 
de hidroameliorații

KIM IR SEN,
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

In septembrie

Se vor sărbători 500 de ani 
de la întemeierea Bucureștiului

Anul acesta se împlinesc 500 de 
ani de la cea mai veche mențiune 
documentară despre existența ora
șului București.

Potrivit unei hotărîri a Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliu
lui de Miniștri acest important 
eveniment se va sărbători îrt luna 
septembrie. Hotărîrea prevede că 
pentru pregătirea și organizarea 
acestei sărbătoriri sa va constitui 
un comitet iar în ziua de 20 sep
tembrie 1959 va avea loc o sesi
une jubiliară a Sfatului Popular 
al Capitalei. In aceeași zi, în 
parcuri și piețe publice vor avea 
loc manifestări culturale și artis
tice, serbări populare, jocuri de 
artificii etc. în cluburi, școli, case 
de cultură și unități militare, se 
vor ține conferințe privind istoria 
mișcării muncitorești din orașul 
București.și realizările regimului 
democrat-popular. între 13 și. 20 
septembrie va avea Joc săptămîna 
celor mai bune spectacole ale tea
trelor din București, festivaluri ' de înfrumusețare a orașului “ și 
cinematografice, manifestări mu- alte lucrări de interes obștesc

zicale. Se vor deschide expozițiile 
„București în arta plastică“, 
„București, oraș al muncii“ și ex
poziția de fotografii „Bucureștiul 
in imagini“.

La Muzeul de istorie a orașului 
București, cu sprijinul Academiei 
R.P, Romine se va ține ședința de 
comunicări științifice consacrata 
acestei aniversări. Se vor tipări 
broșuri pentru popularizarea isto
riei orașului București, afișe, 
pliante și se vor emite o serie de 
medalii, insigne și timbre jubilia
re. La sărbătorirea semimileniului 
vor fi invitați reprezentanți ai 
capitalelor dintr-o serie de țări, 
precum și ziariști străini.

In locuri legate de trecutul is
toric al orașului București se vor 
așeza plăci cu inscripții reprezen
tative.

Comitetul executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei va organiza 
cu sprijinul maselor de cetățeni 
acțiuni patriotice pentru lucrări

Activitatea culturală contribuie
la transformarea socialistă a agriculturii

In «ațele comunei Buftea, din 
raionul Răcari, organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi
zațiilor de partid, desfășoară o 
bogată activitate cultural-educa- 
tivă pentru atragerea de noi ti
neri în sectorul agricol coopera
tist din comună. Una din prin
cipalele forme ale acestei activi
tăți sînt conferințele de la că
minul cultural și de la stația de 
radiofieare. O preocupare esen
țială a utemiștilor și tinerilor 
care fac parte din colectivul de 
conferențiari, care activează pe 
lingă căminul cultural, este aceea 
de a pregăti și programa confe
rințe cu o tematică ștrins legată 
de munca politică pentru coo
perativizarea întregii comune. De 
exemplu, în vara acestui an, în
tovărășirea „Drumul lui Lcnin" 
din comună a obținut recolte 
bune la toate culturile de păioase. 
Pentru a populariza producțiile 
întovărășiților, care sînt mai 
mari eu 760 kg. grîu la heoîar 
și cu 600 kg. orz la hectar, de
cît ale țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale, tinerii 
conferențiari au întocmit o con
ferință 
„Cum 
„Drumul lui Lenin" 2.050 
grîu la hectar și 2.117 kg. 
la hectar“.

Tot pentru popularizarea 
ceselor obținute în sectorul «o-

cu următorul subiect: 
a obținut întovărășirea 

' ‘ ‘ ““ kg
orz

suc-

cialist «-au mai întocmit și alte 
conferințe. De pildă: „Cum a a- 
juns G.A.C. „Ilie Pintilie“ din co
muna Dobreni, cea mai bogată 
gospodărie colectivă din regiunea 
București" sau „G.A.C. — izvor 
de belșug și bunăstare“ etc.

Conferințele acestea au fost 
audiate de peste 300 de tineri 
întovărășiți și cu gospodării in
dividuale.

O activitate susținută se desfă
șoară la cercurile de citit din 
circumscripțiile electorale. Aici, 
îți aduc Un aport prețios tine
rii intelectuali din comună, agi
tatorii utemiști de la fabricile de 
conserve, de vată și de cărămizi 
din localitate, tinerii muncitori 
de la G.A.S. și tinerii întovără
șiți fruntași. La indicațiile comi
tetului comunal de partid, ace
știa organizează citirea în colec
tiv a unor articole din ziare, ci
tesc diferite cărți și broșuri a- 
grotcliniec sau literare, după 
care se fac discuții colective. 
Piuă acum, la cercurile de citit, 
conduse de tineri s-au recenzat 
și s-au citit cărțile „Pămint des
țelenit”, „Secerișul“, „Nopțile de 
iunie", „Moroineții“ 
mitent cu citirea în colectiv 
cărților, utemiștii 
se. ocupă de distribuirea 
ților fiecărui participant, 
vit cu nivelul cunoștințelor sale 
ți poartă cu ei discuții indivi
duale pe marginea cărții citite.

etc. Conco-
a

și tinerii 
căr- 

potri-

Un rol important îl au în ca
drul cercurilor de citit convor
birile cu temă. Cu prilejul ace
stor convorbiri s-a organizat pre
lucrarea statutului G.A.C. și 
întovărășirilor agricole pe 
tole, se studiază 
partid și de slatț 
la transformarea 
agriculturii, iar 
citit, condus de 
cia Ghiordunescu, 
cititul în colectiv 
cole legate de colectivizarea 
griculturii, din Carnetul agitato
rului.

Din inițiativa comitetului co
munal U.T.M. s-au organizat cî- 
teva acțiuni foarte interesante. 
Dintre acestea amintim o expo
ziție de cărți cu titlul „Vreți să 
obțineți recolte bogate, citiți căr
țile...“ sau „Cine citește 
mult". Tot în cadrul 
țiuni trebuie amintite 
terarc ale tineretului 
rile eare au ca temă 
de pildă, „Literatura 
și agrotehnică izvor 
cultură și de folositoare cunoștin
țe“, sau vizionarea colectivă a 
emisiunii pentru sate la tele
vizorul căminului cultural.

învățind din propria experien
ță că tinerii săteni vin la cămi 
nul cultural nu numai să se dis
treze, ci să și învețe, formațiile 
artistice ale tineretului și-au im-

al 
capi- 

documente de 
care se referă 

socialistă a 
la cercul de 
utemisla Lu- 

se organizează 
a unor arti-

a-

mai 
acestor ac- 

serilc li- 
și șezălo* 

principala, 
beletristică 
nesecat de

bogățit simțitor repertoriul cu 
jocuri, poezii, piese de teatru și 
cîntece cu conținut legat de preo
cupările tinerilor țărani munci
tori. Astfel, colectivul teatral a pus 
în scenă'piesa: „Bărbatul fără o- 
pinci“. De asemenea, în progra
mul ansamblului coral figurează: 
„Hai să facem o gospodărie“, 
„Drag iui i bădița cu tractorul”, 
„Hora'în G.A.C.“ etc.

Zilele acestea un grup de ță
rani muncitori din întovărășirile 
agricole) și de țărani muncitori 
eu gospodării individuale care 
și-au exprimat dorința să se în
scrie în gospodăria colectivă, au 
făcut cu ajutorul comitetului co
munal de partid o vizită co
lectiviștilor din comuna Gheorghe 
Lazăr, raionul Slobozia. Folosind 
acest prilej, stația de radiofieare 

o eiiii- 
„în vizită 

din comuna 
Prin imagini

a comunei a prezentat 
siune intitulată : 
la colectiviștii 
Gheorghe Lazăr". 
artistice sugestive li s-a povestit 
sătenilor din comună cum, por
nind aproape de la nimic, colec
tiviștii din această comună și-au 
întemeiat o gospodărie colectivă 
milionară, cu ramuri de produc
ție multilateral dezvoltate, cu 
construcții noi în care se adă
postesc 187 bovine de rasă, 2.100 
ovine, 358 porcine și un 
număr de unelte și mașini agri
cole. Emisiunea stației 
radiofieare punea față în față

mare

de

veniturile colectiviștilor din 
comuna Gheorghe Lazăr, care 
se calculează în mii de lei 
și ale țăranilor 1 muncitori 
de ieri din aceeași comună care 
trudeau flăminzi din zori și pînă 
în noapte pe moșiile boierești, 
adresîndu-se în același timp cu 
un îndemn țăranilor > muncitori 
din comuna Buftea de a se în
scrie și ei în gospodăria colec
tivă.

Folosind cu pricepere formele 
cele mai variate ale activității 
cultural-educative, preocupîndu- 
se de îmbunătățirea conținutului 
acestei activități, organizațiile 
U.T.M. din satele comunei. Buf
tea își aduc, sub conducerea ți 
cu sprijinul organizațiilor de par
tid un aport însemnat la ridi
carea conștiinței politice a tine
rilor țărani muncitori, la convin
gerea lor asupra foloaselor mun
cii în gospodăria colectivă și în
tovărășirea agricolă. Ca rezul
tat ai întregii uiunci politice și 
culturale duse sub conducerea 
organizațiilor de partid, în fie
care sat din comună s-au creat 
întovărășiri agricole iar din rîn- 
durile întovărășiților zilele tre
cute, 105 familii, dintre care 
27 de familii de tineri și-au fă
cut cereri pentru a se uni în- 
tr-o gospodărie agricolă colectivă 
pe care o vor inaugura în cu- 
rînd.

GH. PETRE

1000 de ha. 
devin roditoare

De curind, Comitetul raional 
U.T.M. Cricov, regiunea Ploești 
a luat inițiativa de a mobiliza 
pe tinerii țărani muncitori, la 
redarea în circuitul agricol a 
unei suprafețe de teren nefolo
sit de peste 1.000 ha., situat 
în apropierea comunelor Parepa 
și Colceag. Această inițiativă a 
fost primită cu mult entuziasm. 
Tinerii din cele două comune 
s-au angajat ca într-un timp 
scurt, prin săparea unui 
canal de Irigare cu o lun
gime de peste doi kilometri 
să realizeze economii in va
loare de circa 35.000 lei. Dato
rită muncii avîntate cu care au 
muncit tinerii și-au îndeplinit 
angajamentul înainte de terme
nul fixat. în fiecare zi, mobili
zați de organizațiile U.T.M., la 
locul de săpare a canalului se 
adunau zeci și sute de tineri 
țărani muncitori. în una din 
săptămînile trecute peste 550 
tineri țărani muncitori au par
ticipat la această acțiune s'ă- 
pind Intr-o singură zi peste 
6.400 m.c. de pămint. Deși tere
nul era pietros, iar în unele 
zile timpul nefavorabil, tinerii 
în frunte cu cei mai buni ute- 
miști n-au precupețit nici un 
efort pentru a reda agriculturii 
noastre socialiste încă o supra
față de teren de pe care se va 
culege în viitorul apropiat roa
de bogate, în această acțiune 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică ale organizațiilor 
U.T.M. din comunele Parepa și 
Colceag s-au distins prin hăr
nicia, disciplina și felul organi
zat în care au muncit. Alături 
de ei au venit să dea ajutor la 
săparea canalului și tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică ale întreprinderii de 
exploatare carboniferă „Ceptu- 
ra“, ținerii de la schela Urlați 
și cei de la S.M.T. Inotești.

PETRESCU NICOLAE 
secretar al Comitetului raional 
............U.T.M. Cricov

66.000 lei economii
în comuna Verguleaaa, din 

raionul Drăgășanf, o suprafață 
de 250—300 hectare de pămint 
arabil era supusă inundațiilor

provocate de revărsările Oltti- 
fui. Nu odată, țăranii muncitori 
au pierdut recolta, animale, pă
sări, fiind luate de puhoiul 
distrugător.

Pentru înlăturarea acestei si
tuații, s-a proiectat construirea 
unui canal de captarea și scur
gerea apeilor. La realizarea a- 
cestei lucrări organizația de 
partid a chemat pe toți locuitorii 
să participe prin muncă patrio
tică.

Organizația de bază U.T.M. 
a răspuns cu însuflețire che
mării organizației de partid, mo- 
bilizînd pe toți utemiștii și ti
nerii să muncească alături de 
vîrstnicii din comună. Constan
tin Georgescu, Ion N. Buliteanu, 
Ilie Iancu. Ion 1. Buncilă și 
alții s-au remarcat prin dra- 
gostea cu care au muncit.

In mai puțin de o lună s-a 
construit astfel un canal lung 
de 1.500 metri. S-au săpat 
12.000 m.c. de pămînt. Valoarea 
lucrării este de 66.000 lei, bani 
care au fost economisiți prin 
munca patriotică a cetățenilor 
și vor putea fi Investiți pentru 
ridicarea unor obiective social- 
culturale din comună.

ION I POPA 
activist al Comitetului 

raional U.T.M.-Drăgășanl

Un nou șantier
In cadrul marilor lucrări de 

hidroameliorații care se desfă
șoară pe cuprinsul regiunii Ti
mișoara și in raionul Găfiaia s-a 
deschis un nou șantier de muncă 
patriotică pentru canalizarea rîu- 
lui Boruga pe traseul Tirol-Fi- 
zeș-Berzovia. La chemarea comi
tetului raional de partid încă 
din prima zi de lucru, peste 800 
de colectiviști din comunele de 
pe traseu au ieșit pe șantier. Nu 
s-au lăsat mai prejos nici ule- 
miștii. Pe toată întinderea șan
tierului stegulețe roșii marcau lo
cul unde lucrau brigăzile ute
miste de muncă patriotică. Aici 
pe șantier, îndrumați de comu
niști, tinerii luptă cu însuflețire 
pentru ca hotărîrile partidului 
și guvernului puse în fața oame
nilor muncii din agricultură să 
fie îndeplinite. Numai în trei 
zile s-a realizat 8,62 la sută din 
volumul lucrării.

t VASILE CUCU
bibliotecar

Pe șantierul de locuințe pentru muncitorii Rafinăriei nr. 7-Brazî, 
aflat în centrul orașului Ploești, se află în construcție 5 blocuri 
cu 162 de apartamente. In fotografie: iată cîțiva constructori ur

mărind pe planuri stadiul lucrărilor.
Foto: AGERPRES



distractivă“
Matematica,

din gara cosmică".

Care e taina
Marele parc de rezervoare al unui viitor debarcader cosmic... 

Desen din cartea „Vă scriu

Tn Editura Tineretului a a- 
părut de cicrind traducerea din 
limba rusă a lucrării „Matema
tica distractivă“ de B. A. Kor- 
demski, care prin bogăția și 
varietatea problemelor puse se 
adresează unui cerc larg de 
cititori, tineri și vlrstnici, iubi
tori ai matematicii. Lucrarea 
oferă tuturor posibilitatea de 
a-și petrece timpul tn mod 
plăcut ou rezolvări de probleme 
și jocuri distractive, interesan
te. Prezentate sub o formă a- 
trăgtăioare, rezolvarea proble
melor matematice contribuie la 
dezvoltarea și întărirea cuno
ștințelor anterioare dobîndite și 
odată cu ele la creșterea dra
gostei pentru matematici — 
știință cu un foarte larg dome
niu de aplicabilitate.

Tn primele două capitole citi
torului li stnt prezentate cuno
ștințe elementare asupra numi-: 
relor întregi și fracționare., 
Problemele extrem de intere-^ 
sante pun la încercare iscusința*

canalelor marțiene ?
sfîrșitul anului 1877, cele- 
aetronom italian 
a comunicat lumii

pe

La 
brnl 
relli, 
perire uluitoare : 
Marte există o rețea 
foarte regulată de canale. Aceste 
canale au o lungime ce variază 
între 300 pină Ia 5000 de km. 
Lărgimea lor este de asemenea 
surprinzătoare, uncie dintre ele 
atingind sute de kilometri. Dar 
lucrul cel mai senzațional din 
descoperirea Iui Schiaparelli a 
fost desigur constatarea că nici 
un canal nu se întrerupe în re
giunile roșiatice, 
unde se află 
pustiurile de pe 
Marte, ci cana
lele unesc întot
deauna între ele 
petele negre de 
pe acea planeta. 
Petele negre e- 
rau încă de mult socotite mari, 
așa că era logic să se creadă ca 
rețeaua observata ar fi consti
tuita din canale artificiale.

Ipoteza a stirnit mari contro
verse în lumea științifica.

La început, firește, mulți astro
nomi au pus la îndoială însăși 
existența canalelor, deoarece a- 
ceastă ipoteză atît de îndrăz
neață nu se baza decît pe obser
vații abia vizibile Noi și noi 
date susțin existența unor ase
menea canale. în timpul marilor 
opoziții planeta a fost deseori 
fotografiată prin instrumente as
tronomice extrem de puternice 
și pe aceste clișee au apărut clar 
pîna la 500 de canale.

Unul dintre cei mai eminenți 
savanți care și-a consacrat acti
vitatea studierii planetei Marte 
este celebrul astronom sovietic 
G. A. Tihov. Om de știință de 
reputație mondială el a fost pri
mul care a descoperit existența 
unei atmosfere pe Marte, mai 
puțin densă decît atmosfera te
restră,

G. A. Tihov a studiat amănun
țit locurile unde se găsesc urme 
de umezeală EI a fotografiat ca
lotele polare de pe Marte și ză
pada de pe Pămînt, folosindu-se 
de filtre de sticlă colorata, apoi 
a ajuns la concluzia că petele 
aibe de pe Marte și zăpada re
flectă lumina Soarelui în același 
chip și ca, prin urmare, se poate 
afirma că aceste calote se com
pun din zăpada.

Cum se poate manifesta viața 
în aceste condiții ?

După parerea unui celebru 
astronom, P. Lowell, viața în 
dezvoltarea ei ar fi ajuns de 
mult pe Marte la stadiul ființe
lor superioare Pentru a salva 
planeta, amenințata să piară de 
secete, se poale ca murțienii să 
fi construit, un uriaș sistem de 
canale de irigație care este ali
mentat cu apa de calotele polare 
ce se topesc și care distribuie 
apa pe întreaga planeta.

Se înțelege ca și această ipo
teza a provocat discuții intermi-

Schiapa- 
o desco- 
pianeta 

deasa și

adică acolo

nabile. în ultimul timp se părea 
că s-a ajuns la următoarea con
cluzie : pe Marte nu există ca
nale sau linii geometrice, regu
late. In schimb, există șiruri de 
pete neregulate.

Iată însă că de curînd așa cum 
ne anunță revista „Orizonturi" 
eminentul astronom sovietic Ti
hov, a reluat vechea ipoteză a 
canalelor construite de ființe su
perioare. Dîrcle rectilinii obser
vate la suprafața planetei surori 
ar putea fi dovada muncii unor 
ființe superioare crede savantul. 
Numai că ceea ce vedem noi nu

IPOTEZE ȘTIINȚIFICE
sînt chiar canalele, adică conduc
tele de apă propriu-zise. După 
părerea lui Tihov, pe Marte s-ar 
găsi niște apeducte subterane, iar 
umezeala din jur s-ar înfățișa 
prin linii de vegetație, ceea ce ar 
explica variabilitatea „canalelor“ 
cu anotimpurile și aspectul dis
continuu al dîrelor.

Această ipoteza este extrem de 
logică. Canalele ce se observă 
de pe Păniînt și care au dimen
siuni atît de impresionante nu 
sînt decît formele de vegetație 
din lungul conductelor. Daca am 
privi din lună un fluviu de pe 
Pămîut noi n-am putea vedea 
apa, în schimb ue-ar apare ve
getația din jurul ei 
unei dîre subțiri 
drepte.

„Marțienii", sînt

nou la ordinea zilei. Se poate 
oare presupune în mod științific 
ca ei au existat cîndva sau că 
trăiesc și în prezent ? Tot G. A. 
Tihov a făcut cu cîtva timp în 
urmă o propunere extrem de in
teresanta a cărei aplicare ar pu
tea grăbi răspunsul la această în
trebare atît de pasionantă. Iată 
ce scrie el.

„Să alegem pe Marte cîteva 
regiuni unde poate exista vegeta
ție și să. studiem cu grijă cu
loarea acestora cn ajutorul mij
loacelor precise ale opticii.

Vom examina două cazuri: 1) 
regiunea trece 
prin ciclul ei a- 
nual firesc fără 
intervenția di
feritelor ființe 
și 2) în viața re
giunii cercetate 
intervin ființe 

rațiune.

rezolvatorului, răbdarea 
perspicacitatea sa.

Capitolul al treilea cuprinde 
exerciții de geometrie care cer 
din partea cititorului atenție și 
inventivitate. Tn continuare se 
pun probleme diverse de tăiere 
a figurilor geometrice cu apli
cații tn viața practică,

Unul din capitolele următoare 
este destinat matematicii „fără 
calcule“ bazată pe raționamen
te precise. Ele constituie ade
vărate probleme de logică, cu 
rol deosebit In dezvoltarea gln- 
dirii matematice.

Nu lipsesc nici problemele 
de algebră,_ care pot primi so
luționări ingenioase, folosind 
raționamente simple, accesibile 
unei largi categorii de cititori. 
Alături de acestea, cartea con
ține numeroase și interesante 
probleme privind teoria nume
relor.

Deosebii de atrăgător este 
capitolul „Jocuri și trucuri ma
tematice“ care apelează la in
geniozitatea șl fantezia proprie 
fiecărui cititor. .

Partea a doua a cărții cu
prinde soluțiile cele mai simple 
date problemelor propuse spre 
rezolvare tn celelalte capitole.

Recomandăm cartea ca fiind 
extrem de utilă nu numai ace
lora care se simt atrași de a- 
ceastă știință, ci tuturor celor 
care vor să pătrundă cîteva din 
tainele matematicilor pe o cale 
plăcută, accesibilă, recreativă.

E. CH1ȚULESCU

Inginer... medical

I t:l

aceste

la

părerea 
să de- 

a medi- 
cerceta- 
de vin-

excep- 
eficace

deschide 
care 

bănuim deocamdată.
*

de asemenea să a-

mem- 
vor putea 

din

Strînsa colaborare între știin
țele cele mai diferite, care a- 
parent nu au vreo legătură în
tre ele, a devenit un fenomen 
caracteristic zilelor noastre, fe
nomen ce contribuie în mare 
măsură la uluitoarea dezvoltare 
a științei și tehnicii în general. 
Un exemplu deosebit de plastic 
în această privință ni-1 oferă 
electronica, știință care este pe 
cale să revoluționeze și numeroa
se ramuri ale medicinii.

Medicina+ electronica = me
dicina viitorului. Acest lucru a 
fost deseori' subliniat. la confe
rința unională consacrată pro
blemelor aplicării electronicii 
în medicină, ce a fost organiza
tă de curînd la Moscova de 
către Consiliul Unional de ra- 
diofizică și radiotehnică al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S.. 
Ministerul Ocrotirii Sănătății al 
U.R.S.S. și Societatea de radio
tehnică și electrocomunicații „A. 
Popov“.

Specialiști de frunte în cele 
mai diferite domenii ale științei 
și-au exprimat în unanimitate 
la această conferință 
că electronica trebuie 
vină o ajutpare demnă 
cinii în muiica grea de 
re, de diagnosticare și 
decare a bolilor.

In prezent a devenit
cru obișnuit de a se aprecia ni
velul de dezvoltare al diferitelor 
ramuri ale științei în raport cu 
măsura în care ele folosesc cele 
mai noi realizări ale electronicii. 
Pe lîngă noile domenii de apli
care ale electronicii — raaio- 
astronomîe, radiometeorologie, 
telemecanica, măsurarea mări
milor neelectrice cu metode 
radioelectronice, tehnica vacum- 
electrică și semiconductorilor, 
tehnica electronică de calculat 
și modelat etc. electronica 
medicală se dezvoltă tot 
mai mult, dobîndind o apli
care multilaterală. Se înțe
lege că introducerea largă a 
radioelectronicii în toate ramu- 

■ rile medicinii ar fi de neconce
put fără existența unui mare 
număr de specialiști de înaltă 
calificare, oemeni de știință la 
fel de bine pregătiți în același 
timp în medicină ca și în elec
tronică. Acestea sînt, natural 
foarte pe scurt, caracteristicile 
inginerilor medicali a căror a- 
pariție este impetuos cerută de 
însăși dezvoltarea științei. Ei 
vor pune în curînd la dispoziție 
medicinei realizări și idei tehnice,

idei care ajută chiar în prezent 
medicilor să descopere ți să în
vingă boli dintre cele mai com
plicate.

Intr-adevăr, de pe acum apa
ratele electronice moderne con
trolează în timpul intervenții
lor chirurgicale activitatea ini
mii, creierului și a altor organe 
interne ale bolnavului, infor- 
mîndu-1 la timp pe chirurg de 
toate modificările survenite.

„Inima artificială“, „plămî- 
nul artificial“, pot de pe acum 
să înlocuiască temporar orga
nele lezate ale bolnavilor. Ultra
sunetul, descărcările puternice 
de curent, cîmpurile de înaltă 
frecvență, pun la dispoziția chi
rurgului modern, noi și 
ționale metode de luptă 
împotriva bolilor.

Dacă mai adăugăm la

o cască pe care o îmbracă pa
cientul examinat. A doua parte 
a aparatului, dispozitivul de re
cepție și instalația de înregis
trare se află în cabinetul me
dicului.

Acest aparat poate transmite 
pe calea undelor biocurenții 
mușchilor inimii și ai creierului, 
numărul pulsului, procentajul 
de oxigen din singe, graficul 
mișcărilor mecanice ale 
brelor etc. Medicii 
astfel studia modificările 
organismul omului chiar în 
condițiile naturale ale vieții, a- 
dică în timpul muncii, în de
cursul somnului sau al activită
ții sportive.

Acest aparat va pune la dis
poziție în curînd cercetătorilor 
o mulțime de date cu totul noi, 
care nu au putut fi obținute ni
ciodată în laborator sau cli
nică. Este neîndoielnic că noua 
metodă radiotelemetrică, lăr
gind nelimitat sfera de activi
tate a medicilor, va 
medicinii posibilități pe 
nici nu le

------- 9---------

„Inimi
artificiale“

La fabrica „Mecanica de pre
cizie“ din orașul Stara Tura 
(Slovacia) a început fabricarea 
in serie a „inimii artificiale", 
care înlocuiește activitatea ini
mii în timpul operațiilor. Din 
punct de vedere mecanic noul 
aparat dăunează mai puțin 
globulelor sangvine libere, decît 
aparatele care au fost folosite 
pînă acum.

un lu-

realizări, posibilitățile imense 
pe care le. deschid în tața me- 
dicinei și biologiei mașinile 
electronice de calculat (prima 
mașină electronică de diagnos
ticare automată a și intrat în 
funcțiune experimentală în Uni
unea Sovietică) ne dăm seama 
că aici, în punctul de joncțiune 
a celor două științe — medicina 
și electronica — se află începu
tul spre medicina viitorului.

Mijloacele practice moderne 
de cercetare cu ajutorul elec
tronicii permit inginerului me
dical să pătrundă chiar în cele 
mai inaccesibile regiuni ele 
corpului omenesc și să realizeze 
adevărate minuni de cercetare, 
diagnosticare și vindecare. Iată 
în cele ce urmează doar cîteva 
exemple luate din ultimele rea
lizări ele electronicii medicale 
sovietice.

★

Inginerul sovietic L. P. Suba- 
tov, colaborator al Institutului 
de pediatrie a construit recent 
un aparat deosebit de intere
sant. Dispozitivul constă din- 
tr-un sistem de senzori în mi- 
niatută ce se fixează pe diferi
te porțiuni ale corpului și un 
radioemițător cu o greutate de 
cel mult 450 grame montat pe

sub forma 
și foarte

așa dar din

dotate cu
în primiri caz, culoarea re

giunii cercetate se schimbă trep
tat, fără salturi, in funcție de 
anotimpurile marțiene. în al doi
lea caz, după coacerea semănă
turilor, culoarea acesteia trebuie 
să capete foarte repede, în cîteva 
zile, nuanța aproape pură a so
lului. Firește aceasta presupune 
că agricultura de pe Marte se 
face pe întinderi mari".

Agricultură pe Marte ? Deo
camdată, o simplă ipoteză știin
țifică. Dar sa nu uităm ca trăim 
in era cosmica. în curînd primii 
oameni vor „ateriza" pe Lună și 
apoi pe celelalte planete și a- 
tunci toate ipotezele vor fi ve
rificate cu proprii noștri ochi.

Ing. A. PORASTRAU

0 tntîmplare ciudată, 
care s-a petrecut în urmă 
cu o sută cincizeci de ani 
la unul din depozitele ar
senalului armatei din Pe
tersburg, poate fi consi
derată începutul acestei 
povestiri.

Ca și orice depozit mi
litar și acesta era bine 
păzit. Cu toate acestea o 
mulțime de mantale sol- 
strălucitori de cositor de-dățeștl cu nasturi 

veniseră inutilizabile și prezentau, un aspect 
jalnic. Ele erau mînjite cu o substanță cenu
șie neplăcută iar nasturii... dispăruseră.

Vinovatul misterioasei întîmplări nu fu 
găsit deși de această problemă s-a ocupat. A-. 
cademia de Științe.

Urmară o serie de alte întîmplări, care nu 
păreau a avea nici o legătură între ele. In 
anul 1912, in timpul expediției lui Robert 
Scott în Antarctica avu loc un accident ire
parabil. Atunci cînd navele se apropiară de 
polul sud și vremea devenea tot mai rece, 
dintr un motiv necunoscut au început 
curgă rezervoarele cu combustibil lichid, 
pite cu cositor.

Se răspîndiră zvonuri despre 
sitorului“ ~ ............... '
cui lingourilor de cositor alb, se găseau 
grămăjoare de praf cenușiu care nu se știa 
de unde apăruseră.

Totuși „molipsirea“ era selectivă. „Boala“ 
nu pătrundea în toate depozitele ci alegea 
numai pe acelea care se construiseră iarna, 
în pripă. „Ciuma cositorului" parcă pîndea 
momentul cînd cositorul se descărca în frig 
și se. arunca, atunci asupra metalului.

Savanții începură să se ocupe de misiei- 
rul „ciumei cositorului“.

, „ciuma
Ea „bîntuia“ prin depozite ; în

Descoperit în soare

să
li-

co
lo-

înainte de anul 1868 nici un om nu-1 vă- 
zuse pe pămînt. Nimeni nu îl cunoștea șl 
nu se auzise nimic despre el.

Trebuie
mințim, un aparat deosebit de 
ingenios construit recent 
Institutul de instrumente și uti
laj medical din Moscova, sub 
conducerea inginerului I. K. Ta- 
barovski. Aparatul care poartă 
denumirea modestă de „genera
tor de curenți de diferite forme“ 
poate produce la comandă im
pulsuri electrice de orice for
mă. Este suficient să desenăm 
pe un carton forma dorită a 
curentului electric. Un dispozi
tiv special „citește“ desenul, 
transmite ordinul la generator 
și acesta execută imediat co
manda.

Se prevede de pe acum că 
acest generator va avea în cu
rînd o valoare de neprețuit în 
biologie. Aparatul de 
somn“, „stimulatorul 
ției“, „deîibrilatorul“, 
pentru stimularea 
mușchilor“, — aparatură tera
peutică de care dispunem în 
prezent, reprezintă doar o infi
mă parte din avantajele pe care 
le poate obține medicina în ur
ma aplicării curenților de dife
rite forme.

Cu ajutorul electronicii, me
dicii vor putea diagnostica cu 
maximum de ușurință orice în
ceput de maladie iar tratamentul 
se va simplifica enorm. Viața și 
sănătatea milioanelor de oameni 
vor fi asigurate datorită minus
culilor electroni puși în slujba 
medicinii de numeroși savanți 
care activează neîncetat în acest 
pasionant domeniu al științei.

Ing. T. NĂVODARU

Modelul containerului geofiziq 
ai unei rachete cosmice, 

sovietice

-----■*_.

Un nou aparat 
pentru urologi

„electro- 
respira- 

„aparatul 
activității

Inginerul Leo Roze și urologul 
Viktor Goldberg din Riga au . 
realizat un aparat care permite 
să se descompună calculii din 
căile urinare superioare, fără a 
cauza dureri bolnavului.

Noua metodă de tratament 
este foarte promițătoare. După 
părerea specialiștilor, într.o se- 
rie de cazuri, cu ajutorul noului 
aparat se va putea evita inter- \ 
venția chirurgicală pentru eliml-: 
narea 
rinichi.

Funcționarea 
bazează pe o transformare spe
cială a energiei electrice în ener
gie mecanică care tn condițiile 
unui dozaj adecvat, exercită un 
puternic efect dizolvant asupra 
calculilor urinari. Acțiunea apa
ratului, care poate fi folosit fără - 
anestezie, este inofensivă pentru 
organismul omenesc.

Prototipul noului aparat, exe- b 
cutat de inventatorii lui, se 
află în faza de experiențe clinice.

chirurgi 
calculilor din ureter și ,lz

aparatului, se

• Către Sfîrșitul unei experiențe a lui Pave] Nicoiaevici Ia- 
blocikov asupra electrolizei sării de bucătărie cu doi electrozi 
de cărbune, s-a produs un arc voltaic luminos.. Acesta a fost 
punctul de plecare al celui dintîl dispozitiv electric de luminat 
cu electricitate — „luminarea lui lablocikov“.

în ultimii ani Institutul Oncologio din București a obținut o serie de succese pe linia apărării sănă
tății oamenilor. In fotografie: unul din colaboratorii Institutului, tov. N. Voiculeț intr-unui din 

laboratoarele Institutului.
Fotei AÜERPRE6
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• Incercînd să perfecționeze pila electrică pe care o realizase 
în jurul anului 1840, Borls Semionovici lakobi a observat că pe 
electrodul pozitiv al pilei cu ca re lucra se depunea cupru meta
lic. Această depunere avea forma unei pojghițe care se dezlipea 
ușor'dacă o ridicai cu vîrful unghiei. Plecind'de la această des
coperire lakobi a creat galvanoplastia și galvanostezia.
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J
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• Din documentele descoperite de istorici șl arheologi, ră
zuită că la apogeul dezvoltării sale, Roma avea 428 km de ape- 
duete pentru alimentarea cu apă a unei populații de 
600.000 de locuitori. Aceste apeducte aduceau 800.000 
cubi de apă zilnic deservind aproape 2.000 de bazine 
șl 140 de băi.

aproape 
de metri 
și fintini

î

Prezența lui a fost descoperită pentru 
prima oară în soare. El lăsa în spectrul soa
relui urme de culoare galben-deschis pe care 
le descoperiră în același timp doi astronomi 
— francezul P. Jansen și englezul H. Loc- 
khair. Așa au făcut oamenii cunoștință cu 
heliul, ale cărui „indicații“ au ajutat să se 
deslege taina „ciumei cositorului“.

Acesta este un gaz fără culoare și mi
ros, care nu se combină cu nici un fel de 
element; din familia gazelor inerte el este 
cel mai ușor. Se părea că acest gaz este
un lucrator supus, răbdător; 
pleau dirijabilele, era folosit 
și medicină. Insă acest gaz

cu el se um- 
în metalurgie 
obișnuit care

Kämmerling Onnes reuși să facă ceea ce era 
puțin probabil : el sili heliul să se transfor
me în lichid. Aceasta s-a întîmplat la tem
peratura de minus 268,9 grade Celsius I

Insă heliul nu voia să se cristalizeze nici 
în apropiere de zero absolut — temperatura 
cea mai scăzută care poate exista în natură.

In anul 1926 olandezul V. Keesom învinse 
heliul și îl îngheță, chemînd presiunea în 
ajutorul frigului.

încă nu încetară să se mire savanții de 
comportarea stranie a gazului inert cînd un 
nou eveniment senzațional atrase atenția

Iată Ia ce evenimente stranii, neprevăzu
te de știința acelor timpuri, duse urma gal» 
benă descoperită în soare.

„Suprafluiditate..“
Și metamorfoza ciudată a cositorului și 

comportarea lipsită de noblețe“ a unuia 
dintre gazele „nobile“, și „trădarea“ celor 19 
metale tulburară lumea științifică: ce re
prezintă ele, fenomene întîmplătoare, dispa
rate, nelegate în nici un fel între ele, sau

O
1

nu se remarca prin nimic deosebit avea și o 
altă față.

Comportările ciudate începeau să se ma
nifeste atunci cînd heliul era puternic ră
cit. In asemenea cazuri unele gaze devin 
mai dense, mai compacte, transformîndu-se 

,1a început în lichid, iar apoi. înghețînd se 
transformă în corpuri solide, cu structură 
cristalină. Acest fenomen era chiar folosit 
în tehnică și industrie. Se știa că tempe
ratura oxigenului lichid este de minus 183 
grade Celsius, a azotului — minus 196 gra 
de, iar a. hidrogenului, minus 253 grade.

Existau însă gaze care, 
după părerea multor sa
vanți, nu s-ar lichefia de
loc. Printre acestea 
face parte heliul,
făcură încercări de liche
fiere. Fusese depășit 
„punctul oxigenului“ și 
„punctul azotului“ și he
liul nu se lichefia. El ră- 
mînea cu încăpăținare în 
stare gazoasă. Dar în a- 
nul 1908 savantul olandez

de Irina Radunskaia

ar
Se

lor. Kammerling Onnes, cel care a silit he
liul să se lichefieze, încearcă să vadă ce 
se va întîmpla cu mercurul la o asemenea 
temperatură joasă. Cît de mult îl cuprinse 
mirarea cînd descoperi că în „climatul“ care 
se crease în baia de heliu lichid dispăruse 
cu totul rezistența electrică a mercurului ! 
Este ușor să ne închipuim cu cîtă neîncre 
dere privea el aparatul care înregistrase re 
zistența electrică; veriflcînd funcțio
narea acestuia, s-a convins că aparatul este 
bun și totuși continua să indice dispariția 
în mercur a rezistenței față de curentul e 
lectric. Mai tîrziu se dovedi că încă 19 me
tale pure se comportau în modul acesta ne- 
abiș» it la temperaturi joase „răpind liniștea“ 
sav. joilor. Tot ce au putut face atunci sa
vanții a fost să dea acestui fenomen numele 
de supraconductlbilitate.

sînt manifestări exterioare ale aceleiași cau 
ze neînțelese?

Intre timp experiențele cu heliul scoaseră 
la iveală laturile „întunecoase“ ale caracte
rului său. S-a dovedit că în condițiile fri
gului cumplit din apropierea zeroului ab
solut heliul conduce căldura de un miliard 
de ori mai repede. Căldura părea că se răs- 
pîndește prin el fără nici un fel de rezis
tență.

Ce s-ar întîmpla dacă ați vedea un om 
fugind în sus pe un perete vertical ? Cum ? 
Nu este posibil I Legile gravitației nu 6 
admit 1 Cam același lucru îl gîndeau și sa
vanții cînd văzuseră cum heliul lichid alu
necă cu o repeziciune deosebită tn sus, pe 
pereții vasului. „Nu-i posibil 1“ — țipară în
groziți mulți dintre ei. Unde este frecarea-, 
unde e viscozitatea ?

Ei s-au mirat și mai 
rea savantului 
Kapița i heliul lichid, nu 
apropierea lui zero absolut. El este un li
chid suprafluid.

sovietic
mult auzind păre
Piotr Leonidovici 
are viscozitate în

auzi înAstfel, lumea ___
anul 1938 pentru prima 
oară cuvîntul „supraflui- 
ditate“. 1

Concluzia lui P. L. Ka- ’ 
pița era rezultatul unors 
lungi și minuțioase expe
riențe, rezultatul unor în
delungate studii. De ce se 
propagă fulgerător căl
dura în interiorul heliului 
lichid ? însuși lichidul o 
propagă. Straturile sale 
se amestecă și cele mai 
puțin calde se încălzesc 
de la cele mai calde. Așa 
se întîmplă întotdeauna 
în toate lichidele.

Aceasta se produce însă fulgerător la heliul 
lichid. Cum se poate întîmpla aceasta, 
căci straturile se freacă unul de altul, iar 
această frecare — viscozitatea — trebuie să 
împiedice amestecarea rapidă. Dar dacă vis» 
cozitatea nu o împiedică ? înseamnă oare 
aceasta că ea nu există ?

Kapița confirmă premisa sa printr-o stră
lucită experiență. El încearcă să treacă he
liul lichid prin orificii capilare foarte mici 
prin care lichidele obișnuite dacă ar trece 
ar trebui să o facă într-un timp extrem de 
lung. Dar heliul, răcit pînă la tem
peratura de 2 grade deasupra lui zero ab
solut a trecut văzînd cu ochii prin aceste 
orificii căpătînd „diploma“ de primul lichid 
suprafluid din istoria științei.

Lichid fără viscozitate I El a uimit pe fi
zicieni tot așa cum i-ar uimi pe fiziologi un 
organism viu fără nervi.

Cum s-ar comporta un asemenea lichid față 
de un corp străin cufundat în el? I-ar opu- 
ne rezistență sau nu ?

Și experimentatorul s-a grăbit să facă ur
mătoarea experiență : el a cufundat în he
liul lichid un pendul în mișcare. Dacă li
chidul nu are viscozitate nu îl va opri. Dar 
ce s a întimplat? Asistăm la ceva neobiș
nuit : pendulul își reduce mișcarea, oprin- 
du-se. Heliul lichid s-a comportat ca un 
lichid obișnuit, banal.

Traducere din revista „Ogoniok' 
de A. IACHIND

(Va urma)

a cufundat în he-



VIATA de ORGANIZAȚIE

0 lecție educativă 
în adunarea generală

în discuția adunării generale a 
organizației de bază U.T.M. de la 
eecția laminor de 6 țoii a Uzinelor 
„Republica“ din Capitală, era pusă 
o problemă care stîrnise vii dis
cuții. printre utemiști. Era vorba 
despre purtarea necuvincioasă față 
de colectivul brigăzii, față de 
maistrul din secție, a doi dintre 
membri organizației de bază 
U.i.M. Aceștia erau Marin Mirică 
Și Ion Draica.
! Referatul biroului organizației 
U. F.M., prezentat în fața adunării 
generale, explica tinerilor unde 
duce lipsa de disciplină, de res
pect țață de tovarășii mai vîrst- 
rtici, lipsa de răspundere față de 
brigadă, față de colectivul în care 
muncești.

Discuțiile ce au urmat, opinia 
utemiștilor, au dovedit că tinerii 
nu permit în mijlocul lor a- 
semenea manifestări străine educa
ției comuniste.

— Ion Draica a considerat că e 
atotștiutor, că nu mai are nevoie 
de îndrumări din partea maistru
lui de schimb. De aceea, cînd >a- 
cesța i-a explicat că lucrează ne
glijent, Ion Draica a refuzat să 
primească sfaturile maistrului, spu- 
nîndu-i că a învățat destul, că el 
consideră că maistrul poate da 
sfaturi nu lui ci „bobocilor“.

— Iată-1 și pe Marin Mirică — 
începu Gheorghe Maximoiu. Și el 
a procedat la fel. Ba, mai mult: 
cînd noi, tovarășii lui de muncă 
l-am dojenit pentru lipsă de res
pect față de tovarășii de la care 
am învățat meserie, a lipsit nemo
tivat de la lucru. Unde a dus 
asta ? A dus la rămînerea noastră 
în urmă, la pierderea drapelului de 
brigadă fruntașă pe sector. Ne-am 
străduit să-i înlocuim lipsa. 
In ziua aceea am lucrat cu 
un om mai puțin. Am reușit să ne 
îndeplinim planul, dar nu am mai 
avut depășirea zilelor anterioare. 
Ne-au luat-o alții înainte. Noi nu 
mai sîntem fruntași. Pentru acest 
titlu de brigadă fruntașă întregul 
nostru colectiv și-a concentrat 
eforturile. Dar, în zadar, pentru că 
ni s-a pus de-a curmezișul purta
rea nedemnă a unui singur om : a 
!ui Marin Mirică.

Rînd pe rînd utemiștii s-au în
scris la cuvînt, criticîndu-i cu as
prime pe cei ce au greșit, ajutîn- 
du-î să înțeleagă proveniența și 
cauzele greșelilor lor.

— Tovarășii Draica și Mirică a 
spus Paul Dobrin — au absolvit 
o școală profesională. Intr-adevăr, 
ei au primit aici multe cunoștințe 
profesionale, politipe, de cultură 
generală. Gu asta însă ei au con
siderat că au învățat și înțeles 
totul. Odată promovați ca mun
citori calificați, ei au fost repar
tizați în producție. ®u timpul au 
fost primați și în brigadă. La în
ceput au muncit frumos, cu entu
ziasm. Apoi încet, încet, s-au în
depărtat de noi. Gînd ceilalți tineri 
merg împreună la cinematograf, la 
teatru, la expoziții ori la biblio
tecă pentru a-și lua vreo carte să 
citească, ei se sustrag de la ac
țiunile întreprinse de colectiv.

— Voi, tovarăși, susțineți că 
știți să vă comportați în societate, 
că sînteți destul de maturi, destul 
de „învățați“ — se adresă celor 
puși în discuție utemistul Ion San
du. Această părere însă, pornește 
tocmai de la rămînerea voastră în 
urmă față de ceilalți. Dacă nu 
v-ați fi rupt de colectiv, dacă ați 
fi vizionat cu noi spectacole, fil
me și ați fi participat la discuțiile 
(Organizate pe marginea acestora 
precum și a cărților citite, ați fi 
înțeles că comportarea voastră 
ieste departe de a fi civilizată, 
(demnă de un tînăr muncitor. Ați 
fi știut să vă lepădați de tot ceea 
fce e negativ și nefolositor.
’ Știți voi, ce înseamnă să purtați 
un carnet roșu de utemist in bu- 

’fcunar? Toți cei din sală ne adu
cem aminte ou emoție de piesa : 
,,O chestiune personală“. Dacă ai 
fi văzut-o și tu Mirică, n-ai fi 
tratat sarcinile tale cu atîta 
ușurință. A! fi știut să res
pecți mai bine carnetul de utemist, 
pe eare-1 porțl la tine, cu care te

„Dimineața mohorită66
I „Dimineața mohorită” — ultima 
serie a trilogiei cinematografice 
realizată după romanul „Calvarul“ 
de Alexei Tolstoi, încoronează pe 
deplin această realizare de seamă 
a marelui regizor sovietic Grigori 
Roșal. Ca într-o amplă epopee cla
sică, autorii filmului au închinat 
această ultimă parte regăsirii eroi
lor împrăștiați de destinul lor fră
mântat înspre cele patru zări, 
adunării lor la un loc, expunerii 
rezultatelor căutărilor lor tulbură
toare.

Unul din cele mai interesante 
personaje ale acestei părți este, 
fără îndoială, Roșcin. Așa cum îl 
știm din seriile anterioare, Roșcin 
ca fost ofițer țarist, nimerise după 
revoluție, in timpul războiului ci
vil, în rândurile gărzilor albe, la- 
tă-l acum, la sfîrșitul filmului, 
devenit șeful statului major al 
unei mari unități a Armatei Roșiu 
Cum a fost cu putință această 
transformare ? Ea a fost posibilă 
datorită faptului că, în fundul su
fletului său, Roșcin era un om de 
o mare cinste care insă, înglodat 
în țesătura prejudecăților și edu
cației primite în vechea societate, 
n-a reușit să vadă de la început 
adevărul. Traiul lui în mijlocul 
canaliilor din oștile contrarevolu
ționare a fost un adevărat iad, el 
a înțeles repede că aceștia sînt cei 
mai crunți dușmani ai poporului 
și a început să-i urască cu putere 
ceea ce i-a atras, la rîndul său, 
ura albilor ce au vrut să se desco
torosească de el, incercind să-l 
omoare. Frământările lui au fost 
chinuitoare, el a avut însă tăria să 
se ridice deasupra lor și, datorită

cu m- 
noastre 
volume, 
învăță-

vremea 
uzinelor 
mii de

mîndrești. Exemplul comuniștilor 
din piesa lui Al. Ștein ți-ar fi 
zguduit sufletul de emoție. El pu
nea mai presus interesele statului, 
colectivului de muncă, decît inte
resele sale personale.

Privirile celor doi, care nu prea 
au vrut să ințelțaga de la început 
de ce au fost puși în discuția a- 
dunării generale a organizației 
U.T.M., s-au plecat spre părnint. 
Obrajii li s-au împurpurat de ru
șine.

— V-ați purtat ca niște oameni 
necivilizați — le-a spus și Ion 
Păvăluca, și asta și pentru că nu 
citiți, vă pierdeți 
micuri. Biblioteca 
numără zeci de 
Din fiecare se desprind 
turi. Știți ce înseamnă o lectură 
din romanul lui N. Ostrovschi 
„Așa s-a călit oțelul“? înseamnă 
a sorbi puteri de a trece prin mii 
de greutăți. Pentru a fi asemenea 
comuniștilor în fruntea tuturor ac
țiunilor și sarcinilor trasate de 
partid, înseamnă a învăța să tră
iești și să te comporți ca un ade
vărat revoluționar. înțelegeți acum 
care sînt cauzele faptelor voastre 
urîte ?

La această adunare, tinerii cri
ticați au primit o lecție de educa
ție comunistă plină de exemple și 
îndemnuri, lecție care a contribuit 
la transformarea caracterului lor. 
Unul dintre cei doi — Ion Draica 
— nu a spus nimic atunci. A tă
cut. Doar privirile sale au vorbit. 
In ele se citea recunoștință pentru 
sprijinul primit și păreri de rău 
pentru greșelile înfăptuite.

De la această adunare generală 
a trecut o zi. Intr-un colț, stau de 
vorbă doi oameni. Unul mai în 
vîrstă zîmbește emoționat și apa
să cu mîna sa grea, încurajator 
și prietenește umărul unui tînăr. 
Este maistrul de secție.

— Nu se va mai repeta 1 Mă 
crezi tovarășe maistru — îi spune 
Mirică.

Gu o săptămînă mai tîrziu, după 
orele de muncă, cei doi, Mirică și 
Draica, au plecat la muncă volun
tară cu brigada de muncă patrio
tică.

Secretarul biroului organizației 
U.T.M. din secție îl privea atent 
pe Draica. Acesta ascundea ceva 
în sîn. La o mișcare mai brus
că, de sub cămașă se rostogoli pe 
pămîntul afinat □ carte. De pe co
pertă, privea dîrz un tînăr cu un 
chipiu militar sovietic din timpul 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. De-a latul cărții sta- scris 
ou litere roșii: „Așa s-a călit oțe
lul“. Spre sfîrșit, undeva, o filă era 
îndoită...

T. ION

O scenă din fitm

întîlnirii cu marinarul bolșevic 
Ciugai, s-a rupt de tot ce a în
semnat trecutul întunecat și s-a 
alăturat Puterii Sovietice.

Este de-a dreptul emoționant să 
vezi cit de bine reprezintă acest 
om simplu, Ciugai umanismul pro
fund al comunistului și cit de per
fect l-a aplicat în viață, deschi- 
zîndu-i minunate perspective lui 
Roșcin. Cit de gingaș și îm- 
bărbătător în același timp poate 
fi Ciugai — acest uriaș ca din po
veste, cînd e vorba de salvarea su-

Cronica
fletului unei ființe în suferință, 
cînd e vorba de cîștigat un om pen
tru cauza dreaptă a partidului. 
Dacă Boris Andreeo a interpretat 
rolul lui Ciugai cu căldura și op
timismul atit de cunoscute și în
drăgite de publicul nostru, o apa
riție nouă care a impresionat de 
asemenea mult a fost aceea a lui 
N. Grițenko în rolul lui Roșcin. 
Poate mai mult decît în celelalte 
serii, N. Grițenko a redat cu so
brietate și putere de interiorizare, 
suferințele morale ale eroului său, 
drumul lui întortochiat spre ade
văr și lumină. Pe fața lui se poate 
citi tot acest drum, de-a lungul 
filmului. Cit timp era în rîndul 
gărzilor albe, chipul său era con
centrat, strîns de durere fi ură 
împotriva contrarevoluționarilor 

care asupreau și batjocoreau po
porul. Mai tîrziu, după ce a dezer
tat din armata lui Denikin, pe

în ziua de 27 august s-au în
cheiat discuțiile la primul punct 
al ordinei de zi a celei de-a V-a 
Conferințe internaționale a repre
zentanților Institutelor de mar
xism-leninism, institutelor și co
misiilor de istorie ale partidelor 
comuniste și muncitorești.

Au luat cuvîntul: Iacob Ros
ner (Austria), Ismail Bakri (In
donezia), Hernan Ramirez Ne- 
cocha (Chile), J. Jacobs (Anglia), 
William Sidney (Canada), Kiril 
Vasiliev (R. P. Bulgaria), Shri- 
pad Camrid Dange (India).

In cursul după-amiezii s-au în
cheiat lucrările Comisiei pentru 
manualul istoriei mișcării mun
citorești internaționale.

--------•---------

Numirea noului 
ministru 

al R. P. Romîne 
în Argentina

Printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, tovară
șul Francisc Păcuraru a fost nu
mii! în calitate de trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar 
al Republicii Populare Romîne în 
Argentina, în locul tov. Victor 
Dimitriu, care a primit alte însăr
cinări.

fața lui Roșcin se văd urmele bă
tăliei din sufletul său, o imensă 
răvășeală. Pe măsură ce își dă sea
ma că trebuie să se încadreze in 
lupta pentru o viață nouă, pe fața 
lui apare o undă de lumină, o ho- 
tărîre care-i conferă o frumusețe 
maturizată, înțeleaptă.

Ca fi celelalte serii, „Dimineața 
mohorită“ se caracterizează prin
tr-un realism profund care se ma
nifestă în toate aspectele, de la 
decoruri pînă la interpretare. Este 
semnificativ în acest sens evoluția

filmului
tonurilor de culoare de la începu
tul filmului, în scenele de luptă 
cînd culoarea este cenușie, paste
lată și cele din finalul monumen
tal, plin de optimism constructiv, 
din scena prezentării planului 
G.O.E.L.R.O. de către Lenin, cînd 
predomină roșul catifelat, simbol 
al victoriei ideilor comuniste, al 
fericirii către care se îndreaptă po
porul sub conducerea partidului.

Trebuie remarcate de asemenea 
eforturile încununate de succes ale 
celorlalți actori. V. Medvedev redă 
în rolul lui Tele ghin de mi
nune chipul unui intelectual ho- 
tărît, încadrat de la început în 
lupta poporului condus de partid.

Tele ghin se bucură de încre
derea oamenilor simpli ca un con
ducător militar de nădejde și de 
aceea în scena luptei de la Țari- 
țin, cînd el mobilizează pe osta
șii roșii la bătălie cu cuvinte in

Din noul peisaj al Galațiului — blocuri muncitorești construite în centrul orașului.
Foto: S. NICULESCU

Rezultatele celui de-al V-lea 
Concurs al formațiilor artistice 

de amatori

a

a
I

între 16 și 20 august s-a des
fășurat în Capitală faza finală a 
celui de-al V-lea Concurs al for
mațiilor artistice de amatori de 
la orașe și sate, organizat cu pri
lejul celei de-a XV-a aniversări 
eliberării patriei.

Juriul central al concursului 
acordat cu acest prilej premiul 
următoarelor formații artistice 
sindicale: corului Combinatului 
metalurgic Reșița, echipei ,de dan
suri a Rafinăriei nr. 1 Ploești, 
brigăzii artistice de agitație de la 
Uzinele „7 Noiembrie“ din Bucu
rești, orchestrei semisimfonice a 
Combinatului metalurgic Reșița. 
Tot premiul I a fost acordat ur
mătoarelor " 
de pe lingă așezămintele cul
turale ; 
tural 
regiunea Pitești și Casei de cul
tură din Lugoj, regiunea Timi
șoara ; echipei de trișcari a cămi- 

formații artistice

corurilor căminului cul- 
din comuna Domnești,

Informații
La Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne a avut loc joi 
seara un spectacol festiv.

Au luat parte muncitori frun
tași în producție, activiști de par
tid și de stat și ai organizațiilor 
obștești, oameni de știință, artă 
și cultură și numeroși alți oa
meni ai muncii.

Marile ansambluri de cîntece 
și dansuri din Capitală au inter
pretat cîntece de masă, inspirate , 
din lupta poporului muncitor din 
țara noastră, din viața 
astăzi a milioanelor de

nouă de 
construc-

lor, 
mai 
din

flicărate, aceștia, la rîndul 
îi încredințează gîndurile cele 
scumpe, povestind episoade 
viața lor, arătînd cât de mare 
este ura pe care o nutresc față de 
armatele contrarevoluționare care 
voiau să reântroneze țarismul 
blestemat. Surorile sînt de aseme
nea interpretate cu gingășie și 
drăgălășenie de către Rufina Ni- 
fontova și Nina Vaselovskaia, care 
ilustrează cu multă căldură trans
formarea morală a celor două fe
mei cărora revoluția le-a deschis 
calea spre lumină.

Foarte interesant este felul în 
care cele două actrițe au subliniat 
deosebirile temperamentale dintre 
surori, arătînd că aceasta nu le 
împiedică să fie bune prietene, 
tovarășe pe drumul spre fericire, 
împreună cu poporul muncitor. 
Katia, mai fragilă, mai sensibilă, 
devine învățătoare și-și dăruiește 
toată căldura și delicatețea sufle- 
'tească educării copiilor oamenilor 
muncii. Dașa, mai energică, mai 
entuziastă creează în cadrul unită
ții de ostași roșii un teatru de 
amatori, contribuind cu putere la 
valorificarea talentelor din popor.

Cu multă pregnanță a fost de 
asemenea realizate personajele ne
gative mai ales chipul ticălosului 
de Mahno, un criminal nestăpînit 
și megaloman pe care istoria l-a 
măturat ca pe un gunoi.

Seria a IlI-a din „Calvarul” nu 
face decît să adeverească din nou 
avîntul cinematografiei sovietice 
purtătoare a marilor idei ale cr 
munismului.

B. DUMITRESCU 

nului cultural din comuna Leșu, 
regiunea Cluj, fanfarei căminului 
cultural din satul Topolcfvățu 
Mare, regiunea Timișoara, or
chestrei Casei de cultură din Ca
ransebeș, regiunea Timișoara; 
brigăzilor artistice de agitație 
ale colțului roșu din G.A.C. Sîn- 
tana, regiunea Oradea și Casei de 
cultură din Fetești, regiunea Con
stanța ; echipelor de dansuri ale 
căminului cultural din comuna 
Flămînzi, regiunea Iași, și Casei 
raionale de cultură „1 Mai“ 
București. Premiul I a mai fost 
acordat și unor soliști vocali și 
instrumentiști.

Juriul central al concursului a 
mai acordat, de asemenea, un nu
măr însemnat de premii II și III, 
precum și numeroase mențiuni și 
premii speciale.

(Ager preș)

a
sau închinate 
eliberării pa- 

scenariul core- 
sărbătoare“ și 
romînești.

peste 
noa- 
Cen- 

Ro- 
Jiu-

Pe- 
sin-

teri ai socialismului 
marii sărbători 
triei, precum și 
grafic „Marea 
dansuri populare

★
Delegațiile sindicale de 

hotare’ care se află în țara 
stră la invitația Consiliului 
trai al Sindicatelor din R. P. 
mînă au sosit joi în Valea 
lui.

După ce au vizitat orașul 
troșani, membrii delegațiilor 
dicale au poposit în localitatea 
minieră Petrila. Aici ei au vizi
tat exploatarea carboniferă Pe
trila.

Seara, oaspeții au vizitat noua 
casă de odihnă construită pentru 
minerii Văii Jiului

★
Miercuri seara, Ia Casa priete

niei romîno-sovietice din Capita
lă a avut loc simpozionul cu 
tema „Inițiative creatoare ele 
constructorilor comunismului“, or
ganizat de Consiliul sindical o- 
rășenesc-București și Casa prie
teniei romîno-sovietice.

Brigăzile de producție
ale tineretului—ajutor important 

in îndeplinirea planului uzinei
(Urmare din pag. l-a)

brigăzile de tineret din uzină ar 
lucra la nivelul brigăzii lui Al. 
Ghiru, de pildă, s-ar realiza 
o creștere a productivității muncii 
cu 4,07 la sută. In aaelași timp 
s-ar realiza o reducere a prețului 
de cost de 1,65 la sută ceea ce în 
valori ar însemna o economie lu
nară de circa 127.300 lei. Iată așa
dar ce rezultate bune s-ar obține 
dacă toate brigăzile, toți tinerii 
s-ar strădui să-i ajungă pe frun
tași.

Consider că pe viitor între con
ducerile sectoarelor, ingineri, teh
nicieni, maiștri și organizația 
U.T.M. trebuie să existe o mai 
mare colaborare privind proble
mele activității brigăzilor de tine
ret. O datorie importantă a ingine
rilor, maiștrilor, ește în _ această 
privință străduința neobosită pen
tru a dezvolta la tineri dragostea 
față de meserie, pentru a le desă- 
vîrșî calificarea profesională, pen
tru a dezvolta interesul și curio
zitatea specifică tinereții față de 
tot ce este nou în fiecare profesie.

In perioada care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului uzina noa
stră are de realizat sarcini impor
tante.

Sarcinile care revin uzinei au 
crescut și mai mult în urma șe
dinței plenare a C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie 1959. în acest sens, în 
mod deosebit brigăzile de tineret 
vor trebui să acorde o atenție spo
rită luptei pentru creșterea pro-
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Plecarea unul grup 
de activiști ai P.M.R. 

la Moscova
In ziua de 27 august a.c. a ple

cat la Moscova un grup de acti
viști ai P.M.R. în frunte cu tov. 
Isac Martin, membru supleant al
C.C.  al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Timișoara 
al P.M.R. pentru a studia expe
riența organizațiilor Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice în 
domeniul agriculturii.

Semnarea unui Protocol
comercial între R. P.

Romînă și R. P. Polonă

destinate fondului

prevede o majorare 
schimburilor între

Ca rezultat al -discuțiilor pur
tate, într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă, în 
ziua de 26 august! 1959, s-a sem
nat la București între R. P. Ro- 
nînă și R. P. Polonă un Proto- 
:o! privind lărgirea schimburilor 
de mărfuri 
pieții.

Protocolul 
simțitoare a 
rele două țări și ajută Ia îmbo
gățirea sortimentelor de mărfuri 
destinate fondului pieții.

R. P. Polonă va livra heringi 
sărați, articole din mase plastice, 
țesături, utilaj comercial, lacuri 
și vopsele.

R. P. Romînă va livra conserve 
de legume, conserve de fructe, 
produse zaharoase, rom, țesături, 
mașini de cusut, discuri, sticlă
rie.

Protocolul a fost semnat de 
tov. Ana Toma, adjunct al minis
trului Comerțului al R. P. Ro
mîne, și de tov. Mieczyslaw Lesz. 
ministrul Comerțului Interior 
R. P. Polone;

al

(Agerpres)

ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost ca o cale sigură a 
creșterii nivelului de trai al celor 
ce muncesc. Tinerii cuprinși în a- 
ceste brigăzi pot să aducă o con
tribuție și mai sporită descoperind 
și folosind mai larg toate rezerve
le interne de care dispună uzina 
noastră. De asemenea va tre
bui să se acorde o atenție 
deosebită folosirii întregii capaci
tăți de lucru a mașinilor și in
stalațiilor ținînd seama că aceas
ta înseamnă creșterea randamen
telor, cheltuieli mai mici de în
treținere, reducerea prețului de 
cost. După cum se știe realizarea 
unor importante succese în produc
ție depinde în mare măsură Je ca
lificarea tinerilor muncitori. Orga
nizația U.T.M., toți tinerii din 
uzină trebuie să-și pună cu atît 
mai mult un asemenea țel cu cît 
în raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara din iu
lie a.c. se arată că: „Ri
dicarea calificării muncitorilor la 
un înalt nivel tehnic dev.ine, din 
ce în ce mai mult, o sarcină cen
trală a construcției economiei so
cialiste“.

Iată dar numai cîteva direcții 
în spre care trebuie să-și îndrepte 
atenția brigăzile de producție ale 
tineretului din uzina noastră pen
tru a deveni colective de muncă 
fruntașe, pentru a contribui cu 
succes Ia îndeplinirea sarcinilor 
importante pe care recenta hotă- 
rîre a partidului le pune în fața 
noastră.

TELEGRAME
primite cu prilejul zilei de 23 August

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

București

Dragi tovarăși,

Gu ocazia celei de-a XV-a aniversări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, Comitetul Central al Partidului Comunist din Spa
nia vă salută călduros, dorindu-vă noi succese în construirea socia. 
lismului în patria voastră.

La această aniversare sărbătorească, cînd poporul romîn, plin de 
entuziasm și de spirit creator, face bilanțul realizărilor, al căii 
parcurse în cei 15 ani de luptă dîrză pentru transformarea Ro
mîniei agrare înapoiate într-o Romînie industrială socialistă, sa lu. 
tăm pe muncitorii romîni, pe țărani, pe scriitori și artiști, pe oai 
menii de știință, pe toți intelectualii care, în slujba păcii și a poporu
lui romîn, continuă șj îmbogățesc tradițiile culturale și progresistă 
ale Romîniei.

Succesele poporului romîn pe calea construirii socialismului, obți-' 
nute sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, a Gomitetului 
său Central leninist și a primului său secretar, tovarășul 
Gheorghiu-Dej, confirmă odată mai mult superioritatea regimului 
socialist asupra regimului capitalist. Ele sînt un stimulent puternic 
pentru clasa muncitoare din toate țările, în special pentru mișcarea 
comunistă internațională, în lupta pentru pace, democrație Și so
cialism.

Romînia și-a pus vestminte de sărbătoare pentru a cinsti cea 
de-a XV-a aniversare a eliberării sale. Este veselie în inimi și cîn- 
tec pe buze. Și aceste cîntece pe care poporul romîn le închină 
astăzi vieții fericite și viitorului luminos al tuturor fiilor săi, găsesc 
un ecou frățesc în Spania noastră de nesubjugat, reafirmînd încre
derea neclintită a poporului nostru în victoria democrației asupra 
forțelor negre ale reacțiunii fasciste.

In această zi măreață, punct de plecare pentru noi succese spre 
comunism, permitețî-ne, tovarăși să ne unim urările la acelea ale 
oamenilor muncii romîni și primiți odată cu ele salutul nostru cald 
și frățesc.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn t
Trăiască pacea și prietenia între popoare I

n,'ntru Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Spania 

DOLORES IBARRURI

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

București
Dragi tovarăși,

Partidul nostru și poporul grec participă din tot sufletul la1 
bucuria pe care o simte poporul romîn-cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării sale. Insurecția forțelor patriotice sub con
ducerea partidului clasei muncitoare în zilele în care glorioasa 
armată sovietică elibera țara de sub jugul hîtlerist, a pus capăt 
dominației imperialismului străin și reacțiunii fasciste, dominației 
boierilor și capitaliștilor și a dat aripi dezvoltării forțelor de pro-t 
ducție ale țării, în folosul poporului muncitor. Cei 15 ani ai puterii 
populare au schimbat înfățișarea Romîniei. Dintr-o țară agrară, 
slab dezvoltată — un pion în mîna imperialiștilor străini — Ro< 
mînia s-a transformat, datorită faptului că la putere se află clasa 
muncitoare, sub conducerea marxist-leninistă a' P.M.R., dato
rită muncii fiilor săi și sprijinului acordat de Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, într-o țară industrial-agrară prosperă, mem
bru valoros al lagărului socialist mondial, important factor al păcii.

Poporul grec are motive speciale să urmărească cu mare simpa. 
tie progresele poporului romîn în construirea vieții sale noi. Rela
țiile de veacuri dintre cele două popoare, legăturile comune în lup
tele de eliberare națională împotriva jugului turcesc, luptele co
mune împotriva uneltirilor imperialiste, au unit strîns în trecut cele 
două popoare balcanice. Astăzi, marea majoritate a poporului grec 
vede in Republica Populară Romînă un exemplu viu al felului în 
care o țară prin instaurarea puterii proletariatului, poate să-și în
tărească independența națională, să se industrializeze într-un timp 
relativ scurt, să ridice neîncetat nivelul material și cultural al 
poporului și să joace un rol constructiv și de inițiativă în- med- 
ținerea păcii și în înțelegerea internațională.

Poporul grec și numeroși factori politici din țară au salutat cu 
cea mai mare înțelegere și satisfacție propunerea guvernului romîn 
privind convocarea unei conferințe a conducătorilor statelor bal
canice și soluționarea pașnică a diferendelor. Această propunere, 
care corespunde în mod armonios propunerii sovietice privind trans
formarea Balcanilor într-o zonă a păcii, fără baze atomice și pentru 
rachete, mișcă adînc inimile patrioților greci, deoarece constituie o 
bază de nădejde pentru salvgardarea păcii de aventurile politicie
nilor războiului rece.

Luptînd cu fermitate împotriva politicii războiului rece și împo
triva intoleranței aplicate de guvernanții săi, poporul grec a simțit 
fn toată perioada de după război sprijinul călduros al poporului 
romîn în lupta pentru restabilirea democrației în Grecia. El exprimă 
încă odată adînca sa recunoștință față de poporul romîn, care îm
preună cu toate forțele progresiste din lume a înălțat -glasul.- pen
tru apărarea lui Manolis Glezos, Trilralinos, Vutsas și a celorlalți 
luptători pentru pace, democrație și progres în Grecia.

Urăm Partidului Muncitoresc Romîn frate și poporului romîn noi 
succese în măreața operă de construire a socialismului. Aceste suc
cese întăresc mai departe cauza păcii și a progresului și contribuie 
totodată la strîngerea legăturilor dintre popoarele grec și romîn.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN GRECIA l

Către
Comitetul Centrai 

al Partidului Muncitoresc Romîn
București

Vă trimitem salutări frățești cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Romîne. Eliberarea Romîniei din robia fascistă, 
acum 15 ani, a deschis în față poporului romîn un drum nou, mar
cat de dezvoltarea impetuoasă a industriei și agriculturii, creșterea 
continuă a nivelului de trai și dezvoltarea nestingherită a culturii.

Perspectiva desăvîrșirii construcției socialiste în țara dv. bucură 
astăzi pe oamenii muncii din toate țările. Ea întărește de asemenea 
încrederea oamenilor muncii din țara noastră în victoria forțelor 
păcii și îi mobilizează la luptă pentru o societate socialistă, care să 
îndrepte toate eforturile pentru satisfacerea intereselor poporului,,

e.C. AL PARTIDULUI COMUNIST DIN FINLANDA .

Comitetului .Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

București

Vă transmitem cele mai calde salutări cu ocazia celei de a XV-a 
aniversări glorioase a eliberării patriei dv. Vă dorim succese și mai 
mari în nobila dv. muncă pentru pace și socialism.

COMITETUL EXECUTIV AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN MAREA BRITANIE

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE]
București

In numele Comitetului Central și al tuturor membrilor Partidului 
Comunist din Indonezia vă felicit pe dv. și pe toți membrii Partidu
lui Muncitoresc Romîn, precum și poporul romîn cu prilejul celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării Romîniei și vă doresc noi succese 
în construirea patriei dv. socialiste.

Secretarul General
al Partidului Comunist din Indonezia

★

Cu prilejul aniversării a 15 ani 
le la eliberarea Romîniei, pe a- 
iresa tovarășului Avram Buna- 
:iu, ministrul Afacerilor Externe, 
i-au primit telegrame din partea 
miniștrilor Afacerilor Externe ai i 
U.R.S.S., R. P. Chineză, R. P.

D. N. AID1T

★

Albania, R. Cehoslovacă, R.PTL 
Soreeană, R. D. Germană, R. P, 
Vțongolă, R. P. Polonă, R. P. Un
dară, R: D. Vietnam, Indonezia, 
Izrael, Uruguay.

(Agerpres)
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27. — Corespondentul 
transmite: Cu prilejul 
XV a aniversări a elibe-

Libertate 
patriotilor spanioli!

Manifestări peste 
marii sărbători a

hotare închinate 
poporului romîn

MINSK 27 (Agerpres). — TASS 
transmite: Intilnirea oaspeților
romîni cu oamenii muncii din 
JJ-S.S. Bielorusă s-a transformat 
într-o puternică demonstrație a 
prieteniei de nezdruncinat dintre 
popoarele sovietic și romin.

La 26 august membrii delegației 
romine au participai la recepția 
dată de Asociația bielorusă de 
prietenie și relații culturale cu ță
rile străine. Oamenii de cultură 
din R. P. Romînă au stabilit cu 
conducătorii asociației mijloacele 
de dezvoltare continuă a legături
lor culturale.

Reuniunea consacrată Zilelor 
culturii rominești a avut loc in 
Palatul de Cultură al sindicatelor, 
în foaierul căruia a fost deschisă 
o expoziție de fotografii care re
flectă realizările poporului romin 
în dezvoltarea economiei și cul
turii.

La reuniune a participat delega
ția oamenilor de cultură romîni.

Ivan Kozlov, președintele pre
zidiului Asociației bieloruse de 
prietenie și relații culturale cu 
țările străine, a vorbit despre 
„Republica Populară R.omînă pe 
drumul spre socialism“.

Din partea delegației romine a 
luat cuvîntul Ion Pas. In încheiere 
a avut loc un concert dat de An
samblul artistic de cîntece și dan
turi al U.T.M. din R. P. Romînă

La reuniunea din parcul central 
„Gorki” mii de spectatori au a- 
plaudat cu căldură concertul dat 
de orchestra de muzică populară 
„Barbu Lăutaru“.

★
MINSK 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat, la Muzeul de stat 
al artelor din Minsk s a 
expoziția de artă plastică 
ițească. La deschidere au 
pat oameni de cultură și 
din R. P. Romîrfă. în 
muzeului șînt expuse peste 200 de 
lucrări de sculptură, pictură 
grafică, aparținînd 
mini.

Intr-o convorbire 
pondent al agenției 
Bembel, artist al 
R.S.S. Bieloruse, a 
poziția de artă plastică romineas- 
că produce o impresie deosebit de 
bună. La expoziție sînt prezentate 
atît lucrări ale maeștrilor cu ex
periență cît și ale unor artiști ti
neri. Toate lucrările sînt pătrunse 
de realism, exprimă lupta poporu
lui pentru independența sa, feri
cirea și munca creatoare a oame
nilor liberi.

Mie, ca sculptor, a continuat a- 
cesta, îmi face plăcere să subli
niez că colegii mei romîni au tri
mis la expoziție lucrări minunate 
despre viața nouă a poporului lor. 
Lucrările lor dovedesc nu numai 
un mare talent, dar și măiestrie.

organizară o ședință festivă la 
care au participat 900 de lucră
tori ai fabricii, activiști de partid 
și ai organelor locale de stat ain 
raionul Sincion. ,

Directorul fabricii a vorbit, des
pre succesele obținute, de poporul 
romîn în anii.de după, eliberare, 
subliniind ajutorul frățesc prirrțit 
de poporul coreean din partea po
porului romîn.

A rulat apoi filmul romînesc 
„Dincolo de brazi“.

deschis 
romî- 

partici- 
pictori 
sălile

Ș'
artiștilor ro-

cu un cores- 
TASS, Andrei 
poporului al 
relataj că ex-

R. P. D. Coreeană
PHENIAN 27 (Agerpres). - In 

, R.P.D. Coreeană continuă mani
festările închinate celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării Romîniei.

La fabrica de ciment din loca
litatea Sinhori a avut loc o adu
nare festivă la care au participat 
700 de persoane. Au fost de față 
locțiitorul ministrului Chimiei, ca
dre de conducere de partid și ale 
organelor de stat ale raionului, 
eroi ai muncii, fruntași în produc
ție și grupul de specialiști romîni 
care lucrează la Sinhori.

Directorul fabricii a subliniat în 
cuvîntarea sa relațiile prietenești 
statornicite între R.P.R. și R.P.D. 
Coreeană. Poporul coreean, a 
spus vorbitorul, nu va uita nici
odată ajutorul primit din partea 
poporului romîn în anii războiului 
și în perioada de reconstrucție a 
țării.

După ședință a rulat filmul 
„Erupția".
i La Fabrica din Sincion a fost

PARIS
Agerpres 
celei de-a 
rării Romîniei, Mircea Bălănescu, 
ministrul R.P.R. la Paris, a oferit 
în saloanele legației o recepție la 
care au participat Jacques Roux, 
director general adjunct, și Jean 
Laloy, director în Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței, Ludovic 
Chancel, șeful Protocolului Minis
terului Afacerilor Externe, precum 
și alți funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Au 
mai fost prezenți reprezentanți ai 
președintelui Senatului și președin
telui Consiliului Economic, repre
zentanți ai Statelor Majore ai 
Apărării Naționale și ai Marinei 
de Război franceze.

!n asistență au fost remarcate 
numeroase personalități ale vieții 
politice și culturale printre care 
Laurent Casanova și Etienne Fa- 
jon, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Fran
cez, senatorul André Armengaux, 
Henry Torrès, președintele Consi
liului Superior al Radio-Televiziu- 
nii franceze, oamenii de știință 
Julien Cain, Ernest Labrousse, 
François Albert Buisson, Antoine 
Lacassagne, Chapelon, cunoscuții 
ziariști Geneviève Tabouis, René 
Andrieu, Pierre Courtade, oameni 
de afaceri etc.

Au asistat de asemenea șefi ai 
unor misiuni diplomatice, atașați 
militari, precum și alți membri ai 
corpului diplomatic.

nie danezo-romînă a organizat în 
sala mare a Uniunii studenților o 
adunare festivă consacrată ani
versării a XV ani de la elibe
rarea Romîniei.

Cu acest prilej, cunoscutul ca
ricaturist danez, Herluf Bidstrup, 
a vorbit despre recenta sa viz tă 
în R.P. Romînă subliniind impe
tuoasa dezvoltare în toate dome
niile ce a avut loc în Roinînia în 
cei 15 ani de la eliberare. La a- 
cetastă manifestare și-a dat con- 
cur,șui Dan lordăchescu, solist al 

: Teatrului de Operă: și Balet din 
București, care s-a bucurat de un 
mare succes. In continuare, au 
fost prezentate filmele rominești : 
„Joc de cuburi“ și „7 arte“.

Din partea legației R.P. Romine 
la Copenhaga au participat însăr
cinatul cu afaceri ad-interim, 
I. Dobroiu și Al. Trandafir, șeful 
Agenției economice.

întreaga presă daneză a pu
blicat știri despre această ședință 
festivă a Asociației de prietenie 
danezo-romînă.

august o etnisiune despre industria 
petroliferă și metodele de extrac
ție a petrolului in R-P.R.

Finlanda
HELSINKI 27 (Agerpres). —
Ziarele „Lalli“ și „Etela" au 

publicat un articol sub titlul 
„Dezvoltarea agriculturii In Ro- 
mînia“ în care scriu despre suc
cesele obținute in domeniul agri. 
culturii in țara noastră vorbind 
în același timp despre sprijinul pe 
care-l acordă statul agriculturii.

Ziarul „Hămeen Yhteistyo“ din 
23 August sub titlul „Romînia 
construiește" scrie despre avîntul 
construcției de locuințe in țara 
noastră.

Ziarul „Kansan Tahto“ sub ti
tlul „Celuloză și hîrtie din stuf“ 
arată Importanța economică a 
stufului din Delta Dunării.

Ziarul „Uusi Suomi“ din 
gust a publicat un articol 
lat „Realismul in arta 
nească".

Ziarul „Maakansa" din
gust a publicat un articol cu titlul 
„Romlnia construiește intens“ — 
semnat de Pekka Silvola, vicese- 
cretar al Uniunii Agrare și pre
ședinte al Organizației agrariene, 
care ne-a vizitat recent țara.

La radio s-a transmis la 24

24 au. 
intitu- 
romi-

25 au-

Danemarca
COPENHAGA 27 (Agerpres).-

La 26 august, Asociația de priete-

IN U. R. S. S

ATENA 27. (Agerpres). 
rele grecești din 22 și 23 august 
au consacrat numeroase materia
le sărbătorii naționale a R. P. 
Romine. Ziarul „Avghi“ din 23 
august a publicat o pagină în 
cinstea aniversării a lo ani de la 
eliberarea Romîniei.

O atenție deosebită acordă zia
rul conferinței de presă ținută la 
22 august de către Ion Drînceanu, 
ambasadorul R. P. Romine la Ate
na. In prima pagină „Avglii" pu
blică mesajul de salut adresat 
țării noastre de către Sofocles 
Venizelos, președintele Partidului 
Liberal, în care transmite po
porului romîn felicitări și urări 
de prosperitate. Ziarul publică de 
asemenea mesaje de salut din 
partea generalului Spais, preșe
dintele Ligii de prietenie greco- 
romine, Alinas Galeos, secretarul 
generai al Ligii greco-romîne, 
Zakkas, deputat și președintele 
Comitetului elen pentru destinde
re internațională și pace, Terza- 
kis, scriitor și director al Teatru
lui Național din Atena, Lilica Na- 
kou, scriitoare, dr. Gheorglie 
Papadimitriu, medic neurolog.

Ziarul „Avghi“ publică în același 
număr mesajul de salut adresat 
de către Mișcarea pentru colabo
rarea balcanică.

Ziarul „Apexartitos Typos“ a 
publicat articolele „A XV-a ani
versare a eliberării Romîniei“, 
„Doborirea dictaturii fasciste a 
iui Antonescu", „Revoluția a rea
lizat însemnate progrese“.

Ziarul „To Vima“ a 
un amplu articol semnat 
Drînceanu, ambasadorul 
Rotnîne la Atena.

Articole și fotografii legate de 
realizările R. P. Romîne în cei 
15 ani de la eliberare au publicat 
de asemenea ziarele „Ta Nea“, 
„Le Messager D’Athènes“, „La 
Revue D’Athènes“, 
rele „Eleftheria“ 
„Tahidromoș“ din 
și „Neologos“ din

publicat 
de Ion

R. R.

precum și zia- 
din Larisa, 

Voios, „Imera“ 
Patras.

Mecanizarea complexa
și automatizarea proceselor 

de producție în continuu avînt
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 26 august a 
avut loc la Comitetul de stat pen
tru legăturile culturale cu țările 
străine de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. o conferință de 
presă organizată pentru ziariștii 
sovietici și străini în cadrul căreia 
Vladimir Lukin, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru auto
matizare și construcții de mașini 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., a declarat că mecani
zarea complexă și automatizarea 
proceselor de producție sînt prin
cipalele mijloace hotărîtoare care 
asigură progresul tehnic continuu 
în economia națională « U.R.S.S. 
și pe această bază un nou avînt al 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost al producției și 
"îmbunătățirea calității ei.

Vladimir Lukin și-a consacrat 
cuvîntarea unor probleme legate 
de automatizarea și mecanizarea 
industriei sovietice în anii 1959— 
1965.

El a declarat ci creșterea pro
ductivității muncii nu poate fi rea-

......

lizată in U.R.S.S. prin intensifi
carea directă a muncii, cu atît mai 
mult cu cît planul septenal a tra
sat o sarcină diametral opusă — 
ușurarea la maximum a condiți
ilor de muncă ale oamenilor, re
ducerea duratei zilei de muncă și 
micșorarea numărului zilelor lucră
toare în săplămină. De aceea, cea 
mai mare parte a sporului de pro
ducție pe cap de lucrător trebuie 
să fie obținută pe baza progresu
lui tehnic.

Specialiștii sovietici, a subliniat 
Vladimir Lukin, au o mare expe
riență în crearea liniilor automate 
și secțiilor automate. Această o- 
rientare a construcției de mașini 
capătă o largă dezvoltare în toate 
regiunile economice și este evi
dent că sarcina trasată de Congre
sul al XXl-lea de a se da în ex
ploatare în cursul septenalului cel 
puțin 1300 de linii automate va 
fi considerabil depășită.

Mecanizarea complexă și auto
matizarea combinatelor din Magni- 
togorsk, Kuznețk, Nijne-Taghil și 
a Uzinei „Dzerjinski“, proiectată 
pentru anii următori, va permite 
sporirea producției de fontă cu 
880.000 tone pe an. Producția de 
oțel va crește in aceste intreprin- 
deri cu 1.150.000 tone pe an, pro
ducția de laminate va spori cu 
9.300.000 tone. Fondurile ce se in
vestesc în automatizarea procese
lor de producție vor fi recuperate, 
evident, in mai puțin de doi ani.

tn industria petroliferă se pro
iectează efectuarea pe scară largă 
a unor lucrări de mecanizare com
plexă și trecere la telecomandă a 
proceselor de extracție a petrolu
lui. Acest lucru va îngădui spori
rea extracției pe cap de lucrător 
pină la 12.000—15.000 tone, adică 
o va întrei in comparație cu anul 
1958. încă de pe acum folosirea 
noii tehnici în industria petroli
feră îngăduie în R.S.S.A. Tătară 
să se obțină pe cap de lucrător 
ocupat in extracția petrolului a- 
proximativ 5.000 tone, in timp ce 
in S.U.A. se extrag 2.500 tone pe 
cap de lucrător.

In încheiere, Vladimir Lukin 
s-a ocupat de problemele dezvol
tării industriei constructoare de 
aparate. Specialiștii sovietici, a 
spus el, au reușit să creeze insta
lații care nu numai că efectuează 
înregistrarea cifrică a proceselor, 
dar conduc automat aceste pro
cese.

Mașinile electronice rapide pen
tru înregistrarea cifrică a proce
selor care îndeplinesc concomitent 
unele funcții de conducere vor fi 
folosite in mod practic pe scară 
largă chiar in anii următori,

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, Vladimir Lukin a făcut 
cunoscut printre altele că s-a ho- 
tărit să se construiască în regiu- 
nea Moscova o uzină electroteh
nică la care procesele de produc
ție vor fi mecanizate și automati
zate la maximum.

3

Tinerii din Cehoslovacia democrat-populară desfășoară în orele libere 
o intensă activitate sportivă. In fotografie: cîțiva tineri de la Zbuch, 

lingă Pilzeft, într-una din orele libere.

Răspunsul lui A. Gromîko 
transmis guvernului Canadei

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 19 august guvernul canadian 
a adresat Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., prin inter
mediul ambasadorului său la 
Moscova, D. M. Johnson, o între
bare dacă președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, nu ar putea să facă o 
vizită oficială în Canada după 
terminarea vizitei sale în Statele 
Unite ale Americii.

La 21 august, Andrei Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe ambasado
rul canadian și i-a dat următorul 
răspuns pentru a fi transmis 
vernului Canadei:

„In legătură cu întrebarea gu
vernului Canadei în problema

sibilitătii ca președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
viziteze Canada după vizita lui 
* oi.i.,. --------,, urmă.

să

gu-

po-

în Statele Unite, comunic 
toarele:

După încheierea vizitei 
kita Hrușciov în S.U.A., 
cătorul guvernului sovietic 
ză să participe la alte acțiuni im
portante și urgente care fuseseră 
proiectate încă mai înainte. In 
aceste condiții nu este posibilă o 
vizită a lui N. S. Hrușciov în 
Canada în prezent.

Guvernul sovietic mulțumește 
guvernului Canadei pentru in
tenția de a invita pe președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
într-o vizită oficială în 
nada“.

lui Ni- 
condu- 
urmea-

Ca-

Lucrările Conferinței 
Uniunii Interparlamentare

VARȘOVIA 27. Corespondentul 
Agerpres transmite: La 27 au
gust, în clădirea Seimului polo
nez din Varșovia, și-a început lu
crările cea de-a 48-a Conferință a 
Uniunii Interparlamentare la care 
participă aproximativ 500 de de
legați din 48 de țări printre care 
și din R. P. Romînă.

A. Zawadzki, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, 
a rostit o cuvintare. Subliniind că 
in centrul lucrărilor conferinței se 
află probleme foarte strîns le
gate de cauza securității generale 
și a întăririi păcii, a extinderii 
contactelor și a colaborării po
litice, economice și culturale in
ternaționale, A. Zawadzki a spus:

Urez din toată inima succes lu
crărilor conferinței dv. întregul 
popor polonez vă ureeză acestureeză acestpopor polonez 
lucru.

La propunerea
Consiliului Uniunii Interparla
mentare, președinte al Conferin
ței a fost ales delegatul polonez 
O. Dluski.

Apoi a luat cuvîntul directorul 
adjunct al secției O.N.U. pentru 
Europa de la Geneva, George 
Pelty. Salutînd conferința el a 
subliniat că sarcinile și țelurile ei 
corespund statutului O.N.U.

In raportul secretarului general 
prezentat participanților la con
ferință se subliniază că"" conferin
ța se întrunește în momentul cînd 
se conturează perspectivele destin
derii încordării internaționale, 
tind se poate conta pe o serioasă 
și reală îmbunătățire a relațiilor 
între- Est și Vest.

In fața conferinței, întocmai ca 
și în fața participanților la întil- 
nirea la nivel înalt, stă sarcina de 
a rezolva o serie de probleme po
litice fundamentale. Printre cele 
mai importante dintre ele rapor
tul citează problema germană și 
problema statutului . Berlinului,

-
problema statutului

președintelui

Raportul premierului Ciu En-lai 
cu privire la dezvoltarea economică

a R. P. Chineze
PEKIN 27 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China 
Nouă, In cadrul ședinței lărgite a 
Comitetului permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, premierul Consi
liului de Stat, Ciu En-lai, a ana- ...... .............
lizat situația economică din 1959, ■ Premierul Ciu En-lai a subli- 
arătind că victoria în vederea 
unui continuu salt înainte a fost 
obținută in economia națională în 
primul semestru al anului curent 
in baza marelui salt înainte de 
anul trecut. Industria, agricultura, 
transporturile, construcțiile capi
tale și comerțul s-au dezvoltat 
toate în ritm rapid.

In lumina problemelor care au 
ieșit la iveală în îndeplinirea pla
nului economiei naționale în pri
mul semestru al acestui an și în 
lumina producției agricole verifi
cate a anului trecut și a grave
lor calamități naturale din anul

curent, a declarat premierul, al cincinal 
revizuiască, a celui- 

trai al 
nez, vor fi îndeplinite cu 3

fost necesar să se 
obiectivele prevăzute .'pe 1959. El 
a subliniat că, după ce va fi re
vizuit, planul acesta, .va continua 
să fie un plan în vederea unui 

salt înainte.

niat că, datorită, eforturilor în
cordate ale maselor populare care 
vor ținti cit mai sus, va fi posi
bil să se depășească obiectivele 
rciv-izuite ale producției indus
triale. Va fi posibil să se depă
șească obiectivele revizuite ale 
producției agricole, cu condiția să 
nu se producă noi calamități na
turale grave. Odată cu îndepli-: 
nirea planului revizuit, a spus în 
continuare Ciu En-lai, principa
lele obiective industriale și apr’ 
cole fixate în cel de-al doilea

propus de prima plenară 
de-al 8-lea Comiteit Cen- 
Partidului Comunist Chi- 

3 ani 
înainte de termen. Acest lucru va 
face posibil să se tindă spre-rea
lizarea în esență, în termen de a- 
proximativ 10 ani, a lozincii „Să 
ajungem din urmă Marea Brita- 
nie în ce privește producția prim 
cipalelor produse mdustriale în 
termen de 15 ani“, și să depășim 
la o dată mult mai apropiată pro
gramul pe 12 ani de dezvoltare 
agricolă, inițial prevăzut să fie 
îndeplinit în 1967. Premierul Ciu 
En-lai a subliniat că lărgirea 
campaniei de sporire a producției 
și realizarea de economii a fost 
prima garanție a unei depășiri pe 
scară largă a planului economiei 
naționale pe anul curent.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Stinteli“, Tel. ’‘.Tiparul ; Combinatul Poli grafjc „Casa Stinteli“.

paceprecum și a Tratatului de 
cu Geirmania.

In capitolul privitor la proble
mele securității europene se spune 
între altele că este un merit al 
guvernului polonez faptul că el 
a avut o inițiativă concretă în a- 
ceastă problemă, formulînd pla
nul de creare a' unei zone denu- 
clcarizate în Europa.

★
VARȘOVIA 27 Corespondentul 

Agerpres transmite: La ședința 
Consiliului Uniunii lnterparlamen. 
tare, care a avut loc la 26 au
gust cu prilejul alegerii conduce
rii actualei conferințe, a fost ales 
în unanimitate în cahtate de vi
cepreședinte al conferinței șe
ful grupului național romin, acad, 
prof. Petre Constantlnescu-lași. 
De asemenea, acad. prof. P. Con- 
stantinescu-lași a fost ales în 
componența comisiei de verificare 
a gestiunii financiare a Uniunii 
Interparlamentare.

In aceeași ședință, cu prilejul 
dezbaterii propunerii șefului gru
pului național tunisian în legătu
ră cu includerea pe ordinea de zi 
a problemei găsirii posibilităților 
de a se asigura eliberarea națio
nală a popoarelor coloniale, dele
gatul romîn C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu a susținut această propu
nere ca fiind urgentă și de o deo
sebită însemnătate. Propunerea 
grupului național tunisian a fost 
adoptată cu 38 de voturi pentru, 
19 contra și 7 abțineri.

acad. C. Daicoviciu
rectorul Universității „Babeș Bolyai" din Cluj

Am aflat cu îngrijorare și profundă indignare de arestarea 
în Spania franchistă a unui nou grup de luptători democrațl 
printre care și Simon Sanchez Montero, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania. 
Singura „vină" a celor ce-au fost aruncați in temniță și supuși 
schingiuirilor este aceea de a fi luptat pentru apărarea dreptu
rilor democratice ale poporului spaniol, de a fi luptat pentru 
libertate, împotriva mizeriei la care franchismul a condamnat 
poporul spanioj. Franco încearcă să-și salveze șubredele sale 
poziții prin teroare, prin represiuni împotriva forțelor demo
cratice și în primul rind împotriva celor mai energici apărători 
ai libertăților democratice — comuniștii. Teroarea este un semn 
al slăbiciunii regimului franchist, o dovadă că poporul spaniol 
urăște odioasa dictatură a lui Franco.

Ca om de știință care cunosc tradițiile progresiste de luptă 
ale poporului spaniol, imi ridic glasul, alături de glasurile tutu
ror oamenilor cinstiți din lume, cerînd să se pună capăt măsu
rilor inumane ale autorităților franchiste. Democrații spanioli 
trebuie puși în libertate, procesele monstruoase ce le-au fost 
înscenate trebuie anulate

In lumea întreagă opinia publică, cercurile cele mai largi 
condamnă prigoana antidemocratică din Spania. La atîția ani 
după prăbușirea militară a fascismului, după dispariția lui 
Hitler și Mussolini, Franco continuă să terorizeze poporul spa
niol. Omenirea este solidară cu cauza dreaptă a poporului spa- 
niol, cu lupta sa pentru libertate și o viață mai bună.

In numele dreptății, umanității și progresului cer să înceteze 
prigoana împotriva lui Simon Sanchez Montero și a celorlalți 
luptători democrați din Spania 1

★

Oamenii muncii din (ara noa
stră se alătură glasului de pro
test al oamenilor cinstiți din în
treaga lume, cerînd să înceteze 
prigoana împotriva vajnicului 
luptător comunist și patriot spa
niol Simon Sanchez Montero și a 
tuturor celorlalți luptători de
mocrați închiși. Numeroase orga
nizații de masă din țara noastră 
au trimis telegrame către autori
tățile spaniole exprimîndu-și pro
testul lor.

In telegrama trimisă de Aso
ciația juriștilor din R. P. Romînă, 
în numele tuturor juriștilor din 
țara noastră, sînt condamnate 
procedeele judiciare inumane h 
care sînt supuși Simon Sanchez 
Montero și ceilalți patrioti spa
nioli întemnițați. „Unindu-și pro
testul lor cu glasul opiniei pu
blice mondiale, se spune în tele
gramă, juriștii din R. P. Romînă 
cer încetarea înscenării judiciare 
împotriva lui Simon 
Montero și a celorlalți 
spanioli, deferirea lor tribunalului 
militar fiind lipsită de orice te
mei legal, singurele instanțe com
petente neputînd fi decît cele ci
vile“.

In telegrama trimisă de C. C.

Sanchez 
patrioti

★

al U.T.M. și Consiliul Uniunii 
Asociațiilor studențești, în nume
le tineretului și studenților ro- 
mini se spune:

„Arestarea și schingiuirea bar
bară a sute de patrioți, luptători 
înflăcărați pentru libertăți demo
cratice, pentru o viață mai bună 
a poporului spaniol, constituie o 
crimă împotriva ideii de justiție 
și dreptate“.

Uniunea ziariștilor din R. P. 
Romînă, în numele tuturor zia
riștilor din țara noastră, cere să 
se pună capăt teroarei dezlănțui
te împotriva patrioților care, pe 
cale pașnică, militează pentru a- 
părarea intereselor poporului spa
niol și a păcii.

„Ziariștii din R. P. Romînă, se 
spune în telegramă, dau în acest 
fel expresie sentimentelor de so
lidaritate ce stăpinesc largile 
mase de cititori din clipa cînd au 
aflat de arestarea și trimiterea în 
fața tribunalului militar a lui Si
mon Sanchez Montero și a celor
lalți vrednici fii ai poporului 
spaniol călăuziți de idealul de 
progres și de pace pertru care 
luptă astăzi popoarele întregii 
lumi“.

(Agerpres)

Pe marginea mesajului 
adresat ele N. S. Hrușciov 

cancelarului Adenauer
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Serviciul de 
presă al Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a comunicat 
următoarele: La 19 august, în 
timpul remiterii de către A. Smir- 
nov, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. F. Germană, lui A. Scherpen- 
berg, secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe al R.F. 
Germane, a mesajului adresat de 
N..S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
lui Konrad 
federal al 
publicat în 
august, s-a 
publicării acestui mesaj se lasă la 
aprecierea cancelarului federal.

Totuși, după înmînarea scrisorii,

U.R.S.S., 
Adenauer, cancelarul 
R.F. Germane, mesaj 
presa sovietică la 27 
anunțat că problema

ziare vest-germane, inclusiv zia» 
rele apropiate de cercurile guver
namentale „Deutschland - Union- 
Dienst“ 
meine", 
Zeitung“ 
anunțat 
lui, dar , . r_o.......
lor informații cu privire la°con- 
ținuțul lui și încă informații pre- 
zentînd acest conținut sub o for
mă denaturată.

Pentru a se evita interpretări 
greșite și dezinformarea opiniei 
publice în privința cuprinsului 
mesajului, partea sovietică a ho- 
țărît să dea publicității textul lui, 
informind anticipat despre aceasta 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. F. Germane.

și „Frankfurter Allge- 
precum și „Süddeutsche 
și altele, nu numai că au 
faptul remiterii rnesaju- 
au publicat în paginile

Darul făcut unor copii japonezi
TOKIO 27 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Kio- 
do Țusin, membrii clubului copiilor 
din orașul Osaka au primit în dar 
de la N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
două lăzi mari cu jucării.

Acest dar a fost trimis ca răs
puns la .rugămintea adresată lui 
N. S. FIrușciov de către Hosino, 
directorul clubului, de a face cu
noscute copiilor japonezi jocurile 
copiilor sovietici și modul in care 

sărbătoarea 
daruri sînt i

jucării frumoase de lemn, Jucării 
pentru pomul de iarnă, albume, 
tablouri.

Copiii japonezi au primit ctf 
mare bucurie darul conducătorului 
guvernului sovietic.

aceștia întîmpină 
Anului Nou. Printre

-------- *---------

La Caracas 
se va deschide 

conferlnfa studenților 
din America Latină

1
t

Vizita la Bonn 
a președintelui Eisenhower

BONN 27 (Agerpres). — TASS 
Transmite: In dimineața zilei de 
27. august . președintele S.U.A., 
Eisenhower, care s-a aflat la 
Bonn, a făcut o vizită lui.Heuss, 
președintele R. F. Germane. La 
reședința cancelarului R. F. G. au 
avut loc apoi tratative între 
,D. Eisenhower și cancelarul Ade- 
nauer. Referindu-se la știrile pri
mite din cercuri guvernamentale, 
agenția D.P.A. anunță că la trata
tive s-au discutat problema dezar
mării generale controlate, pro
blema germană și problema Ber
linului, problema „alianței defen
sive“ a Occidentului și a relațiilor 
dintre R. F. G. și S.U.A.

La Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F.G. a avut loc apoi 
conferința de presă a președinte
lui Eisenhower.

Referindu-se la apropiata sa în- 
trevedere cu președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S Hrușciov, D. Eisenhower a 
declarat că el intenționează să 
„stea de vorbă“ cu N. S. Hrușciov,

nu „să ducă tratative". Eisenhower 
și-a exprimat speranța că aceste 
convorbiri vor înlesni „topirea 
gheței“ și îmbunătățirea atmosfe
rei internaționale.

Vorbind despre perspectiva con
vocării conferinței la nivel înalt, 
Eisenhower a declarat că o ase
menea conferință nu poate avea 
loc „cu orice preț“, că ea trebuie 
pregătită prin consultări între 
aliațiî occidentali și prin trata, 
tive ale miniștrilor Afacerilor Ex
terne. După părerea lui Eisen
hower, o conferință la nivel înalt 
ar fi o greșală dacă nu există 
convingerea că la această confe
rință va fi realizat un real pro
gres. In caz contrar ea nu ar în
semna ..decît o propagandă“.

La întrebarea cu privire la ati
tudinea sa țață de lozinca resti
tuirii către Germania a „regiuni
lor de est“, Eisenhower a decla
rat că trebuie să se facă încercări 
pentru „a topi gheața“, nu să se 
complice lucrurile abordînd pro
bleme ca frontiera pe Oder-Neisse.

CX/L4CXS 27 (Agerpres). ~ 
După cum relatează agențiile da 
presă, ța 25 august Hector Pere* 
Marcano, președintele organizației 
studenților din Venezuela, a decla
rat în cadrul unei conferințe de 
presă că la 6 septembrie la Cara
cas, capitala Venezuelei, se va des
chide cea de-a 3-a conferință a 
studenților din America Latină.

Conferința, a arătat Hector Pe- 
rez Marcano, va discuta probleme 
cu privire la activitatea universi
tăților din America Latină, pene
trația imperialistă în America La
tină și influența acesteia în viața 
socială, economică, politică și cul
turală, mișcarea pentru unitatea 
internațională a studenților din 
America Latină, rolul studenților 
in ' ' . . -
Șt

lupla pentru pace și colaborare 
alte probleme.

—•—
O nouă rachetă 

americană s-a desfăcut 
în bucăfi

Dr. A. Scharf va vizita 
Uniunea

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
La Moscova s-a anunțat în mod 

oficial că dr. Adolf Schărf, preșe
dintele Republicii Austria, va în
treprinde între 5 și 15 octombrie

sovietica
1959 o călătorie în 
ședințele Republicii 
invitat în U.R.S.S. 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

STAS 3452 52.

U.R.S.S.
Austria 
de

Pre- 
este 

Kliment

NEW YORK 27 (Agerpres). - 
Corespondentul agenției Associa- 
ted Press a transmis de pe poli» 
gonul pentru experimentarea ra
chetelor din White-Sands (statul 
New Mexico) că, potrivit decla
rației unor reprezentanți ai co
mandamentului armatei america» 
ne. pe acest poligon s-a făcut pri
ma încercare de lansare a rache
tei „Nike-Zeus“.

Potrivit declarației reprezen
tanților armatei, din motive teh
nice care nu s-au stabilit, rache-i 
ta s-a desfăcut în bucăți fără a 
efectua zborul proiectat.

anii.de

