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Fiecare tînăr constructor
un bun gospodar

Pe șantierele de construcții 
nerii constructori să-și aducă 
ducerea prețului de cost, pentru realizarea de economii. Vor
bind despre aceste posibilități, tovarășul H. Natti, directorul

Succesele
cocsarilor reșifeni

există multe posibilități ca ti* 
contribuția la lupta pentru re*

______ r _ ___ . . I H. Natt», directorul
Trustului nr. I construcții, intr-o scurtă declarație, arăta de 

,Dacă pe un singur șantier ce consumă lunar circa 
’ / _--------- | admis de pierderi

r___ ‘ "i s-ar obține o economie lunară de
circa 10 000 lei. Și in general dacă consumul de materiale de

pildă că: „I
1000 tone ciment s-ar reduce procentul 
printr-o manipulare atentă

construcție ar fiTredus, s-ar obține economii importante de
oarece acestea au pondere mare în prețul de cost“.

Spre a afla cum se folosesc în practică aceste posibilități 
pentru economii, ziarul nostru a întreprins un raid pe cîte- 
va șantiere din Capitală. Pri ma deplasare s-a făcut chiar la 
un șantier din cadrul Trustului nr. 1 construcții.

Economii la fiecare 
loc de munca

Pe o mare suprafață de teren, 
cuprinsă intre străzile Guten
berg și Știrbei Vodă se întinde 
un mare șantier. Aici 
sirliivște pen
tru oucureșteni 
un complex de 
blocuri moder
ne, cu peste 9j0 
ue apartamente.

Curind blocu. 
rile vor li gata și 
gindurile celor ce le 1 
se vor îndrepta cu recunoștință 
către harnicii constructori.

Printre ziduri și macarale, pe 
schele și în birouri, pînă seara 
tîrziu forfotă nu contenește. Și 
aici, unde macaralele și excava
toarele, zidurile și oamenii se 
contopesc într-un mare front al 
muncii, unde ritmul de lucru este 
foarte rapid, unde la fiecare

se con-

două ore „iese-“ o cameră la 
„roșu“ se muncește totuși cu a- 
tenție, se dă'lucru de calitate, se 
luptă pentru economii de mate- 

1 riale.
întreg colectivul șantierului 

are însușirile unui bun gospodar. 
Există aici o atmosferă genera-

sarcinile

ședință de 
șantierului, 
făcut im-

nească și depășească 
ce le stau in față.

Nu de mult, într-o 
analiză a activității 
printre discuții s-au
portante propuneri care vor adu
ce mari economii de material și 
vor reduce pierderile sub pro
centele admise. Tînărul maistru 
Pompiliu Burcuș spre exemplu a 
făcut propunerea ca cofrajeie de 
inventar formate din panouri de- 
montabile să fie așezate altfel 
decît era prevăzut în proiect, 
permițind să se economisească 
în felul acesta 11 panouri pe 
etaj și să se realizeze o econo
mie de 4000 lei la fiecare etaj. 
S-a mai propus de asemenea 
scurtarea traseelor la instalații
le electrice, sincronizarea lucră
rilor și operațiilor în așa fel in
cit să se reducă la maximum 
stricăciunile.

Sprijinind cu însuflețire efortu
rile siderurgiștilor reșițeni pentru 
a da patriei mai mult metal, coc- 
sarii de la Combinatul metalurgic 
Reșița au realizat în luna august, 
printr-o mai bună folosire a capa
cității de producție a cuptoarelor, 
cea mai mare producție de cocs 
cunoscută în combinat. în această 
lună ei au dat peste plan 3.904 
tone de cocs. De la începutul a-

nului și pînă în prezent cocsarii 
reșițeni au trimis siderurgiștilor, 
în afara prevederilor planului, 
8.078 tone de cocs.

în prezent, colectivul de cocsari 
desfășoară cu însuflețire întrece
rea pentru a realiza anga amentul 
luat de a da pînă Ia sfîrșitul a- 
nului încă 4,000 tone de cocs peste 
prevederile planului.

(Agerpres)

Manifestări închinate 
împlinirii a 500 ani 

de la existenta 
orașului București

împlinirea a 500 de ani de la 
cea mai veche mențiune documen
tară despre existența orașului 
București este sărbătorită prin 
numeroase manifestări culturale.

Zeci de mii de oameni ai mun
cii din Capitală au luat parte în 
ultimul timp la cele peste 100 de 
conferințe organizate de S.R.S.C. 
privind trecutul istoric al orașului, 
dezvoltarea amplă pe care a cu
noscut-o în ultimii ani. La aceste 
conferințe și-au dat concursul oa
meni de știință, artă și cultură, 
conducători ai organizațiilor de 
partid și de stat.

In prezent se desfășoară ciclul 
de conferințe „500 de ani de la 
cea mai veche mențiune documen
tară despre existența orașului 
București", organizat de S.R.S.C- 
împreună cu Muzeul de Istorie a 
orașului. Un alt ciclu de confe
rințe se intitulează „Pagini din 
istoria orașului București“. Nu
meroase conferințe se țin în aceste 
zile la casele de cultură, căminele 
culturale, cluburile marilor între
prinderi, în instituții, biblioteci 
etc. S.R.S.C. pregătește un con
curs cu premii pe tema „București, 
500 de ani de existență“. Va avea 
loc de asemenea un simpozion 
privind dezvoltarea științei și cul
turii în orașul București.

(Agerpres)

Prietenie...

Raidul nostru prin cîteva șantiere 

de construcții din Capitală

vor locui lă de grijă pentru o bună gos. 
podărire, pentru realizarea de 

'cit maj multe economii.
In urma recentei Plenare a 

C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie, 
alături de vîrsțuici, tinerii con
structori — destul de mulți la 
număr, au hotarît să-și sporeas
că eforturile, să muncească mai 
bine ca înainte, să obțină cit mai 
multe economii și să-și îndepli-

Despre atitudi
nea de buni gos
podari a cons
tructorilor, vor
besc și faptele 
lor. Tînărul An
drei Vas' le, șe
ful brigăzii de 

betoniștide la blocul nr. 3

>

fierari L ........
a observat că unii tineri taie fie
rul pentru orice nevoie de unde 
le este mai ușor făcînd în acest 
fel o mare risipă. A adunat bri
gada, a stat de vorbă cu oame
nii și ău hotarît: „de-acum îna
inte, vom aranja materialele pe 
sorturi și dimensiuni, vom utili
za deșeurile la piese mai mici 
și nu vom permite ca fiecare să 
taie de undă se nimerește“. 
Munca și rezultatele brigăzii au 
dovedit încă odată că se pot ob
ține importante economii și în 
condițiile unui ritm accelerat de 
muncă.

Același lucru, se poate spune 
și despre tinerii care lucrează 
la blocurile nr; 5 și 6. Aici, prin*
tr-o bună organizare a muncii, 
prin stabilirea amănunțită a 
sarcinilor ce le are fiecare tî
năr în cadrul programului zil
nic, ei au reușit să refolosească 
materialul lemnos folosit la sus
ținere și cofrare și să recupe
reze 500 kilograme cuie.

La blocul nr. 5 unde proiec
tul prevede pentru cele 44 scări 
interioare folosirea cofrajelor de 
seîndură brută, tinerii au luat 
inițiativa să folosească cofraje 
gata confecționate și au realizat 
pe lîngă economia de 3 m. cubi 
cherestea și importante econo
mii de manoperă.

La bilanțul muncii construc
torilor mai trebuie adăugate și 
cifrele: de la începutul lucrări
lor și pînă acum economii la ci
ment — 113 tone; economii la 
agregate peste 200 de metri 
cubi; economii la fier.beton

Cei patru prieteni, utemiștii Marin Gheorghe, Pohfrone Marin, Radu 
Constantin și Horiga Radu, s-au întilnit din nou la cabinetul tehnic. 
Împreună cu Răduță Radu șeful cabinetului tehnic de la Uzinele 

Semănătoarea din Capitală, ei discută noua lor inovație.

tf

Foto : N. STELORIAN

Mecanizatorii din S.M.T.-uri 
au încheiat campania de vară

rk'i •
S. BARBU
L. POPESCU
V. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. 3-a)

Mecanizatorii din 
stațiunile de mașini 
și tractoare au înche
iat campania agricolă 
de vară cu însemnate 
succese. Ei au execu
tat un volum de lu
crări cu peste 12 In 
sută mai mare de- 
cit prevederile pla
nului. Din cele 241 
S.M.T.-uri existente în 
țara noastră, 211 și-au 
depășit sarcinile de 
plan in campania a- 
gricolă de vară.

Volumul de lucrări 
executat în vara a- 
ceasta de mecaniza
torii din S.M.T.-uri 
depășește cu aproape 
922.000 hectare de 
arătură normală pe 
cel realizat în perioa
da corespunzătoare a 
anului trecut. Această 
însemnată depășire a 
planului a fost obți
nută îndeosebi prin 
mai buna exploatare

a parcului de mașini 
și tractoare.

Acum mecanizato
rii din S.M.T.-uri se 
pregătesc intens pen
tru campania agricolă 
de toamnă in care vor 
efectua un volum 
de lucrări cu circa 
277.000 ha. de arătu
ră. normală mai mare 
decît în toamna anu
lui 1958.

( Agerpres)

Pește puțin timp incep școlile. 
Totul trebuie pregătit pentru 
prima zi de curs. Frații gemeni 
Mana și Gheorghe Martiș de 
la Școala medie nr. 4 „Aurel 
Vlaicu" din Capitală își pregă

tesc de pe acum manualele.

Foto : S. VIOREL
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0 expoziție 
industrială 

a R. P. Ungare
Joi dimineața s-a deschis în Ca

pitală o expoziție de produse in
dustriale organizată de Întreprin
derea de. sta! ungară de comerț 
exterior „Ferunion“ din Budapesta.

Au foM de față reprezentanți ai 
Ministerului Industriei Gr le, Mi
nisterului Industriei Bunurilor de 
Consum, Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului Comerțu. 
lui, Camerei de Comerț a R. P. 
Remine, precum și ai unor între
prinderi de stat de comerț exterior.

Au participat de asemenea Fe
resc Keleti, ambasadorul R. P, 
Ungare la București, și membri 
ai ambasadei.

Directorul întreprinderii de stat 
ungare de comerț exterior „Fer
union“» Telelei .loszef, a prezentat 
produsele expuse.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția, care cuprinde numeroase ar
ticole de uz casnic, multe dintre, 
ele realizate din material plastic 
și aluminiu, mașini de aragaz, 
aparat de încălzit eu raze infra- 
roșii, instalații sanitare etc.

Expoziția, organizată în str. Ba- 
tiște nr. 33, este deschisă zilnic de 
ia 4 pînă la 18 septembrie, între 
orele 9 și 12 și 16-20.

(Agerpres)

CIT MRI MÜLJI ••k

ELE VI - MÜNCITORI !
fn curînd în școlile medii se

rale va avea loc examenul de 
admitere pentru o noua promo
ție de tineri muncitori care se 
indreaptă spre învățătură. Du
pă apariția Hotăririi C.C. al 
P M R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la îmbunătăți
rea invățămintului seral și fără 
frecvență, de cultură generală și 
superior, pentru acești tineri au 
fost organizate cursuri de pre
gătire în vederea examenelor.

Și la Constanța s-a deschis 
și funcționează un curs de pre
gătire pentru tinerii muncitori ce 
urmează să frecventeze școala 
medie.

Participă la acest curs tineri 
din diferite întreprinderi ale o- 
rașului. Acolo unde a existat o 
preocupare pentru îndeplinirea 
■acestei importante sarcini s-au 
obținut rezultate bune. Așa. de 
pildă, la Șantierul Naval Mari
tim — Constanța unde organi
zația U-T.M. și comisia de se
lecționare au desfășurat o mun
că susținută pentru a face cu
noscută tinerilor muncitori Ho- 
tărîrea C.C. al P.M R. și a Con
siliului de Miniștri și a existat 
o atentă preocupare pentru se
lecționarea celor mai buni tineri, 
fruntași în producție și în mun
ca obștească, cei trimiși să ur
meze cursurile de pregătire, le-au 
frecventat cu regularitate, dove
dind rtiultă seriozitate în însu
șirea materialului predat la 
curs. Electricianul utemist Vil- 
șan Niculae, mecanicul comunist

Enciu Gheorghe, lăcătușul Ion 
Hogea — iată cîțiva tineri mun
citori de la S.N.M.C. care. îm
preună cu Pirvu Ion, Sandu A- 
ristide și Chirilac Eugenia, ne 
la baza petrol, învață cu aceeași 
pasiune cu care muncesc în pro
ducție. Ei folosesc cu rivnă 
sprijinul pe care-1 dau cadrele 
didactice candidaților.

Rezultatele obținute pînă a-

și de comisiile de selecționare 
din multe întreprinderi in rin-- 
du| tinerilor pentru a le arăta 
importanța învățăturii și cond:- 
ții'e de care se bucură.

De la D R N.M., cea mai mare 
întreprindere a orașului au fost 
înscriși la curs doar 8 tineri 
din care numai doi au frecven
tat cursurile. Acest Iticru nu 
este întimplător. Organizația

La cursurile de pregătire pentru școlile 
medii serale din orașul Constanța

U-T.M. a întreprinderii și comi
sia de selecționare și-au îndepli
nit formal sarcinile: au discutat 
cu cîțiva tineri cînd a ap.irut 
Hotărirea C.C. al PM.R. și a 

, Consiliului de Miniștri, au ’acut 
înscrieri. Ei n-au desfășurat o 
muncă susținută pentru a lă
muri ‘jn masa largă a tineretu
lui importanța pe care o are !n- 

învățătura. Trebuie spus insă vățătura pentru ridicarea conti
nuă a cunoștințelor . profesio
nale. pentru specializarea, 'pen
tru îmbogățirea cunoștințelor de 
cUjttiră generală. Ei nici nu au 
vegheat măcar ca celor cîțiva 
tineri înscriși să li se creeze 
condiții optime de niuncă și în
vățătură. lată un exemplu care 
este edificator în această pri
vință. Tinărul Bratu, Mircea de 
la secția utilaj, a cerut în repe
tate rinduri ajutor pentru » fi

cum la Învățătură de acești ti
neri se datoresc și faptului că 
organizațiile U T.M. și comisiile 
care i-au selecționat, s-a ințe- 
resat continuu de modul cum □- 
similează ei' cunoștințele pleda
te și urmăresc ca îțj întreprin
dere să li se asigure toate con
dițiile ca tinerii să poată împleti 
armonios munca în producție cu

că numărul celor înscriși, în ra
port cu numărul tinerilor mun
citori care lucrează în întreprin
derile orașului Constanța și care 
îndeplinesc condițiile cerute pen
tru școală, este mic. La curs au 
fost înscriși doar 230 tipări iar 
din aceștia frecventează. în pre
zent cursurile numai 64' de ti
neri. Cauza acestei situații con
stă in slaba muncă politică des
fășurată de organizațiile țJ.T.M.

încadrat într-o tură care să-i 
permită să urmeze cursul. Du
pă ■ mtilte insistențe inginerul 
Bălășoiu Gheorghe l-a mutat 
într-o -altă tură, dar într-o mun
că necorespunzătoare calificării 
lui, ceea ce a făcut ca tînărul 
să șe descurajeze și să renunțe 
la școală.

Un alt exemplu și mai edi
ficator în ce privește superficia
litatea cu care s-a muncit pen
tru recrutarea tinerilor munci
tori la școală. La fabrica de 
acid sulfuric și superfosfat de 
la Năvodari la înscrierea tineri
lor s-a procedat într-un mod 
foarte „original“. Șeful de ca
dre a chemat tinerii la el și 
lera spus că în maximum 2 zile 
trebuie să-și facă dosarul pentru 
școală. Dosare și-au făcut mulți 
tineri ..lămuriți“ în acest mod 
original, dar comisia a rămas 
doar cu dosarele pentru că la 
curs nit a venit nici unul din ti
neri, nici unul neștiind exact ros
tul prezenței lor in școala me
die. Organizația U.T.M., cea 
care ar fi trebuit să creeze o 
largă opinie între tineri pentru 
învățătură, care ar fi trebuit să 
le " lămurească acestora impor
tanța politică pe care o are sar
cina pusă de partid în fața ti
neretului de a învăța, a negli
jat total aceste obligații.

Asemenea exemp’e de organi-

I. ȘERBU

(Continuare in pag. 3-a)

Nu știu cum vor fi fețele lor 
adevărate. Nici ochii. Mi s-au 
părut că erau negri. Dar' asta 
poate din cauza unsorii oare le 
lucea pe față și care le dădea 
chipului lor o robustețe ciudată, 
ca de eroi de basm. Poate că 
erau negricioși ca o ușoară in
serare și blonzi ca miriștea de 
pe care le culesese griul combi
nele lor. Nu știu asta. Știu însă 
că de pe chipurile lor smolite, 
tinere și viguroase, iradia lumina 
nespus de frumoasă a unui te
zaur sufletesc.

S-au cunoscut aici, in cimpia 
Dunării, băieții aceștia doi — 
unul înalt și robust, altul mai 
mărunțel și mai firav. Intr-o sea
ră din primăvara aceasta, prin 
aprilie, Filaret ducă își alimen
ta motorul, lingă vagonul-dormi- 
tor al brigăzii A văzul atunci 
coborind drumul care venea din
spre Segarcea un băiețandru mă
runțel, cu o valijoară in mină. 
A venit către el și i-a spus încet, 
cu sfioșenie :

— Eu sini... (și s-a oprit nițel 
cercetindu-l atent pe Ciucă), 
sînt Ifrim Ștefan,

— Ce vorbești, măi frate ? l-a 
întrebat Ciucă cu o seriozitate 
prefăcută. Chiar tu ești ?

— Da, eu sînt, a recunoscut 
Ifrim cu naivitate.

— Bravo. Și-ai venit să mun
cești la noi ?

— Da. Am terminat școala de 
tractoriști și-am venit să fac prac
tică la voi. aici in comuna Po
dea, raionul Segarcea.

— Foarte bine. Da’ nu-mi pla
ce un lucru la tine, mă Fănică, 
i-a spus Ciucă luindu-l după git, 
cm și cum s-ar fi cunoscut de 
mult. Nu-mi place că nu ești mai 
îndrăzneț, mai curajos. De ce 
ești așa timid ? Un tractorist 
trebuie să fie om dintr-o bucată, 
nu ?

— Da, așa mi s-a spus și-n 
școală.

— Ei, să știi că la noi țn bri
gadă n-avem decît băieți siguri 
pe ei, pe puterile lor, îndrăzneți, 
săritori. Musai să te faci și tu ca 
ei. Utemist ești ?

— Sînt.
Așa s-au cunoscut cei care a- 

veau să devină mai apoi cei mai 
buni prieteni din brigadă. Ciucă 
Filaret era organizatorul de gru
pă U.T.M., unul dintre cei mai 
buni tractoriști ai brigăzii. La 
23 de ani, Filaret are o vechime 
in meserie de șapte ani, tracto
rul lui a tras brazde pe mii de 
hectare în Dobrogea și Oltenia. 
S-a legat de-acum pentru totdea
una de meseria aceasta frumoasă 
și prețuită, de lucrător modern 
al păminturilor unite, și n-ar 
schimba-o pentru nimic altceva 
în lume.

Ce frumos e să fii tractorist !
— Nu-i așa, Fănică ? Nu-i așa 

că-ți place și ție mult meseria 
asta ?

Îmi place, nene Filaret.
— Lasă, c-o să-i prinzi tu gus

tul și mai mult.
Era poate trecut de miezul 

nopții, luna se proptise undeva 
în creștetul cerului. Cei doi prie-

teni întîrziaseră la vorbă pe sei* 
ra vagonului, slind unul lingă 
altul, lumintlți de aceleași raza 
albe. Munciseră mult în ziua a- 
ceea, era obosit Fănică Ifrim, dar 
somnul ii pierise acum încetul 
cu încetul ; ar fi stat pînă dimi
neața să-l asculte pe Filaret. Nu 
bănuise el niciodată că va găsi 
aici, în cimpul acesta de lingă 
Dunăre, printre ,,străini“, cum it 
spusese maică-sa cînd plecase, oa
meni care să-l primească printre 
ei cu o asemenea dragoste.

Dimineața, cei doi au alimentat 
împreună tractoarele, apoi au 
pornit la treabă. Clipă de clipă, 
Filaret a stal cu ochii pe Ifrim, 
i-a arătat cum să întoarcă rapid 
și bine tractorul la capătul ogo
rului, cum să țină bine pluguri
le în brazdă, l-a dădăcit zi de 
zi, răbdător, cu dragoste. Și-i 
plăcea să facă asta pentru că gă
sise în Ifrim, băiatul acesta de 
17 ani, sufletul unui om avid de 
a cunoaște, de a învăța. Seara ci
teau împreună ziarele, discu
tau despre o carte pe care o ci
tiseră de curind amindoi. Prie
tenia lor era o școală la care cel 
mai tînăr învăța de la cel mai 
în vîrstă — și invers chiar — o 
școală sinceră și apropiată la 
care băiatul de 17 ani, care pășea 
în viață atunci, învăța cum să 
devină un om adevărat al zile
lor noastre.

Prietenie adevărată tovărășea
scă, găsise Fănică Ifrim nu nu
mai la Filaret, ci la toți ceilalți 
tractoriști din brigadă. Și ceea ce 
aproape că l-a uimit pe el, ceea 
ce l-a impresionat pe el îndeo
sebi era dragostea cu care băieții 
din brigadă iți îngrijeau mași
nile, grija cu care lucrau, cu 
care le curățau ; apoi i-n fost dat 
lui Fănică Ifrim să audă Ia o 
ședință de grupă U.T.M. cum au 
discutat ei cîteva ceasuri într-o 
seară despre munca lor, despre 
îngrijirea mașinilor.

— Astea-s bunurile poporului, 
ale noastre, trebuie s-avem grijă 
de ele ca de ochii din cap, vor
bise prietenul lui Filaret, atunci. 
Așa trebuie să facă un adevărat 
utemist tractorist. Ifrim n-a lăsat 
să-i scape nimic de la prietenii 
lui mai mari și, cind s-a ivit pri
lejul le-a dovedit și el că e un 
utemist care știe să apere avutul 
țării. Intr-o zi, spre seară, Ifrim 
aducea cu U.T.O.S.-ul o combini 
de pe cimp. La marginea sa- 
tir’-n lingă un pod, s-a petre
cut un lucru cu totul neaștep
tat. In plină viteză, băiatul s-a 
trezit in fața tractorului cu 
un copil care a sărit deodată 
dintr-un șanț. In friptura a- 
ceea de secundă, Ifrim a văzut 
chipul speriat al copilului care 
căzuse în praf, sufletul i s-a stins 
de durere și spaimă, și-a invir- 
tit cu toată puterea volanul spre 
marginea drumului. Tractorul și 
combina au trecut la cîțiva cen
timetri de copil, dar in clipa ur
mătoare, Ifrim și-a dat seama 
îngrozit că se va prăbuși sub

ION BAIEȘU
(Continuare în pag. 3-a)

Inmînarea înaltelor distincții 
acordate de către Prezidiul 

Marii Adunări Naționale 
Tractoare „Ernst Thälmann" - 
Orașul Stalin

președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, îninînind înal. 
ta distincție conducerii întreprin
derii, a felicitat călduros pe har
nicii constructori de tractoare. 
Colectivul uzinelor „Ernst Thäl
mann“ a mai fost salutat cu acest 
prilej de tovarășii Virgil Actarian, 
adjunct al ministrului Industriei 
Grele, Gheorghe Drăgoi, secretar 
al Comitetului regional Stalin al 
P.M.R., care au urat constructo
rilor de tractoare noi succese în 

cost. ' ■ lupta pentru mecanizarea agricul-
Tovarășul Anton Moisescu, vice- türii.

Uzinelor de

Joi după-amiază a avut loc fes
tivitatea luminării Ordinului Mun
cii clasa I conferit Uzinelor de 
Tractoare „Ernst Thălmanii“ cu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, pentru contribuția deose
bită adusă la dezvoltarea. econo
miei naționale și la mecanizarea 
agriculturii, pentru rezultatele ob
ținute în crearea și dezvoltarea 
producției de tractoare, pentru rea
lizările în creșterea productivității ■ 
muncii și reducerea prețului de

Stațiunii de mașini 
și tractoare - Cobadin

La clubul S.M.T.-Cobadin, re
giunea Constanța, în prezența a 
numeroși mecanizatori, colectiviști 
din G.A.C.-urile deservite de acea
stă stațiune și a altor invitați, a 
avut loc, joi după-amiază, festivi
tatea înminarii Ordinului Muncii 
clasa l-a conferit stațiunii de ma
șini și tractoare Cobadin cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversari a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, pentru contribuția însem
nată în munca de transformare 
socialistă a agriculturii, pentru in
dicii inalți obținuți in utilizarea 
mașinilor, întreținerea și exploata
rea rațională a tractoarelor, redu
cerea continuă a prețului de cost 
la hectar și executarea lucrărilor 
de buna calitate.

Inmînînd înalta distincție con
ducerii S.M.T.-ului, tovarășul Du
mitru Balalia, membru în Prezi
diul Marii Aduuari Naționale, a 
felicitat călduros pe muncitorii, 
inginerii și tehnicienii stațiunii 
pentru munca plină de abnegație 
pusă în slujba dezvoltării agricul
turii regiunii. Hgrnicii mecaniza
tori au fost, de asemenea, felici
tați de tovarășii Ion Cozina, mi
nistrul Agriculturii și Silviculturii, 
Anton Nițescu, președintele Sfatu
lui popular regional Constanța și 
alții.

Directorul S.M.T. Cobadin, Du
mitru Imbrea, a exprimat hotărirea 
mecanizatorilor de la această sta
țiune de a-și spori eforturile în 

contribui în și 
la dezvoltarea 

regiuni colecti-

tire unei telegrame prin care mun
citorii, inginerii și tehnicienii a- 
cestei stațiuni, mulțumesc Comi
tetului Central al P.M.R., Consi
liului de Miniștri și Prezidiului 
Marii Adunări Naționale pentru 
înalta prețuire cu care a fost cins
tită munca lor, se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a îmbunătăți continuu indicii de 
utilizare a mașinilor și tractoare
lor, pentru reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea-calității lu
crărilor.

în numele colectivului de munJ 
citori, ingineri, tehnicieni și func
ționari, tov. Emil Oniga, directo
rul general al uzinelor, a mulțu
mit pentru înalta distincție acorda
tă, care constituie pentru colectivul 
acestor uzine un puternic imbold 
în muncă.

Au mai luat cuvîntul maistrul 
Constantin Voasi, muncitoarea 
fruntașă Maria Barbu și inginerii 
Teodor Toth și Mihai Dumitru.

S-a dat apoi citire unei tele
grame de felicitări primite din par
tea Rosei Thälmann, soția mare
lui fiu al poporului german al 
cărui nume îl poartă uzina.

în încheierea adunării, ingine
rul metalurg llie Trandafirescu, 
Erou al Muncii Socialiste, a dat 
citire telegramei adresate Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de Mi
niștri și Prezidiului Marii Adunări 
Naționale prin care constructorii 
de tractoare își exprimă profunda 
recunoștință și mulțumire pentru 
distincția acordată și-și iau noi an
gajamente de sporire a producției 
uzinei. Intr-o atmosferă entu
ziastă, partîcipatiții la a lunare au 
aprobat textul telegiamei mani- 
festindu-și călduros dragostea și 
devotamentul lor față de partid și 
guvern.

miincă pentru a 
mai mare măsură 
agriculturii primei 
vizate a țării.

în încheierea
Gheorghe Istrate, organizatorul de 
partid al S.M.T.-Cobadin a dat ci-

adunării tov.

(Agerpres)

In pauza de prinz tinerele din brigada l-a legumicolă a G.A.C, 
„Zorile Socialismului" din comuna Goala, regiunea BucurestL 

continuă citirea în comun a unei cărți '



IN IMPERIUL
SUNETELOR
NEA UZITE

La începutul secolului nostru, 
constructorii de nave rapide s-au 
trezit deodată în fața unei pro
bleme extrem de dificile. Vasele 
părăseau șantierele navale în 
perfectă stare de funcționare, și, 
deseori, după numai cîteva ore 
de drum, survenea aceeaș catas
trofă : elicele se stricau, deve
nind brusc inutilizabile.

Au trebuit să treacă ani și ani 
de cercetări neîntrerupte pînă ce 
oamenii de știință au reușit să 
descopere originea acestor grave 
defecțiuni oare nu ee datorau 
nici calităților proaste ale meta
lelor, nici prelucrării neoores- 
punzătoare a elieelor și nici fo
losirii neraționâle a vaselor. „Vi
novatul“ nu era nimeni altul de- 
cît însăși... apa. Intr-adevăr, din 
cauza turației mari, în jurul eli
cei se produc vibrații puternice 
ale apei și se formează bășici 
foarte fine. La spargerea acestor 
bule iau naștere forțe hidraulice 
deosebit de intense, adevărate 
lovituri la care nu putea rezista 
metalul elieelor.

Pe atunci, savanții nici nu vi
sau că aceste uriașe forțe distruc
tive cauzate de 
vibrații ar putea 
fi puse în sluj
ba omului. A- 
ceasta s-a în- 
tîmplat de-abia 
mult mai tîr- 
ziu și anume
atunci cînd a început studiul 
unui fenomen fizic deosebit de 
interesant : ultrasunetele.

După cum se știe, auzul no
stru percepe sunetele a căror 
frecvență este cuprinsă între 
16—20.000 vibrații pe secundă. 
Dincolo de acestea începe împă- 
rația sunetelor pe care nu le pu
tem auzi, a ultrasunetelor. De la 
o simplă curiozitate de laborator, 
ultrasunetele au ajuns în prezent 
un procedeu ultramodern folosit 
aproape în toate ramurile tehni
cii, vastul lor domeniu de apli
care lărgindu-se pe zi ce trece.

Vibrațiile ultrasonore pot fi 
produse cu ajutorul unor plăci 
de cuarț sau de titanat de bariu 
care își modifică periodic grosi
mea sub influența unui curent 
electric alternativ. în urma ace
stui fenomen, aerul sau apa în 
care se introduc aceste plăci în
cepe să vibreze. Asemenea plăci 
pot efectua, după frecvența cu
rentului alternativ folosit, cîteva 
milioane sau chiar miliarde 
vibrații pe secundă.

abraziv se produce găuri rea Mu 
tăierea materialului.

Cu ajutorul acestui proces, ou- 
nosout sub numele de ca-vi- 
tație, se prelucrează sticla, 
porțelanul ca șl alte materiale 
dure în minim de timp. Recent, 
prin ultrasunete se execută scule 
din aliaje extrem de dure și din 
ceramică, se prelucrează și se 
găurește rubinul și agatul și se 
confecționează materiale și filie
rele cele mai precise din pietre 
prețioase.

Radioscopia... 
ultrasonora a betonului

La Institutul de acustică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
a fost construit un aparat foarte 
asemănător unui televizor cu 
ecran rotund cu ajutorul căruia 
betonul poate fi cercetat cu mi
nuțiozitate. Șe știe că în genere 
această operație este una din 
problemele cele mai dificile din 
domeniul construcțiilor.

Tehnica 
diografii

de

Sticla tăiată cu... 
lama de ras

de 
au 
în 

domeniul acusticii ultrasonore și 
în privința aplicai^ ultrasunete
lor în cele mai diverse ramuri
ale științei și tehnieii. în labora
toarele institutului de cercetări
a betonului armat, sticli se taie
extrem de repede cu o șimplă
lamă de ras, groasă de 0,08 
Dar culmea, cu aceeași scula șî 
la fel de repede se poate tăia și 
germania, element a cărui duri
tate se apropie de cea a diaman
tului. Pentru înfăptuirea acestei 
adevărate minuni tehnice, lama 
de ras a fost fixată la capătul 
unei piese denumite conul vibra
torului. La capătul superior al 
conului se găsește un transfor
mator care se conectează la cu
rentul electric, iar sub lama de 
rag se așează materialul care ur
mează să fie prelucrat. în vede
rea tăierii sau găuririi, materia
lul este în prealabil umezit cu 
cîteva picături de apă amestecată 
cu pulbere abrazivă. După co» 
nectarea curentului electric, 
transformatorul comunică vibra
țiile sale foarte rapide lamei de 
ras care, la rîndul ei, le transmi
te mai departe apei cu pulbere 
abrazivă, producînd acolo un nu
măr uriaș de bule microscopice. 
Aceste bășicuțe se formează și se 
sparg instantaneu, astfel că se 
produc pe porțiuni microscopice 
ale materialului de prelucrat 
presiuni uriașe, de cîteva mii de 
atmosfere. Sub influența acestor 
apăsări și a acțiunii prafului

în ultimii ani, oamenii 
știință din Uritiinea Sovietică 
obținut succese excepționale 
J_ _ *--I njlȘT-flannn'

acestei adevărate ra- 
•e bazează pe faptul 

că în betonul 
dens, bine dozat, 
crat, ultrasune
tul se propagă 
cu peste 4,500 
m/s, în timp 
ce prin betonul 
mai puțin dur, 

sub 2.300 m/s. Darviteza scade 
mai mult, curbele verzi care a- 
par pe ecranele aparatelor dau 
amănuntele cele mai... indis
crete, referitoare la orice fi
sură sau gol din interiorul 
blocurilor din beton ca și 
despre felul în care betonul re
zistă la îngheț și dezgheț.

în momentul de față, în Uni
unea Sovietică a și început pro
ducția în serie a aparatelor de 
acest tip.

Ultrasunetele folosite 
în sudură

La expoziția care s-a 
anul acesta 
expus un 
deosebit de 
ționează pe

După cum este bine cunoscut, 
sudarea joacă astăzi un rol deo
sebit de mare în producția indu
strială și diversele procedee de 
sudură ocupă un loc tot mai im
portant în tehnica mondială.

Ce poate fi însă comun între 
sudare și vibrații ? Pentru a răs
punde la această întrebare tre
buie să vă arătăm cum sînt folo
site ultrasunetele la lipirea alu
miniului.

Cositorul 
aluminiu, 
fost făcută 
încercat să 
piesă de aluminiu 
Fenomenul se explică 
faptului că aluminiul este totdea
una acoperit cu o peliculă subți
re de oxid, care nu poate fi 
înlăturată cu mijloacele obișnuite 
(pastă decapantă etc.). S-a des
coperit însă o soluție deosebit 
de ingenioasă. Lipirea aluminiu
lui se face extrem de ușor și de 
repede dacă vîrful ciocanului de 
lipit ou care se topește cosito
rul, vibrează cu o frecvență ultra
sonics. în acest fel, pelicula de 

. oxid de aluminiu este distmsă 
și cositorul aderă ușor la alumi
niu fără să mai fie necesară vreo 
pastă decapantă.

Iată deci cum ultrasunetele au 
găsit o largă aplicare și în do
meniul sudurii. Noile aplicații 
ale ultrasunetelor realizate de 
oamenii de știință sovietici, con
stituie fără îndoială un eveni
ment dintre cele mai remarcabi
le în tehnica mondială.

Ing. I. GEORGESOB
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„Racheta**

favorabile
eu 

pes-
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Aerogări plutitoare...
Desen de B. GHEORGHE

de ing. I. PASCARU

lucrările „Racheta 
vehicul“, „încotro —

deschis 
a fost 

sudură,
la Moscova 
aparat de 
ingenios, care futic- 
baza ultrasunetelor.

nu se „prinde“ de 
Această constatare a 
de toți acei care au 
lipească cîndva o 

de cositor, 
datorită

După 
armă și 
spre Venus sau spre Marte 
„Vă scriu din gața cosmică“ — 
literatura noastră tehnico-știin- 
țifică s-a îmbogățit zilele tre
cute cu o nouă lucrare, „Ra
cheta", aparținînd ing Ion Pas- 
caru.

Consultînd întreaga literatura 
universală cu privire la tehni
ca rachetelor, ing. Ion Pascaru 
a reușit să pună la dispoziția 
cititorilor — cu pregătire teh
nică medie care vor să se in
formeze asupra rachetelor cît 
și specialiștilor care vor să stu
dieze problemele balisticii — o 
amplă lucrare științifică (a- 
proape 700 de pagini).

Cele 16 capitole ale lucrării 
reușesc să rezolve probleme 
atît de pasionante ca istoricul 
și dezvoltarea rachetelor, orga
nizarea rachetelor, dinamica ra
chetelor precum și cîteva din 
problemele balisticii exterioare 
și interioare a rachetelor.

Numeroase scheme, desene și 
ilustrații complectează in mod 
judicios descrierea organizării 
diferitelor tipuri de racheta, 
demonstrațiile matematice și 
textul in general.

Pentru tehnicienii dornici să 
aprofundeze problemele teore
tice ale organizării rachetelor 
cartea poate servi 
de bază fiind 
unica lucrare de 
literatura noastră.

Ing. 1. Pascaru 
să elaboreze — în 
cînd oamenii de
pregătesc să trimită în cosmos 
primele nave interplanetare — 
• interesantă lucrare științifică 
de cea mai stringentă actuali
tate.

• Insecticidul DDT a fost 
sintetizat în anul 1860 de chi
mistul german Zeidler care 
l-a analizat, i-a determinat ca
litățile chimice și fizice și l-a 
înscris pe lista produselor sin
tetice, cu numele diclordifenil- 
tricloretan. Zeidler n-a bănuit 
nici o clipă calitățile insecti
cide ale substanței

• Heron, un faimos meca
nic din Alexandria, a construit 
numeroase automate printre 
care și un dispozitiv pentru 
distribuirea apei în templele 
egiptene. Automatul nu func
ționa decit atunci cînd se in
troducea o monedă într-o cră
pătură. Tot Heron a construit

o pompă de apă cu doi cilindri 
pentru stingerea incendiilor 
prevăzute cu un furtun ce pu
tea fi îndreptat In orice direc
ție.

• Printre operele realizate 
de tehnicienii antichității pe 
teritoriul țării noastre trebuie 
amintit podul de la Turnu Se
verin. Din documentele timpu
lui se trage concluzia că po
dul avea 1135. de metri lun
gime și era susținut de 20 de 
picioare masive, zidite în for
mă exagonală, avînd fiecare 
33 de metri lungime, 19 metri 
lățime și 19 metri înălțime 
măsurată de la baza lor sub 
apă.

ca manual 
actualmente 
acest fel în

a reușit 
aceste zile 
știința se

TR. POTERA?

PENTRU CUCERIREA

După cum ogorul nu se lu
crează la întîmplare cerind apli
carea unei serii intregi de reguli 
agrotehnice, tot așa și „ogorul 
pescarului” cere o temeinică 
cunoaștere a vinatului și a obi
ceiurilor acestuia in apa 

noastreîn zilele
de știință vin in ajutorul pesca
rilor indrumindu-le munca, adu- 
cîndu-le în sprijin cele mai noi 
cuceriri ale științei.

în dorința de a prezenta citi
torilor noștri citeva din realiză
rile oamenilor de știință câfe se 
străduiesc să biruie tainele Mă
rii Negre, să pună la dispoziția 
țării imensele ei 
căm mai jos re
latările directo
rului uneia din
tre stațiunile de 
pe litoral unde 
tori aduc o contribuție 
fantă la lupta pentru 
bogățiilor mării.

înființată încă in anul 1932 
de către renumitul om de știință 
C. Antipa în vederea studierii 
biologiei Mării Negre, Stațiunea 
de cercetări marine de la Ma- 
maia-Constanța a desfășurat in 
ultimii ani în cadrul Institu
tului de cercetări piscicole o in
tensă activitate creatoare pe li
nia dezvoltării pescuitului romî
nesc, pe linia sprijinirii activi
tății desfășurate de sectorul in
dustrial piscicol. Puterea popu
lară a pus la îndemîna cercetă
torilor noștri excepționale mij
loace de cercetare. Pentru efec
tuarea unor cercetări la înălți
mea cuceririlor științei și teh
nicii contemporane, stațiunea 
dispune de o navă proprie de 
cercetări cu un tonaj de 70 
de tone, dotată cu toată apa
ratura necesară colectării probe
lor, un avion special de recu
noașteri cotidiene pentru obser
varea locurilor de aglomerare a 
peștilor și delfinilor, precum și 
laboratoare utilate cu aparataje 
moderne de cercetare.

încercind să evidențiem citeva 
dintre realizările obținute in ul
timii ani de cercetătorii noștri 
trebuie să subliniem în primul 
rînd faptul că în general cer
cetările stațiunii sint șlrîns lega- ,, 
te de necesitățile producției, de 
problemele ridicate de industria 
noastră de pescuit. Astfel princi
palele obiective ale cercetătorilor 
sint studierea condițiilor fizico- 
chimice și biologice ale mării, 
studiul speciilor cu valoare eco- 
nomico-industrială, studiul teh- 
nico-ecohomic asupta uneltelor 
și ambarcațiunilor pescărești. Re
zultatele acestor cercetări se con
cretizează in indicațiile date sec-

pe marginea activității

fost de asemenea făcută o expe
diție în regiunea Odesa pentru 
urmărirea migrației scrumbiei al- 

' bastre. “ "' ..'
în cercetările întreprinse asu

pra peștilor, stațiunea a urmărit 
fenomenele principale din viața 
lor (reproducerea, hrănirea, mi- 
grația, componența cîrdurilor 
după virsta indivizilor ce compun 
cîrdul). Pe baza acestor studii 
cercetătorii stațiunii de cercetări 
marine de la Constanța au reușit 
să cunoască perioadele de mi
grare și de aglomerare a princi
palelor specii de pești în dreptul 
litoralului romînesc, date, pe 
baza cărora s-a putut indica sec- 

, f torului produc-
Stațiunii tiv locurile cele 

de cercetări marine de ia Constanța
torului industrial de pescuit asu
pra regiunilor favorabile instala
țiilor și uneltelor de pescuit.

în ceea ce privește studiul 
biologiei Mării Negre, stațiunea 
a efectuat în ultimii ani circa 
1.000 de stații de cercetare 
în care s-au făcut observații pen
tru cunoașterea variației sezoniere 
a condițiilor fizico-chimice ale 
apei mării și a bazei trofice 
planctonice precum și a concen
trărilor lor de hrană bentonice pe 
platforma continentală din drep
tul litoralului romînesc pînă la 
limita vieții și modul în care a- 
cestea determină dinamica cirdu- 
rilor de pești.

Trebuie să subliniem faptul că 
aceste rezultate sint noi, avînd o 
deosebită importanță științifică, 
anterior nefăcîndu-se un studiu 
sistematic asupra factorilor me
diali ai Mării Negre.

în cursul acestui an, stațiunea 
a reușit să extindă zone de ob
servație în regiunea Bosfo
rului, în scopul cunoașterii con
dițiilor de migrare a pălămidei 
în Marea Neagră (pentru urmă
rirea mi grației acestei specii în 
sudul Crimeii stațiunea noastră a 
făcut o expediție specială). A mai

taliene (unelte 
cuitul de coastă).

în domeniul cercetărilor 
pra uneltelor de pescuit se 
perimentează un talian autoscu-
fundător instalat la 12 m.; se ex
perimentează de asemenea pes
cuitul cu lumină electrică și 
pentru lacurile litorale un pes
cuit cu ajutorul curentului elec
tric (electronarCoză).

Rezultatele tuturor acestor cer
cetări au văzut lumina tiparului 
în diverse publicații de speciali
tate din țară și străinătate.

Studiile făcute asupra bio
logiei pălămidei, stavridului, lu
crările privind pescuitul cu ta- 
liene, studiul hidrobiologic și 
piscicol al gurilor Dunării, stu
diul platformei continentale, stu
diul privind condițiile de viață 
de la limitele platformei conti
nentale — au apărut in diferite 
publicații de specialitate vorbind 
din plin despre strădaniile depu
se de cercetătorii noștri în lupta 
pentru cucerirea imenselor bogă
ții ale Mării Negre.

S. 1OACHIM
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„Gumolit“
Cunoscutele întreprinderi polo

neze ,£tomie‘ care produc arti
cole casnice, au început produc
ția de plăci de gumă pentru du
șumele, denumite „Gumolit“.

Plăcile, care au o dimensiune de 
40 x 40 cm și sint produse în di
ferite culori, se fabrică din de- 
șeurile producției de bază. Ele pot 
fi folosite cu succes pentru aco
perirea podelelor de beton sau de 
lemn, pe care sint lipite cu aju
torul unei soluții speciale.

■-----•------

<*.

Acest model al unei heiiocentrale oonstituie o adevărată capcană pentru razei« solar«. Oglinzile captează solar« p« oare 1«
transformă cu ajutorul unor semiconductor! pe bază de siliciu în energie solară. Oglinzile se orientează în mod automat spre soare. 
Acest mod de transformare a energiei va avea un mar« rol în Industria viitorului precum și pentru fertilizarea unor deșerturi.

(Fotografie reprodusă din revista „Neue Berliner llustrierte“)

Sondări 
în interiorul inimii

Uzina „Krasnogvardeeț* din 
Leningrad a produs recent un a. 
parat cu ajutorul căruia se pot 
efectua sondări tn interiorul InimiL 
Aparatul permite să se măsoare 
presiunea arterială In orice cavi
tate a inimii și vaselor.

Emițătorul introdus tn inimă are 
un diametru de 3 mm și lungimea 
de 22 mm. El este alcătuit din 10 
piese între care un transformator 
cu înfășurare primari și secun
dară.

In prezent aparatul este supus 
încercărilor clinic«.

v vi w-s

- ■ ’--4
«

în R. D. Germană oamenii de 
știință folosesc cele mai moderne 
mijloace de cercetare. In fotogra
fie : un nou tip de microscop, 

electronic.

(Urmare din nr. 3200)
Intr-un caz (în cel cu capilarul) heliul li
chid nu are vîscozitate, în al doilea (cu pen
dulul) — are. Totul se petrece ca și cum în 
heliu ar exista în acelaș timp două lichide: 
unul normal, vîscos, un altul — suprafluid, 
ne vîscos.

S-a dovedit că lucrurile stau tocmai așa. 
Iată cum explică remarcabilul fizician so
vietic L. D. Landau comportarea neobiș
nuită a heliului lichid: .... o parte a li
chidului se va comporta ca un lichid nor
mal vîscos care se „freacă" în mișcare... 
cealaltă parte, a masei se va comporta ca 
un lichid suprafluid care nu are viscozi- 
tate".

Și astfel viața substanțelor pe care o 
cunoaștem la temperaturi normale se supu
ne cu totul altor legi în domeniul frigului. 
Raporturile dintre atomi și molecule nease
mănătoare cu cele cunoscute de savanți 
sînt dictate de legile lumii microscopice care 
nu se subordonează 
lucru l-au înțeles 
cieni sovietici și nu numâi că l-au înțeles 
dar l-au și demonstrat î academicianul Ka’ 
pița printr-o serie de experiențe convingă» 
toare și academicianul Landau printr-o se
rie de construcții matematice și logice pe 
care le-a elaborat în anul 1940 sub forma 
teoriei suprafluidității. Ei au dăruit lumii 
explicarea tainei temperaturilor joase...

fizicii clasice. Acest 
doi remarcabili fizi-

Legile „împărăției frigului“
Din acest moment situația în știința tem

peraturilor joase s-a schimbat radical. Savan- 
ții au aflat principalul — legile care dom
nesc în „împărăția frigului". Acum au ră
mas de explicat normele de comportare pe 
care legile microcosmosului — legile cuan
tice — le dictează diferitelor substanțe.

Aproximativ în deceniul al 4-lea „capita
la“ acestor cercetări se deplasează din O- 
landa în U.R.S.S. In jurul lui Kapița și 
Landau se grupează un număr de savanți ale 
căror lucrări în noul domeniu devin deschi
zătoare de drumuri. Și dacă în trecut sa
vanții mergeau numai pe urma cenușie a 
„ciumei cositorului" și pe urma galbenă a 
Deliului, acum- cercetările se duc paralel în 
mai multe direcții. Frontul cercetărilor se 
întinde de la Moscova pînă la Leningrad, de 

! la Harkov la Tbilisi, de la Suhumi la Sverd- 
lovsk. Se îngustează cercul în jurul tainei 

| frigului. Acum savanții nu maf urmăresc fe-

nomene întîmplătoare neprevăzute. Ei »e 
străduiesc să obțină rezultate prevăzute de 
teoria suprafluidității...

Ge ați spune dacă ați descoperi că apa dip 
ceainic nu se încălzește deloc chiar daca ceai
nicul este pus pe un foc puternic ? Ceainicul 
este încins dar apa din el nu se grăbește să « 
fiarbă. Geva asemănător a descoperit P. L. 
Kapița încă în primele zile ale experiențelor 
sale cu heliul.

Acest fenomen a reușit să: fie explicat 
deabia în zilele noastre ae I. M. Halatnikpv, 
doctor în științele fizico-matematice; elevul 
lui L. D. Landau. Rezultă că heliul li
chid nu se încălzește așa cum se încălzește 
apa în ceainic — prin atingerea de pereții 
acestuia. Heliul este încălzii' de undele so
nore care pornesc de la pereții vasului în
cins. Acest proces nu este însă nici rapid 
și nici eficace.

electrică prețioasă nu s-ar pierde în zadar 
pentru a încălzi conductorii. Astfel, teoria 
suprafluidității a servit ca fundament pen
tru alcătuirea teoriei supraconductibilității.

Secretul de o jumătate de veac a] supra
conductibilității a fost descoperit numai în 
anul 1957...

Dar urma „ciumei cositorului“ ? Nu s-a 
pierdut ea în încîlceala numeroaselor urme 
care acopereau de curind întinderile neex
plorate ale „împărăției frigului“? Dacă vom 
merge pe urma lor ele vor duce Ia Harkov 
într-unul dintre cèle mat vechi laboratoare 
de temperaturi scăzute condus de B G. La- 
zarev membru al Academiei de Științe 
a R.S.S. Ucrainiene. El și colaboratorii săi 
V. I. Hatkevici, I. A. Ghindin, I. D. Staro- 
dubtev s-au lovit în cercetările lor de 
vechea taină a cositorului. Studiind compor
tarea metalelor la temperaturi joase ei au

pereturl joase. La e anumită temperatură, 
cositorul alb, se transformă într-o substanță 
cenușie, avînd forma de pulbere, foarte asemă
nătoare cu aceea care a fost descoperită în 
urmă» cu 150 ani, în depozitul militar din Pe
tersburg. Acesta este tot cositor, însă un co
sitor care și-e schimbat structura. O aseme
nea transformare poate avea loc și h o 
temperatură mai înaltă dacă este ajutată 
prin „scuturarea" metalului. Șocurile, zgu
duirile accelerează transformarea. După 
cum se vede din aCeeașj cauză s-au defectat 
rezervoarele cu combustibil ale vaselor ex
pediției lui Robert Scott. Din această cauză 
aparatajul radiofonic, care este supus zgu
duirilor nu se lipește nici odată cu cositor 
curat.

Totuși cositorul hu și-a dat la iveală taina 
lui pînă la sfîțșit. Dacă alte metale răcite 
își păstrează proprietățile lor metalice, cosi-

a
1

Astfel, pas cu pas, descoperă savanții 
taina caracterului neobișnuit al heliului...

Dar unde i-a dus pe savanți urma celor 
19 metale? S-a dovedit că tot acolo unde 
i-a dus și urma heliului. Cauza supra-fluidi- 
tății heliului și a supraconductibilitățîi me
talelor era comună. Comportarea stranie a 
heliului și a metalelor la temperaturi joase 
are rădăcini comune; fenomenele de supra- 
fluiditate și supraconductibilitate sint foarte 
asemănătoare prin mecanismul lor și se supun 
acelorași legi cuantice. La fel cum lichidul su
prafluid trece la temperaturi joase prin fan
tele cele mai înguste tot așa și „lichidul" 
electronic din metal — curentul electric — 
trece liber fără frecări prin fantele dintre 
atorni și molecule. Iar din momentul ce nu 
există frecare, aceasta înseamnă că metalul 
nu se încălzește la trecerea curentului elec
tric prin el. Dacă s-ar face conductorii elec
trici din asemenea metale supraconductoare, 
energia s-ar putea transmite la distanțe 
mari fără nici un fel de pierderi. Energia

de Irina Radunskaia

descoperit lucruri foarte interesante. Ce 
întîmplă dacă răcim apa ? Desigur ea

torul se comportă în mod neașteptat. El se 
transformă în semiconductor. Aceste este 
deocamdată singurul fapt încă neexplicat.

se 
se

transformă în gheață. Și s-ar putea părea 
că, înghețînd gheața, ea tot gheață rămîne. 
Insă există diferite varietăți de gheață.

Savanții cunosc de pe acum cel puțin’ 
cîteva varietăți de gheață care' se deosebesc 
între ele prin structura lor. Ce-i drept sa- 
vanții au răcit nu apă, ci metale cum ar fi 
litiul, bismutul, beriliul, mercurul și cesiul 
și au căpătat modificări. Așa arăta analiza 
Rontgen stabilind o nouă structură. Despre 
ce este vorba ? Savanții aveau de-a face tot 
cu aceleași substanțe inițiale. Acestea erau 
aceleași metale, însă, la temperaturi joase, 
ele, ca și apa obișnuită își Schimbau 
structura.

Savanții dîn Harkov au descoperit și se
cretul cositorului. El suferă de asemenea 
transformări denumite polimorfizm la tem-

Foloasele frigului
Nu în zadar a fost 

cursă calea pe urmele 
mei cositorului“. Ea l-a 
Si om în „împărăția frigului", 

oaspetele a început să pri
vească, să se „acomodeze", să 
cunoască legile sale noi, să se 
gîndească nu pot fi ele oare 
folositoare ? S-a dovedit că 
poate să servească, să ajute, 

Poate rezolva multe probleme ur- 
ale tehnicii.

obișnuit devine altul.

par- 
„ciu- 
adtts

gente
Chiar cerul, aerul . .. .

în „împărăția frigului“, mai maleabil și cedea
ză ușor oxigenul său. In anul 1946 Kapița 
a elaborat o metodă foarte eficace și comodă

de separare a oxigenului din aer, în cantități 
uriașe — zeci de tone pe oră.

Iar hidrogenul, care se transformă la tem» 
peratură joasă într-un gaz lichefiat se des
parte mult mai ușor de izotopul său greu 
deuteriul. Deuteriul este foarte dificil de ob
ținut în condiții obișnuite itr la centralele 
atomice el este necesar în cantități mari.

Multe combinații chimice, 
foarte active și periculoase în 
condiții normale pot fi făcute 
neperiouloase, „rupînd" în 
bucăți radicalii, iar apoi păs- 
trate în formă înghețată fără 
a ne teme de explozie. Acești 
radicali „Conservați . nu își 
pierd proprietățile...

Una dintre ultimele reali
zări ale savanților în domeniul 
folosirii temperaturilor joa
se poate fi considerată crea
rea unor celule de „memorie“ 
principial noi pentru creierele" 
electronice. Kammerling-On-

nes fusese acela care descoperise că dacă se 
produce un curent într-un circuit închis format 
dintr-un metal supra-conductor atunci acest 
curent poate circula oricît de mult timp în 
circuit. Savanții zilelor noastre, au hotărtt 
ca miliarde de asemenea circuite mici să 
formeze „creierul“ electronic și să „memo
reze“ datele pe care le primesc sub formă 
de curent electric Așa au apărut criotronul 
și paisistronul. piese miniaturale care trans
formă primele mașini electronice gigantice 
— „dinozauri“ — în mașini mici, elegante 
„civilizate“. Laboratorul din Leningrad con
dus de N. M. Reinòv, candidat în științe teh. 
nice, face foarte mult în acest domeniu înain-* 
tat al științei.

După părerea lui P. L. Kapița temperatu
rile joase aduc multe speranțe noi în radio» 
tehnică. El prezintă un exemplu simplu și 
convingător. Un radio receptor construit din 
elemente speciale dintre care o parte sînt 
răcite pînă la temperatura heliului lichid ca
pătă o asemenea sensibilitate mărită .ca șî 
cum puterea stației de radio recepționată 
s-ar fl mărit de sute de ori. Desigur că este ’ 
mult mai ușor să faci o asemenea operație 
decîț să mărești cu o cifră colosală puterea 
emițătorului.

înaintarea în „împărăția frigului" con» 
tinuă...

(Traducere din revista Ogoniok)
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Ce discutăm
g ■

In ultimele luni, 
U.T.M. din secțiile 
„Mondiala“ Satu-Mare au discu
tat în adunările generale diferite 
aspecte legate de mobilizarea și 
mai activă a tineretului la îndepli
nirea planului de producție, Ta 
realizarea unor importante econo
mii și la reducerea prețului de cost. 
De asemenea au fost consacrate 
unele adunări generale discutării apropiat de tineri așa cutn fusese 
felului în care se comportă tinerii —1 ■—n—• - *—*
în viață, felului în care învață, în 
care-și petrec timpul liber. In ca
drul adunărilor generale s-au ți
nut referate interesante privind 
viața unor eroi uteciști, s-au pri
mit tineri în U.T.M., s-au organi
zat informări politice și s-au re
zolvat numeroase probleme prac
tice privind activitatea curentă a 
organizațiilor U.T.M,

Comitetul U.T.M., 
secții, consultă 
masa largă a 
utemiștilor, se 
sfătuiesc cu ti
nerii, îi antre
nează în pregă
tirea fiecărei adunări generale. 
Exemplele vor dovedi acest lucru.

In luna aprilie a acestui an or
ganizația U.T.M. din secția Il-a a 
discutat în adunarea generală 
despre felul în care se achită ute
miștii de sarcina statutară de a-și 
ridica necontenit nivelul politic și 
ideologic. Cu acest prilej a reieșit 
că cei mai mulți utemiști se preo
cupă de acest lucru, învață. Pro
pagandistul Gheorghe Orha a ară
tat că cercul pe care-I conduce 
are o activitate bună, cei mai 
mulți cursanți pregătindu-se cu 
conștiinciozitate pentru fiecare se
minar. Utemiști ca Gavril Dodea 
— în afara faptului că învață 
foarte bine — îi ajută și pe aiți 
tineri să-și conspecteze materialul, 
să se pregătească pentru semina- 
rii. In adunare insă s-a vorbit și 
despre utemiștii Sandor Naghy și 
Viorica Aranius, care nu se preo
cupau suficient de propria lor 
pregătire politică și ideologică, 
care, deși s-au încadrat la cercul 
politic, lipseau nemotivat și chiar 
atunci cînd participau la cerc ve
neau nepregătiți. Ei au fost aspru 
criticați în adunare iar cîțiva ute
miști s.au oferit să-i ajute astfel 
incit cercul politic să-și poată ter
mina în bune condiții activitatea.

In aceeași lună organizația din 
secția l-a a ținut o adunare gene
rală în care s-a analizat activita
tea politică și profesională a ute- 
mistuluî Paul Silaghy. De ce a 
fost necesară această adunare ? 
La alegerile din anul trecut Paul 
Silaghy a fost ales în biroul or
ganizației U.T.M. și i s-a încre
dințat munca de secretar al birou
lui. Era un utemist fără prea 
multă experiență, dar era modest 
și harnic și utemiștii i-au acordat 
încredere, promițîndu-i ajutorul 
lor pentru a-și putea duce la bun 
sfîrșiț sarcina cu care fusese în
vestit. După alegerea sa, Paul Si
laghy însă s-a schimbat complect. 
Nu mai suporta să fie contrazis, 
nici chiar de oameni mai în 
vîrstă, începuse să-i nesocotească 
pe ceilalți tineri, considerînd că 
el poate Rezolva totul singur. Ba 
maj mult, începuse să-și neglijeze 
munca profesională. Intr-un rînd 
„s-a supărat" pentru că fusese 
mutat în interesul producției de 
la locul său de muncă în altul, și 
a lipsit nemotivat 3 zile din pro
ducție. Atunci tinerii 
seama că au greșit, 
fruntea lor un utemist insuficient 
de matur din punct de vedere po
litic, care era departe de a con-

organizațiile 
întreprinderii

birourile de

stitui un exemplu pentru ei. Așa 
a ajuns Paul Silaghy în discuția 
adunării generale, care l-a ajutat 
să înțeleagă cit de greșită este 
comportarea lui. Adunarea a ho- 
tărît să fie desărcinat din munca 
de răspundere pe care o avea, să 
i se dea in continuare ajutor pen
tru a se maturiza, pentru a deveni 
un utemist activ, modest și

mai înainte. Paul Silaghy a fost 
sancționat și pe linie profesio
nală pentru indisciplina sa. Adu
narea s-a terminat, dar utemiștii 
nu l-au ocolit pe Silaghy. Dimpo
trivă. El s-a încadrat în brigada 
de muncă patriotică, biroul orga
nizației U.T.M. l-a antrenat la di
ferite activități și astăzi este unul 
dintre cei mai activi utemiști din 
organizație.

Problema comportării tineretu-

ne place dansul, dar avem și alte 
preocupări și biroul U.T.M., aju
tat de mulți dintre noi, ar putea 
să organizeze și alte activități 
care să ne ajute să ne dezvoltăm 
multilateral.

Chiar în acea adunare s-au fă
cut propuneri concrete, s-au luai 
măsuri și acum un număr mare 
de utemiști participă la formațiile 
artistice existente (în întreprin
dere funcționează un cor la care 
participă 60 de tineri, un cor vor
bit la care sint peste 70 de tineri, 
trei echipe de teatru, 2 echipe de 
dansuri, o brigadă artistică de a- 
gltație) se fac recenzii, se organi. 
zea?ă joi ale tineretului, excursii, 
se ține un număr mult mai mare 
de conferințe pe diverse teme edu
cative. Problema felului în care-și 
petrec utemiștii timpul liber a fost 
viu discutată
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Impresiile unui oaspete italian 
despre țara noastră

Noua cantină a întreprinderii 
„Teba“ din Arad 

Foto: AGERPRES

Pentru candidați! 
ia examenul 
de admitere 

în învățămintul 
superior

Ministerul țnvățămintului și Cul
turii aduce la cunoștința candida- 
ților la examenul de admitere în 
invațămîntul superior, seral și fără 
frecvență, că la toate librăriile din 
țară se găsește broșura „Admite, 
rea în învățămintul superior“, 
fascicola 3, cuprinzînd condițiile de 
admitere la cursurile serale și fără 
frecvență, programele disciplinelor 
Ia care se dau examene, precum 
și instituțiile de învățămîut su
perior la care se va da concurs 
de admitere in învățămintul seral 
și fără frecvență pentru anul șco
lar 1959/1960.

(Agerpres)

(Din experiența unei organizații U.T.M« 
care a primit Diploma de onoare

și-au dat 
alegînd in

a G G al U- T. M.)
lui in muncă, in societate a format
— în diverse variante — tema 
mai multor adunări generale 
U.T.M. In organizația din secția 
IlI-a s-a discutat despre această 
problemă pornindu-se de la ana. 
liza activității utemistului Gheor
ghe Marian, care într-o vreme 
era foarte pasiv, absent la viața 
și preocupările colectivului de ti
neri. In organizația U.T.M. din 
secția ll-a s-a pornit tot de la un 
caz concret, al unui tinăr ale că
rui purtări indisciplinate revolta
seră pe mulți. Studiind cu atenție 
cîteva cazuri de indisciplină, pa
sivitate, comitetul U.T.M. a întoc
mit un referat în care se vorbea 
despre profilul moral a tină- 
rului constructor al socialismu
lui, despre felul în care trebuie să 
se comporte el în muncă, în viața 
de toate zilele. Acest referat — 
adaptat la specificul fiecărei secții
— a fost apoi expus în adunări ge
nerale ale tuturor organizațiilor 
U.T.M. din secții, 
educării la tineri a 
morale și de caracter proprii co
muniștilor, comitetul U.T.M. a re
comandat organizațiilor de secții 
să țină in cadrul unor adunări ge
nerale U.T.M. referate despre 
viața și lupta eroilor uteciști.

Orice temă pusă în discuție 
poate fi educativă dacă adunarea 
este bine pregătită, dacă ea 
trezește interesul utemiștilor. In 
această organizație U.T.M. au 
rămas vii în memoria utemiști- 
lor adunări în care s-au pri
mit noi tineri în U.T.M., în 
care s-au discutat dările de seamă 
semestriale ale birourilor U.T.M., 
în care s-au constituit brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, ori 
in care s-a analizat activitatea 
în producție a tineretului. Așa de 
pildă, una din adunările generale 
care a dus la îmbunătățirea acti
vității organizației U.T.M. din 
secția a IIl-a a fost aceea în care, 
deși la ordinea de zi s-a propus 
să se discute cîteva chestiuni orga
nizatorice (in aceeași adunare s-a 
ținut și un referat despre Cente
narul Unirii și s-a constituit bri
gada de muncă patriotică) u- 
temiștii au ridicat problema felu
lui in care este organizată munca 
culturală. Ei au arătat atunci că 
vor să audieze mai multe confe
rințe, să se organizeze seri cultu
rale, concursuri pe diferite teme 
educative, să fie mai mulți tineri 
antrenați in formațiile artistice.

— Biroul U.T.M. limitează mun
ca culturală doar la dans — a 
spus utemistul Paul Cantor. Nouă

lor 
In vederea 
trăsăturilor

Cît mai mulți 
elevi - muncitori !

(Urmare din pag. l-a)

zații U.T.M., de comisii de 
lecționare, de conduceri de 
treprinderi care nu s-au ocupat 
cu răspundere de selecționarea 
și de crearea condițiilor necesa
re pentru învățătură tinerilor 
muncitori, mai pot fi date.

în Întreprinderile constănțene 
stnt numeroși tineri muncitori 
care cu siguranță că vor să în
vețe și ei ar putea obține rezul
tate bune la școală ca și în pro
ducție. Aceștia însă n-au fost 
ajutați să înțeleagă mai bine
rostul învățăturii, n-au fost sti
mulați să ia hotărîrea să devină 
elevi. Unii din ei s-au înscris 
la cursuri și pe parcurs au re
nunțat la propria lor hotărîre 
din diferite cauze. Organizațiile 
U.T.M. nu s-au ocupat de aceș
tia pentru a-i reactiv iza, pentru 
a-i ajuta să învingă unele greu
tăți pe care le implică faptul că 
trebuie să îmbine munca cu în
vățătura. Pilda acelor tineri care 
sînt de acum elevi sau 
venți ai cursurilor serale 
au știut să îmbine munca 
vățătura n-a fost folosită 
mulent pentru viitorii 
dați.

se- 
în-

absol- 
și care 
cu în
că sti- 
candî-

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța stă pasiv în fața unor 
asemenea situații. El n-a anali
zat niciodată pînă acum îndepli
nirea acestei sarcini cu toate 
că a cunoscut situația slabei 
participări a tinerilor muncitori 
la cursurile de pregătire. El n-a 
discutat cu secretarii organizații
lor de bază U.T.M., din Între
prinderi, nu i-a controlat pe a- 
ceștia, cum își fac datoria ca 
membrii ai comisiilor 
ționare.

Comitetul orășenesc 
trebuie să discute de urgență 
cu comitetele organizațiilor 
U.T.M. ca acestea să desfășoare 
o intensă muncă de lămurire în 
rîndul tinerilor muncitori; în 
primul rînd printre acei înscriși 
la cursuri, mobilizîndu-i să facă 
un efort deosebit de a se pre
găti cit mai bine și în al doilea 
rînd pentru recrutarea unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
tineri muncitori bine pregătiți, 
care îndeplinesc toate condițiile 
să devină elevi, Acestora tre
buie să li se creeze toate con
dițiile pentru a studia și repeta 
materia în vederea examenului, 
pentru a se bucura de dreptul 
ce-1 au de a învăța.

de selec-

U.T.M.

Teodora — Patria, București, 
Grădina 13 Septembrie, Alex. Sa- 
hia. Grădina Dinerro ; Marfă pen
tru Catalonia — Republica, Elena 
Pavel Miorița (sală), Moșilor 
(grădină). 1 Mai; Contrabandiștii 
— Magheru. I. C Frimu. Donoa 
Simo ; Omul cu pantaloni scurți — 
V. Alecsandri, V Roaită. G Coșuuc; 
Dimineața mohorită — Lumina, Li
bertății ; Patriotul — Central ; Ne
văzut... Necunoscut — Victoria, 16 
Februarie; Casa liniștită — 13 
Septembrie; Patima — Maxim 
Gorki, T. Vladimirescu; Program 
de filme documentare — Timpuri 
Noi, Alex. Popov ; Alarmă la gra
niță — Tineretului, Grivița ; Pe 
^rumurile Romlniei și O poveste

înfrățirea între 
Serii ; Pagini de 

Doja, B Dela-

ca în basme — 
popoare, Drumul 
vitejie — Gh. 
vrancea ; Dragoste pe note — 8 
Martie, Popular ; Evgheni Oneghin 
— Cultural ; Vremea ghioceilor — 
Unirea; Sufletul mării — C. David; 
Nevasta mea clntă — Flacăra : 
Evadare din umbră — Arta. N. 
Bălcesou ; Escadrila ,,Liliacul1* — 
Munca ; în zgomotul roților — 23 
August; Porte des Li las — Ilie 
Pintilie ; Trapez — M. Eminescu ; 
Fete de aceeași oîrstă — Volga ; 
Frunze roșii — 8 Mai ; Săgeata 
albastră — Ol ga Benele ; Favori
tul 13 — Aurel Vlaicu ; Prietenul 
regăsit — G. Bacovia ; Continentul 
pierdut — 30 Decembrie.

și cu prilejul pre
zentării dării de 
seamă a biroului 
U.T.M. din sec
ția a Il-a. Și aci 
utemiștii au ce. 
rut să se organi- 

mai mare de acti. 
interesante.

zeze un număr 
vități educative

Ar mai putea fi citate aici și 
alte adunări generale care s-au 
ținut în această organizație 
U.T.M. pentru că aici fiecare adu
nare este organizată astfel incit 
să contribuie la creșterea activi, 
tății organizației și a fiecărui ute
mist în parte, să contribuie la 
educarea utemiștilor. De fapt, 
adunările generale oglindesc ac
tivitatea, în general, interesantă a 
acestei organizații, care și-a atras 
pe bună dreptate meritul de a 
primi Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M.

M. VIDRAȘCU

La invitația Comitetului națio
nal pentru apararea păcii din R.P. 
Romînâ, se află în țara noastră 
oaspetele italian dr. Niccolo Li- 
cata, consilier comunal al orașu
lui Roma. Reîiitors 
după vizita făcută în 
Licata a avut o convorbire cu 
redactor al Agenției Romîne 
Presă Agerpres.

Oaspetele italian a vorbit 
primul rînd despre cele văzute în 
Roraînia, subliniind că a rămas 
puternic impresionat de marea de
monstrație a oamenilor muncii din 
Capitală cu prilejul zilei de 23 Au
gust. Din entuziasmul oamenilor, 
din mîndria lor pentru realizările 
obținute — a declarat el — am 
văzut că socialismul are intr-ade
văr o bază solidă în Romînia.

M-a impresionat de. asemenea — 
a continuat dr. N. Licata — ora
șul București; Este un oraș fru
mos, cu numeroase străzi orna
mentate cu arbori, cu frumoase

în Capitală 
țară, dr. N.

un 
de

în

0 delegație a Academiei 
R.P.R. a plecat la Milano

Joi a părăsit Capitala, plecînd 
în Italia, o delegație a Academiei 
Republicii Populare Romîne care 
va participa la lucrările Congre
sului Internațional de sociologie 
ce va avea loc la Milano și Stre- 
sa între 8 și 15 septembrie.

Delegația este alcătuită din a- 
cademicienii Atanase Joja, Mihail 
Ralea, Vasile Malinschi și C. Io- 
nescu-Gulian, prof. Manea Mănes- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, și prof. 
Traian lonașcu.

Au fost de față reprezentanți ai 
legației Italiei la București.

(Agerpres)

Școala aerodromului
ne sau planoare gata de zbor. Ve
teranii, deși la fel de nerăbdători, 
sînt parcă ceva mai ponderați. 
Vor să-l consulte pe comandant; 
și-au ales pentru asta drept dele
gat pe Ion Sîntion.

— Păcat tovarășe comandant, i 
se adresează... delegatul. Azi tre
buia să dau examenul pentru bre
vetul C.

— Mai așteptăm, nu vă pierdeți 
cu firea, îi încurajează comandan
tul. Dar tocmai în acea clipă își 
face apariția un alt grup de ti
neri.

— Asta-i bună, numai voi lip
seați parașutiștilor, îi intîmpină 
comandantul. Nu cumva ți-ai pus 
de gînd tovarășe Roșu să încerci 
azi o nouă tentativă de record ?

— Sînt bine pregătit. La antre
nament am scos rezultate bune, 
chiar superioare recordului.

— Astăzi nu se poate. Altă
dată.

Comandantul pare hotărit să 
n-admită parașutiștilor nici o lan
sare.

— Amintiți-vă, încercă Roșu să-l 
îmbuneze pe comandant. Nici... a- 
tunci nu era vreme prea bună.

Atunci, cuvîntul acesta are o 
mare semnificație : ziua de 12 au
gust, cînd strungarul Ion Roșu, 
parașutist sportiv a stabilit un nou 
record mondial în proba de salt 
de la 1000 m. cu aterizare la punct 
fix. Un record mondial deținut 
de un strungar. Dar acest 
strungar, a trecut prin școala ae- 
ro.dromului, a executat nu mai pu
țin de 380 salturi cu parașuta 
care înglobează ani și ani de pre
gătire asiduă.

O performanță asemănătoare 
deține tînăra muncitoare Elenă " 
Băcăoanu — recordmană mon
dială în proba de salt de la 2500 
m., stil cu executare de figuri. Per
formanța lor este cu atit mai pre
țioasă cu cît fiecare dintre ei, ca 
și inginerul planorist Mircea Fi- 
nescu care deține 9 recorduri ale 
țării la planorism, sînt înainte de 
toate muncitori de frunte la locu
rile lor de muncă. :'<■

Intre timp vremea s-a înbunat 
Aerodromul a prins iarăși viață.

— Atenție, contact 1
Un uruit puternic, ne dă de ves

te c.au pornit spre înălțimi para- 
șutiștii.

— Porniți mosorul. Lansăm 
„Pescărușul“. Poate că în acest 
planor zboară chiar turnătorul Ion 
Sîntion. De bună seamă va reuși 
la examen.

Pe aerodrom, în această școală 
a voinței, dîrzeniei și curajului a 
început obișnuita lecție. Țineri 
muncitori, strungari, lăcătuși, fre
zori sau ajustori dau viață fru
moasei pasiuni, de a fi aviator 
sportiv.

grădini și parcuri. Am constatat că 
opera de construcție se desfășoară 
din plin, se clădește zi și noapte, 
în fiecare cartier se văd schelele 
șantierelor de construcții de lo
cuințe. Sînt convins că planurile 
de reconstrucție a Bucureștiului, 
care sint foarte cuprinzătoare, vor 
fi îndeplinite. Acestea vor fi o 
nouă contribuție la creșterea bu
năstării cetățenilor, la progresul 
orașului.

Vorbind despre vizitele făcute în 
unele spitale și clinici din țara 
noastră, dr. N. Licata a subliniat 
că ele sint amenajate modern, 
bine utilate, iar asistență medica
lă se desfășoară în condiții foarte 
bune.

Cu prilejul întrevederii pe care 
am avut-o cu vicepreședintele Sfa
tului Popular al Capitalei R. P. 
Romîne, Letiția lonescu — a spus 
oaspetele — am făcut un rodnic 
schimb de vederi asupra probleme, 
lor gospodărești ale orașelor noas
tre — pentru că în fond există 
multe aspecte comune ale vieții 
celor două capitale — Roma și 
București.

In continuare, dr. N. Licata a 
vorbit despre unele probleme ale 
luptei pentru pace. Toți cetățenii 
romîni cu care am stat de vorbă 
— a spus el — și-au exprimat ho
tărîrea de a apăra pacea, aceasta 
fiind absolut necesară operei de 
construire a socialismului, . care 
duc.e implicit la creșterea continuă 
a nivelului lor de trai, la progre
sul general. Mulți cetățeni cu care 
m-am întreținut și-au exprimat 
speranța că apropiata întîlnire 
dintre N. S. Hrușciov și D. Ei- 
senhower va duce la destinderea 
internațională.

Pregătiri pentru noul 
an școlar ia lași

(Agerpres)

(Urmare din pag: l-a)

pod, in ripa.

Zilnic se înalță noi și noi construcții în Capitală. Iată în fotografie 
(în prim plan) pe tînărul zidar Grigore Constantin și ajutorul său 
Nicolae Florea de la Șantierul Floreasca-nord lucrînd la vila nr. 299.

Ei se situează printre muncitorii fruntași din echipa condusă
de Gheorghe Andrei

Foto: S. NICULESCEJ

pod, în ripă. El ar fi mai avut 
încă timp să sară și să se salve
ze, Dar intrase în ființa lui pen
tru totdeauna îndemnul din ini
mă al utemiștilor din brigadă : 
avutul poporului care ți-a fost 
încredințat trebuie îngrijit și a- 
părat oa ochii din 
voie să-ți dai chiar 
pentru apărarea lui. 
n-a sărit de 
tru că mai era o singură șansă ca 
să salveze mașinile- A înfrînat

cap, la ne
tti 
Și 

pe tractor.

viața 
Ifrim 
pen-

Celor peste 3.400 de oameni ai 
muncii din uzine și- fabrici, gos
podării agricole de stat și S.M.T.- 
uri, din regiunea lași înscriși în 
noul an școlar la învățămintul se
ral și fără frecvență li s-au creat 
condiții bune de studiu. Aproape 
1.700 dintre ei, înscriși în învăță- 
mîntul seral, vor urma cursurile 
la școlile profesionale de pe lingă 
Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie 
din lași, Atelierele C.F.R. din 
Pașcani, Fabrica de rulmenți din 
Birlad, precum și in cadrul sec
țiilor serale ale școlilor medii nr. 
T și nr. 6 din lași, ale comple
xului școlar din Birlad, ale șco
lilor medii din Vaslui și Pașcani- 
Din timp, la aceste școli s-au fă
cut reparații și amenajări cores
punzătoare. Totodată, pentru pre
darea cursurilor au fost recrutate 
cadre didactice cu o bună pregă
tire profesională și o bogată ex
periență didactică.

brusc și-a cotit pe loc, cu toata 
puterea, spre un stîlp al podu
lui. Dacă acesta rezistă... Și-a re
zistat. Tractorul și combina s-au 
oprit, scrîșnind. Mașinile fuseseră 
salvate.

...In noaptea aceea, Ciucă a 
stat cu Ifrim și-au reparat ca
pota tractorului împreună- După 
miezul nopții, cînd au terminat 
treaba, Ciucă l-a luat de după 
gît pe Ifrim și l-a strîns la piep
tul lui cu putere.

— Așa să fii întotdeauna, 
Finică.

Fiecare tinăr constructor
un bun gospodar

(Urmare din pag. l-a)

peste 4 tone, economii la che
restea peste 45 metri cubi.

Și încă un mic calcul; .din 
economiile realizate pînă acum 
se poate construi scheletul de 
rezistență a încă 7 apartamente.

Munca politică 
în centrul atenției 

organizației U. T. M
Pe șantierul Floreasca organi- 

ziția U.TJM., sub conducerea or
ganizației de partid, cu sprijinul 
comuniștilor, educă la tineri dra
gostea față de meserie, atitudinea 
socialistă față de bunurile obștești, 
bunuri ale întregului nostru po
por muncitor. De aceea tinerii 
constructori nu se ocupă numai 
de îndeplinirea planului. Ei ma
nifestă spirit gospodăresc, griji 
pentru materialele de construcții. 
In cadrul acțiunii generale desfă
șurate pe șantier, de a se obține 
economii de 500.000 lei, tinerii 
din cele 4 brigăzi de producție 
s-au angajat să economisească lu
nar materiale in valoare de 
10.000 lei.

Cu ajutorul gazetelor de pere
te, al posturilor utemiste de con
trol, al adunărilor generale de or
ganizație și al brigăzii artistice 
de agitație, comitetul U.T.M. a 
reușit să formeze o opinie colec 
tivă împotriva celor ce nu merg 
în pas cu cei mulți, împotriva 
celor ce risipesc, materiale. Ute
miștii au făcut din adunările ge
nerale de organizații un mijloc 
eficace de a ajuta pe cei rămași 
în urmă, comitetul U.T.M. a a- 
nalizat activitatea brigăzii de 
tineret condusă de Gheorghe 
Măcărescu pentru calitatea proa
stă a lucrărilor, pentru risipa 
de materiale, pentru indiscipli
nă. Comitetul U.T.M. a hotărit 
să fie schimbat responsabilul 
pentru lipsa de răspundere și

gospodăresc. Fiecarede spirit 
brigadă trebuie să fie la nivelul 
celei conduse de Ioan Doboș, 
brigada celor mai buni gospodari 

• sare în luna iulie au economisit 
peste 5000 lei.

Lucrînd pe șantier, la înălța
rea școlii, a locuințelor muncito
rești, tinerii au simțit nevoia să 
stăpinească mai bine meseria, să 
cunoască căile care duc spre cele 
mai mari economii și au propus 
să se creeze cursuri de minim 
tehnic, tn colaborare cu condu
cerea șantierului, organizația 
U.T.M. a organizat pentru 30 de 
tineri constructori 2 cursuri de 
minim tehnic; 12 mozaicari din 
echipa de tineret 
Gheorghe Moraru, printre care 
Gheorghe Megheru și Ion C- 
rescu vin cu i

condusă de

i So- 
regularitate să-și 

completeze cunoștințele profe
sionale. De aceea nu este intim- 
plător faptul că în ultima vreme 
și-au terminat într-un timp re
cord lucrul la școala-nord și au 
obținut însemnate economii de 
materiale.

Munca de educație desfășurată 
de comitetul U.TM. sub condu
cerea organizației de partid, 
educă atitudinea socialistă față 
de muncă în rîndul tinerilor, 
lată încă un exemplu. Pe șantier 
erau aruncate, cine știe de cind, 
bucăți de fier-beton. Intr-o bună 
zi tinerii n-au vrut să mai trea
că nepăsători pe lingă această 
situație. Membrii celor două bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică au colectat în timpul liber 
o tonă și jumătate de bucăți 
fier-beton, material care astăzi se 
folosește pe șantier la betoane, 
economisindu-se astfel sume 
semnate.

calitatea lucrărilor. Cu tot rit
mul rapid, nemaiîntîlnit al con
strucțiilor noastre, calitatea nu 
trebuie neglijată. O “tencuială 
proastă, o instalație de apă de
fectă, un calorifer montat greșit 
atrag după sine noi operații — 
așa numitele remedieri. Iar ba
nii suplimentați pentru remedi
ere încarcă prețul de cost al 
construcțiilor.

De obicei, remedierile au Ia 
bază neglijența, lipsa de spirit 
de răspundere sau slaba califi
care. Iată un caz, în blocul de 
lingă Spicul (B-dul 6 Martie) la 
23 August au fost predate pentru 
oamenii muncii 66 de aparta
mente. După predare în noile 
apartamente s-a defectat o insta- ' 
lație de apă și căldură. Au tre
buit făcute spărturi în zid și 
după înlăturarea defectului repa
rația zidului, tencuieli etc. Toa
te acestea au costat desigur bani 
și timp, 
aparține 
Sfatului 
continuă
20 de apartamente și cîteva ma
gazine. Se mai întîmplă, din 
păcate, ca în timpul lucrului să 
nu existe decalajul normal între 
fazele construcției și electricienii 
să strice tencuiala gata terminată, 
sau instalatorii de calorifere să

în acest bloc (șantierul 
întreprinderii nr. l a 
Popular al Capitalei) 
lucrările pentru încă

producă spărturi în zid ce 
buie astupate de zidari.

De obicei la acest șantieT cei 
care dau de lucru în plus celor 
care vin după ei. adică cei care 
provoacă remedierile, sint cîțiva 
tineri. Iată de pildă pe instala
torii Iii» înpungeanu și Dumitru 
Gheorghe din echipa lui Cocan 
Dumitru sau pe Cojocaru Victor 
și Eugen Cucu din echipa lui 
Nicolae Buliman. Acești tineri 
lucrează neatent, montează 
stalații fără să facă probe 
dau naștere la remedieri.

Remedierile la șantierul amin
tit nu reprezintă sume mari. Dar 
dacă se adună și remedie
rile asemănătoare de la blocul 
de construcții din Piața Am- 
zei, de la cel terminat . lingă 
Operă etc., sumele cheltuite cu 
remedierea reprezintă pierderi 
importante. Și chiar dacă aceste 
pierderi nu umflă direct fondul 
de salarii al șantierului respec
tiv și trec în devizul lucrări, tot 
pierderi sînt. Indiferent cine a» 
plăti acești bani pentru reme
diere (constructorul sau benefi
ciarul) 
pentru 
nizația 
trebuie 
care trec nepăsători pe lingă ast
fel de remedieri, cei care le cau
zează direct, risipesc în acest fel 
avutul statului.

tre-

in-

ei reprezintă pierderi 
economia noastră. Orga-

U.T.M. a întreprinderii 
să arate tinerilor că cei

în-

★

fie conștient de misiunea ce i-a fost 
cu cinste. Mtndria de constructor

Remedierile 
trebuie evitate

Un punct important în reali
zarea economiilor îl reprezintă

Un tinăr constructor trebuie să 
încredințată, să o îndeplinească 
și atitudinea de gospodar — iată ce trebuie să cultive organizațiile 
U.T.M. la fiecare tinăr de pe șantierele de construcții.

Plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie anul trecut și cea 
din iulie 1959 cer tuturor oamenilor muncii să lupte hotărit împo
triva risipei, pentru terminarea grabnică a construcțiilor, pen
tru realizarea de cit mai mari eco nomii. Organizațiile U.TJd. de pe 
șantierele de construcții din Capitală trebuie să mobilizeze pe fie
care tinăr la lupta pentru înfăptuirea acestor sarcini.

Deunăzi mi-a fost dat să întîl- 
nesc o vecile cunoștința, ofițerul 
lacob, de la o unitate de avia
ție. Mi-a fost greu la început să 
recunosc în ofițerul acesta chipeș 
pe strungarul din secția mecanică 
ușoară a Uzinei „23 August“. Dar 
țin minte că încă de pe vremea 
cînd era ucenic se ocupa după 
orele de muncă cu construcția ae- 
romodelelor la clubul uzinei, visînd 
la ziua cînd va stăpîni prin înăl
țimi manșa avionului. Drumul că
tre îndeplinirea visului său a fost 
simplu : cercul de aeromodelism, 
școala de planorism, zborul cu 
motor. Cînd i-a venit vremea ca- 
tăniei a fost repartizat la aviație 
unde s-a dovedit a fi un ostaș des
toinic.

Și strungarul, aviatorul Ia- 
cob nu este o excepție. Asemenea 
lui mii de tineri muncitori strun
gari, frezori, lăcătuși sau ajustori, 
tehnicieni sau ingineri deslușesc 
astăzi tainele aviației fiind sirgu- 
incioși elevi ai școlii aerodromu
lui, școală a voinței, curajului și 
dîrzeniei.

...Aerodromul Clinceni își pri
mește ca de obicei prietenii, deși 
ziua de azi cu nori grei de ploaie 
le este vitregă zburătorilor. Fie
care dintre tineri — viitori plano- 
riști, piloți pe avioane cu motor 
sau parașutiști, fie chiar începă
tori —• știe că n-o să poată zbura, 
dar speră în îmbunătățirea timpu
lui.

Comandantul aeroclubului cen
tral A.V.S.A.P. le înțelege supăra
rea, dar vrea să-i necăjească mai 
tare.

— Nu trebuia să bateți drumul 
pînă aici. Vedeți bine asta-i vre
me de cinematograf, nu de zbor. 
Băieții nu se supără. II cunosc 
bine pe comandant. N-o face din 
răutate. Dar pînă s-o întuneca, 
măcar un ceas se va face bună 
vreme- pentru zbor. Așa gîndește 
fiecare dintre ei. Acest gînd îl fră- 
mîntă acum și pe montatorul Gh. 
losif de la uzina „Clement Gott- 
waîd“, pe .ldn Sîntion, turnător la 
Uzinele „Armătura“, pe Vladimir 
Pîslaru,- tehnician la direcția 
P.T.T.R. București și, de bună sea
mă, același gînd a purtat-o și as
tăzi către aerodrom pe Mariana 
Popescu, muncitoare pe un șantier 
de construcții al Capitalei.

Și parcă-s vorbiți; din cînd în 
cînd o zbughește cîte unul afară 
întoreîndu-se după cîtva timp cu 
vești îmbucurătoare.

— Băieți intensitatea vîntului a 
Scăzut. Mi-au comunicat meteoro
logii, adaugă cel care a adus ves
tea, pentru a preciza că-i vorba 
de o sursă oficială de informații.

Sau un altul:
— Plafonul se ridică. Ura, vom 

zibura.
Cei mai tineri, bobocii cum li se 

spune aici, se și văd deja în avioa-

Turul ciclist

510

it

VAL. PIETREANU

al R. P. R.
PIATRA NEAMȚ 3. - (Prin te

lefon de la trimisul Agerpres):
După etapa a V-a: lași-Piatra 

Neamț (185 km.), pe care a cîști- 
gat-o joi într-un stil de veritabil 
campion, tinărul ciclist M. Voinea 
din selecționata orașului Bucu
rești este noul purtător al tricoului 
galben în Turul ciclist al R. P. 
Romîne. Surprins de atacurile vi
guroase ale cicliștilor din echipele 
opașelor București și Ploești, I. 
Braharu (C.QA.) nu a reușit să-și 
păstreze tricoul galben pe care-1 
îmbrăcase la lași.

In primii 80 km. cursa s-a dis
putat într-o acalmie relativă. La 
km. 130, Anghelescu, care evadase 
înainte de Bacău, are 1’ față de 
pluton și continuă să ruleze de

Ț. D. N. A. Sofia — I
SOFIA 3 (Agerpres). — F. 6. Barcelona, contînd pentru
Joi s-a desfășurat la Sofia în- Cupa Campionilor Europeni. In- 

tîlnirea internațională do fotbal tîlnirea s-a încheiat cu un rezultai 
dintre ehipele Ț.D.N.A. Sofia și de egalitate: 2—2.

singur într-un ritm susținut

București și Ploești, I.

■ unul
această tentativă care va avea să 

i hotărască soarta etapei. Din plu
ton se mai desprind Voinea, Sie
gler, Gohanciuc și Gane. Fugarii 
sosesc la capătul etapei cu un 
avans de peste 3’. Sprintul final 
este deosebit de pasionant. Gane 
atacă de departe, dar Voinea re
face terenul și îl învinge chiar pe ^2 
linia de sosire. In această etapă, 
deși au fost suferinzi, V. Cohan- 
ciuc și Gh. Calcișcă au luptat cu 
mult curaj, numirîndu-se printre 
protagoniștii principali ai cursei.

Iată • clasamentul etapei: 1) M. 
Voinea a parcurs 185 -km. în 5h 
10’18”; 2) P. Gane acelaș timp; 
3) V. Cohanciuc 5h 10’19”; 4) I. 
Anghelescu acelaș timp. ■ ■ >

F. C. Barcelona 2—>2
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Adunarea festivă consacrată 
noii promoții de absolvenți 

ai academiilor militare sovietice

Baza principală a securității 
Poloniei o constituie prietenia 

cu Uniunea Sovietică
CUVÎNTAREA TOV. J. CYRANKIEWICZ LA MITINGUL 

DE LA VARȘOVIA

.MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 septembrie 
a avut loc în Palatul Mare al 
Kremlinului o adunare festivă și o 
recepție consacrată noii promoții 
a absolvenților academiilor mi
litare ale forțelor armate ale 
Uniunii Sovietice.

In sala de ședințe a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. au fost pre- 
zenți absolvenții sărbătoriți, pro
fesorii și asistenții academiilor mi
litare. La adunare au luat parte

conducătorii Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și guvernului 
sovietic: Averki Aristov, Leonid 
Brejnev, Nikita Hrușciov, Aleksei 
Kiricenko, Anastas Mikoian, Nurit- 
din Muhitdinov, Mihail Suslov, 
Aleksei Kosîghin.

Deschizînd adunarea, mareșalul 
Rodion 
Apărării 
cuvîntare 
promoției 
acest an

Malinovski, ministrul 
al U.R.S.S., a rostit o 
în care a făcut bilanțul 
academiilor militare din 
și a felicitat pe ofițeri

pentru însușirea studiilor militare 
superioare.

Nikita Hrușciov, prim-secretar 
al Comitetului Central al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a rostit o cuvîntare 
în cadrul adunării.

Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au oferit o recepție în cinstea 
terilor în sala Gheorghi din 
latul Mare al Kremlinului.

off-, 
Pa-

*
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Cuvîntarea
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MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
la 3 septembrie la adunarea festi
vă consacrată noii promoții de 
absolvenți ai academiilor militare 
ale forțelor armate ale Uniunii 
Sovietice, N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a salutat noul detașa
ment de ofițeri sovietici, absol
venți ai academiilor militare. El 
a salutat, de asemenea, pe ofițerii 
din țările de demociație populară, 
care au absolvit aceste academii 
și le-a urat inari succese în întă
rirea armatelor frățești, care 
preună cu forțele armate 
U.R.S.S. formează puternicul 
al întregului lagăr socialist.

Șeful guvernului sovietic 
exprimat convingerea fermă 
posibilitatea coexistenței

îm- 
ale 

scut

tovarașului N. S. Hrușciov
șefii guvernelor Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite ale Americii.

Ne vom strădui, a • declarat 
N. S. Hrușciov, ca aceste vizite 
să aducă cit mai mari foloase 
popoarelor țărilor noastre, cauzei 
întăririi păcii și colaborării inter
naționale.

N. S. Hrușciov a declarat din 
nou că pe măsura înaintării Uniu
nii Sovietice spre comunism, pe 
măsura întăririi continue a între
gului lagăr al socialismului, vor 
ii create posibilități reale de ex
cludere a războiului ca mijloc de 
rezolvare a problemelor interna
ționale litigioase.

Totuși, a subliniat N. S. Hruș
ciov, nu se poate să nu ținem sea 
nia că in lume există și acționează 
forțe agresive, deoarece există te
renul care le generează — impe
rialismul. Nu trebuie să trecem cu 
vederea nici fapte neplăcute cum 
sint continuarea cursei inarmări- 
lor, existența unui mare număr de

țării
menite să asigure 

, creatoare a po-

și-a 
în 

posibilitatea coexistenței pașnice 
a statelor cu orinduiri sociale di
ferite. in ceea ce ne privește, a spus 
el, facem tot ceea ce depinde de 
noi pentru a dezvolta colaborarea 
dintre țări și a salva omenirea de . baze militare în jurul Uniunii So- 
pericolul unui nou război mondial. " 
Aceste eforturi, sprijinite de for
țele iubitoare de pace din toate ță
rile, dau rezultate rodnice, a 
spus el.

In relațiile internaționale s-a 
înregistrat o oarecare încălzire, a 
subliniat N. S. Hrușciov. Gheața 
„războiului rece“ incepe să șe to
pească. Mari posibilități pentru 
slăbirea continuă a încordării în 
lume, pentru îmbunătățirea rela
țiilor sovieto-americane prezintă 
apropiatul schimb de vizite dintre

vietice, punerea armei atomice la 
dispoziția revanșarzilor vestger- 
mani.

In aceste condiții, a declarat șe. 
ful guvernului sovietic, sintem da
tori să întărim prin toate mijloa
cele forțele armate, să menținem 
la un înalt nivel pregătirea lor 
de luptă.

N. S. Hrușciov a subliniat: 
Întărim armata și flota noastră, 
b înzestrăm cu tehnica cea rhai 
modernă nu pentru a ataca alte 
țări, nu pentru a impune cu forța 
altor popoare modul nostru de

viață. Forțele armate ale 
noastre sint ----- 14
munca pașnică, 
porului sovietic, care construiește 
comunismul.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a declarat că 
Uniunea Sovietică și toate țările 
lagărului socialist sint unanime in 
ce privește asigurarea sarcinilor 
întăririi apărării împotriva atacu
lui agresorilor imperialiști.

A întări colaborarea cu arma
tele țărilor frățești, a fi devotați 
datoriei internaționaliste — aceasta 
este indatorirea sacră a în
tregului efectiv al forțelor noastre 
armate, a spus N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
hotărîrile 
1957 a 
p.c.u.s. 
depusă in comun de comandanți și 
lucrătorii politici pentru transpu. 
nerea în viață a acestor hotărîri 
a influențat favorabil pregătirea 
de luptă a forțelor armate.

N. S. Hrușciov a subliniat în 
cuvîntarea sa că accelerarea con
tinuă a progresului tehnic în 
U.R.S.S. constituie veriga princi
pală a soluționării sarcinilor ere. 
ării bazei tehnico-materiale a co
munismului.

Acesta este calul pe care mizăm 
în întrecerea economică cu Statele 
Unite ale Americii, a declarat șe
ful guvernului sovietic. Și nu în
cape îndoială, a adăugat el, că 
vom ciștiga această întrecere în 
termenul stabilit și, poate mai cu- 
rind.

Plenarei din octombrie 
Comitetului Central al 
și activitatea ulterioară

fi»

Vedere din Gdansk, unul din ma rile porturi ale Poloniei democr at-populare

Prezențe romînești

Cuvîntarea mareșalului* R. Malinovski
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : Luînd cuvîntul 
la 3 septembrie la adunarea fes
tivă din Palatul Mare al Kremli
nului, consacrată noii promoții de 
absolvenți ai academiilor militare 
sovietice, mareșalul Rodion Mali
novski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., a spus că in cursul 
studiilor, principala atenție a ele
vilor Academiei a fost îndreptată 
spre studierea noilor probleme le
gate de înzestrarea armatei și 
flotei cu tipuri moderne de rache
te de luptă și armament. In acest 
scop, instituțiile superioare de în- 
vațamînt militar au desfășurat o 
vastă activitate în domeniul îm
bunătățirii pregătirii teoretice a 
elevilor, acordînd o deosebită a- 
tenție studierii disciplinelor fizico- 
matematice. Academiile militare și 
școlile superioare militare depun o 
muncă considerabilă pentru apro
pierea pregătirii practice a elevi
lor de necesitățile și nevoile actua
le ale trupelor.

Mareșalul R. Malinovski a de
clarat că, datorită grijii de zi cu 
zi a Comitetului Cent; al și guver
nului sovietic, forțele armate so
vietice poseda armamentul cel mai 
modern, cadre de ofițeri și soldați 
bine pregătite și care sint capabile 
să dea o ripostă nimicitoare ori
cărui agresor care va îndrăzni să 
tulbure pacea poporului sovietic.

Totodată, a declarat mareșalul 
R. Malinovski, forțele armate ale 
Uniunii Sovietice, ca și întregul 
nostru popor salută cu căldură 
lupta neobosită pentru pace a 
Partidului Comunist al 
Sovietice și a primului lui secre-

tar, Nikita Sergheevici Hrușciov, 
luptător eminent pentru slăbirea 
încordării internaționale și. menți
nerea păcii în întreaga lume.

Referindu-se la apropiata vizită 
a lui N. S. Hrușciov in S.U.A.

pentru a se întîlni cu D. Eisenho
wer, mareșalul R. Malinovski, în 
numele forțelor armate ale Uniu
nii Sovietice, a urat șefului gu
vernului sovietic succese în mi-vernului sovietic succese in 
siunea șa nobilă, de pace.

Uniunii

MOSCOVA. — La 3 septembrie 
N. S. Hrușciov și A. I. Mikoian 
au vizitat Expoziția națională a- 
mericană

La intrarea principală N. S. 
Hrușciov și A. I. Mikoian au fost 
întîmpinați de Harold McClellan, 
directorul general al expoziției, 
E. L. Ereers, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al S.U.A. în 
U.R.S.S., de colaboratori ai ex
poziției americane.

In convorbirea cu McClellan, 
N. S. Hrușciov și-a exprimat do
rința de a examina modelul sate
litului artificial american, de a 
lua cunoștință de pictură și sculp
tură și de a asista la prezentarea 
modei americane

Salutați de numeroși vizitatori 
ai expoziției, conducătorii sovietici 
au intrat in cupola geodezică, unde 
se a.Tă expus modelul satelitului 
american. Ascultind explicațiile 
despre construcția satelitului, lan
sarea lui și despre informațiile 
științifice pe care acesta poate să 
le transmită pe Pămînt, N. S. 
Hrușciov a remarcat că modelul 
satelitului este unul din expona
tele cele mai interesante ale ex-

poziției americane. El a exprimat 
ideea că expoziția ar fi fost, mult 
mai interesantă dacă în cadrul ei 
s-ar fi expus strunguri, mașini și 
alt utilaj industrial al cărui nivel 
tehnic de producție este atit de ri
dicat în Statele Unite.

Conducătorii sovietici au vizitat 
etajul al 11-lea al pavilionului 
principal, unde se afla expoziția 
de tablouri ale pictorilor contem
porani americani, iar apoi expo
ziția de lucrări ale sculptorilor a- 
mericani din Aleea Mestecenilor.

Pe o platformă acoperită cu 
Umbrele din mase plastice a fost 
prezentată moda americană. N. S. 
Hrușciov, A. 1. Mikoian și per
soanele care îi însoțeau au acor
dat atenție modelelor de îmbră
căminte pentru sportivi, muncitori, 
copii, modelelor de îmbrăcăminte 
din țesături din fibre artificiale.

Părăsind expoziția, N. S. Hruș
ciov și A. 1. Mikoian au mulțumit 
lui Harold McClellan pentru posi
bilitatea de a lua cunoștință de 
secțiile pe care au dorit să le vi
ziteze.

Conducătorii sovietici au vizitat 
expoziția timp de peste o oră. |

MOȘCOVA 3. — La 3 septem
brie, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș. 
ciov, l-a primit pe cunoscutul in
dustriaș francez M. Boussac, și 
a avut cu el o convorbire care s.a 
desfășurat într-o 
tenească.

La convorbire 
Gheorghi Jukov, 
mitetului de stat 
culturale cu țările străine.

SOFIA. — După cum anunță a- 
genția B.T.A., la 1 septembrie ă 
avut loc prima consfătuire republi
cană a conducătorilor și membri
lor brigăzilor de tineret din pro
ducție care luptă pentru titlul de 
onoare de brigadă de muncă udar- 
nică a tineretului comunist, lh ca
drul consfătuirii, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, a rostit o cuvîntare.

VARȘOVIA. — In capitala R.P. 
Polone, continuă lucrările Con
gresului național al Uniunii luptă
torilor pentru libertate și demo
crație.

La congres au luat cuvîntul re
prezentanți ai delegațiilor diti Po
lonia, Italia, Spania, Franța, Nor
vegia, Albania, Olanda, Austria. In 
ședința de joi, congresul a fost 
salutat, printre alții, de M. Burcă 
(R. P. Romînă). In aceeași ședin
ță a fost prezentat proiectul unei 
rezoluții de protest împotriva per
secuțiilor la care sint supuși pa- 
trioții spanioli.

J. Cyrankie.vicz, președintele 
Consiliului general al Uniunii 
luptătorilor pentru libertate și de
mocrație, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, a 
oferit o recepție în cinstea partici- 
panților la Congres.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 3 septem
brie Gaitskell și Bevan, membri ai 
parlamentului englez, lideri ai 
partidului laburist din Marea Bri- 
tanie, s-au înapoiat cu un avion 
la Moscova, venind din Lenin
grad. Ei, împreună cu persoanele 
care ii însoțesc, au fost primiți de 
către Andrei Gromiko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Intre Gromiko și liderii partidu
lui laburist din Marea Britanie a 
avut loc o convorbire în cursul că
reia au fost abordate probleme ale 
relațiilor anglo-sovietice.

★
La 3 septembrie membrii parla

mentului englez, lideri ai partidu
lui laburist din Marea Britanie, 
Gaitskell, Bcvan și persoanele 
care îi însoțesc, s-au întîlriit la 
Kremlin cu Văsili Grișinj Mark 
Mitin și Pavel Satiukov, membri 
ai Comisiilor Afacerilor Externe 
ale Sovietului Uniunii și Sovietu
lui Naționalităților ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

peste hotare
atmosferă prie-

a fost de față 
președintele Co- 

pentru relații

O întilnire 
emoționantă

MOSCOVA 3. — Coresponden
tul Agerpres transmite: In incinta 
expoziției documentare „Rominia 
pe drumul socialismului“, care 
s-a deschis în Parcul de cultură 
și odihnă „Gorki“, a avut loc joi 
o emoționantă întilnire a membri
lor delegației A.R.L.U.S; care se 
află la Moscova cu pionierii din 
7 școli membre colective ale Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne.

Iov. Marin Florea Ionescu, șe
ful delegației A.R.L.U.S., a adre
sat un salut pionierilor sovietici. 
Apoi tov. Maria Groza, secretara 
Comitetului Național al femeilor 
din R.P. Romînă, a vorbit pionie
rilor despre viața -nouă a copiilor 
și tineretului din Rominia demo
crat-populară.

Pionierii au vizitat apoi cu mult 
interes expoziția.

Vizita delegației 
oamenilor de cultură 
din R.P.R. in U.R.S.S.
GOMEL 3 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 2 septembrie, mem
brii delegației oamenilor de cul
tură din R.P. Romînă au vizitai 
colhozul „Stalin“ din raionul Go
mei.

în aceeași zi, membrii delega
ției au făcut o vizită la Sovietul 
regional de deputați ai oamenilor 
muncii. M. Klimenko, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului 
regional, a vorbit oaspeților despre 
viața economică și culturală a re
giunii.

Miercuri seara Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Uniunii Tine
retului Muncitor din R.P. Romînă 
a dat un spectacol la Palatul de 
cultură al feroviarilor „Lenin“,

Reuniune consacrata
R. P. Romine

VARȘOVIA 3 Corespondentul 
Agerpres transmite :

La 1 septembrie la Clubul in
ternațional din Gdynia a avut loc 
o reuniune a oamenilor de cultu
ră, din voi:vodatul Gdansk, con
sacrată R. P. Romine.

V. lleasă, secretar al ambasa
dei R. P. Romine din Varșovia, a 
vorbit despre dezvoltarea culturii 
romînești in cei 15 ani de la eli
berare, precum și despre dezvol. 
tarea relațiilor culturale romino- 
polone in această perioadă.

Tineretul Bulgariei noi 1. «V

■ ' \

s-a 
ce 

o are-colaborarea culturală dintre 
cefe două țări, precum și cunoaș. 
terea reciprocă a culturii celor 
două popoare.

Apoi asistența a vizionat trei 
filme

Au urmat discuții, la care 
subliniat importanța deosebită

romîn’ești de scurt metraj.

O călduroasă 
manifestare 
a prieteniei 

romîno-cehosiovace
PRAGA 3 Corespondentul Ager

pres transmite :
Consiliul Central al Sindicate, 

lor cehoslovace a organizat la 3 
septembrie in cunoscutul centru 
industrial Teplice o importantă 
manifestare consacrată R. P. Romi- 
ne. La această manifestare, care 
a avut loc la clubul întreprinderii 
miniere „Dukla“, din preajma lo
calității Teplice, a participat un 
mare număr de cetățeni din oraș 
și muncitori fruntași din între
prinderea minieră „Dukla“. Au 
fost prezenți conducători ai orga
nizațiilor locale de partid și Co
mitetului național din Teplice.

Ion Macovei, secretar al amba
sadei R. P. Romine, a înfățișat a- 
sistenței realizările obținute de oa
menii muncii diu Rominia în cei 
15 ani cară au trecut de la eli
berarea țarii de sub jugul fascist. 
Muncitorii de la mina „Dukla“ 
s-au interesat de dezvoltarea dife
ritelor ramuri ale industriei din 
țara noastră, de dezvoltarea știin
ței și culturii. In cuvîntul lor ei 
au subliniat că poporul cehoslovac 
se bucură de succesele de seamă 
ale poporului romîn obținute pe 
drumul construirii socialismului. 
Adunarea sla transformat intr-o 
călduroasă manifestare a prieteniei 
romino-cehoslovace.

^1.
:

Emoția a înroșit obrazul aces
tui tînâr care ține in mină carne, 
tul de candidat de partid. Biroul 
Comitetului de partid al raionului 
„Blagoev“ din Sofia a confirmat 
primirea mai multor tineri din U- 
niunea Tineretului Comunist Dimi- 
trovist in rindul candidaților de 
partid. Secretarul biroului felicită 
pe proaspeții candidați, le explică 
ce cere partidul de ia ei. Le vor
bește despre cinstea de a se ala. 
tura comuniștilor mai vechi în 
lupta pentru construirea unei lumi 
noi, comuniste.

Sub drapelul glorios al Parti
dului Comunist Bulgar se aliniază 
astăzi tineri ca Yanko Dulguerov 
în a cărui cerere adresată organi
zației de partid erau scrise cu 
simplitate cuvinte care porneau 
drept din inimă ■ „Pentru oame
nii muncii din țara noastră este 
o mare cinste să-și consacre viața 
triumfului ideilor comunismului. 
Uniunea Tineretului Comunist m-a 
educat în a^est spirit. Eu și to
varășii mei am fost tot timpul o- 
biectul unei deosebite atenții din 
partea Partidului Comunist. Iubesc 
partidul așa precum fini își' iubește 
mama și \ jur să-l slujesc cu cre
dință piuă la moarte“.

In curstil celor 15 ani de pu
tere populară a crescut și s-a for
mat o nouă generație sub condu
cerea Partidului Comunist. Sub

faldurile steagului lui de luptă, ti. 
neretul bulgar a pornit la înfăp
tuirea unor planuri mărețe. Ast
fel, prin eroismul tinerilor, in Cim- 
pia Traciei a răsărit un nou oraș: 
Dimitrovgrad. Linia de cale ferată 
care taie Munții Balcani și leagă 
orașul Loveci de Troyau este de 
asemenea opera tineretului.

Dar toate acestea sint deja de 
domeniul trecutului. Totuși, amin
tirea primilor ani de eforturi mai 
este încă vie în conștiința noastră.

se lucreze cu tîrnăcoape și hîrlețe 
pentru a săpa fundațiile uzinei de 
produse chimice din Dimitrovgrad, 
de exemplu. Și tot la munca ma
nuală s-a recurs și cînd a fost 
vorba să se construiască linii de 
cale ferată. A fost un început greu 
dar na descurajator. Exemplul ce
lor ce au pornit primii pe șantie
re a fost urmat de noi brigăzi de 
muncă. An de an cartografii au 
trebuit să completeze harta țării 
noastre fie cu semne albastre re-

curșurile rîurilor și' pjrîiă$elpr, 
pentru a asigura apa necesară iri
gării miilor de hectare de pămint 
arabil.

'Muncind Ta transformarea pa: 
triei această imensă armată tină- 
ră. și-a făurit înaltele sale virtuți 
comu.njște. Cu prilejul celei de a 
15.-a aniversări a eliberării țarii, 
partidul â hotărît să-i primească 
în rindurile sale- pe cei mai buni 
tineri.'Ca și Yanko Dulguerov ce-și 
stringea fericit.la piept carnetul

Corespondentă specială din Sofia
In această privință iată ce se spu- prezentind lacurile artificiale de la 
ne în cel de al doilea volum al barajele nou construite — Stalin, 
noii „Istorii a Bulgariei“: „Miș-1 Dimitrbv, AL Staboliisky —fie eu 
carea pentru organizarea brigăzi- mici linii roșii sinuoase — noile 
lor de muncă ale tineretului a avut căi ferate, fie prin mici cercuri 

i)e^re _ Qj-gșgțg nou apărute.
Această frumoasă tradiție a fost 

conținuată. Și anul acesta, de 
pildă, - peste o sută de mii de ti
neri și-au îmbrăcat, salopetele al
bastre de brigadieri și și-au așe-

proporții de masă. Ea a cuprins 
sute de mii de tineri care au Iu-; 
crat cu entuziasm timp de o lună, 
două sau chiar mai multe pe șan
tierele de construcții. In 1948, nu
mărul tinerilor brigadieri se ridi
ca la 250.000. Brigăzile de muncă zat taberele p” colinele despaduri- 
ale tineretului au avuț un rol I te, ale malurilor rîurilor sau pe 
imens și din punct de vedere al 1 tarlalele gospodăriilor .-el a a A — *, ■ aaMaaa 1 a K . . I C _ 1 • *1imens și din punct de vedere al 1 tarlalele gospodăriilor colective, 
educării unui tineret dirz, discipli- Acolo,' ei aii făcut lucrări de re. 
nat, plin de elan creator*. j împădurire sati au s.m Is naturii

Tara noastră, adusa la sapă de , sălbatice terenuri, ințelenitc, trans-
Iplnn rit- mivernrln lascist», ,1W j fofmindll-lej ip. grădini sau vii. 

mașini necesare Sute de brigăzi ale gospodăriilor 
indiguit

Iernii de guvernele fasciste, 
avea pe atunci i 
construcțiilor. A fost necesar să agricole colective au

roșu de partid și ceilalți tovarăși 
ai săi care pentru prima dată vor 
lua parte la întrunirea comuniști
lor de la locul lor' de muncă, me
rită pe deplin aceasta încredere.

Clementina Atiîanasova, filatoa
re la Combinatul industrial 
„Gheorghi Ghenev“ din Gabrovo, 
este una din inițiatoarele mișcării 
de formare a brigăzilor de șoc 
ale U.T.C. La o adunare, împre
ună cu alte zece tovarășe ale sale, 
a declarat. „Deoarece partidul he 
cheamă să îndeplinim planul cin
cinal în 3 sau 4 ani, noi, uteeiștii 
brigăzii noastre ne luăm in mod 
solemn angajamentil de a munci, 
de a studia și de a trăi ca niște 
comuniști Ne vom îndeplini nor
mele în șapte ore. Întregul nostru

popor se străduiește astăzi să facă 
un salt în dezvoltarea economică 
a țării și de aceea nu este sufi
cient să ne îndeplinim normele o- 
bișnuite. Ne vom îndeplini normele 
în șapte ore in loc de opt Și mun
ca pe care o vom efectua în timpul 
orei astfel cîștigate ya. asigura o 
producție pentru care am fi tre
buit să lucrăm timp de, un an în
treg. Noi urmăm cursurile școlii 
speciale serale, alții își fac studii
le la școala muncitorilor fruntași. 
Ne vom ajutora reciproc în muncă 
pentru a păși, laolaltă, înainte*.

Muncitoarea Clementina Athana- 
sova și tovarășele ci nu sînt sin
gurii pionieri în această mișcare 
cu țeluri înalte. Cinci sute de bri
găzi de tineri uteciști iau parte 
la întrecerea pentru obținerea ti
tlului de „brigadă de muncă de 
șoc“.

Zilele acestea, comitetul U.T.C. 
și biroul organizației de partid al 
combinatului din Gabrovo au pus 
problema admiterii de noi membri 
în partid din rîndul muncitorilor.

— Vom propune discutarea pri
mirii Clementinei Atiîanasova — 
a spus Dimităr Dicev, secretarul 
de partid.

— Și ce părere aveți despre 
Petko, montorul de la atelierul 
de reparații ?

Niciuniil dintre tovarășii care se 
sfătuiau asupra candidaților de

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat cu 
prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la izbucnirea celui 
de-al doilea război mnodial și de 
la atacul hitlerist împotriva Polo
niei, la Varșovia a avut loc un 
miting <al populației din Capitala 
Poloniei. La miting a luat cuvîn
tul J. Cyrankieivicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P, Po
lone.

In cuvîntarea sa, J. Cyrankie- 
wicz a declarat printre altele :

Ar fi imprudent să nu observăm 
că în acea parte a Germaniei care 
se află în afara marilor transfor
mări revoluționare forțele care au 
atras în două rînduri lumea în 
prăpastia războiului mondial se 
pregătesc din nou in vederea unui 
astfel de război.

Subliniind că în ajunul împli
nirii a 20 de ani de la atacul hille- 
rist împotriva Poloniei militariștii 
și revanșarzii vest-ger mani și-au 
intensificat în mod deosebit acti
vitatea, J. Cyrankieivicz a spus :

Aceasta este o încercare de șan
taj în momentul în care, se pregă
tesc importantele tratative dintre 
președintele Consiliului de Mi
niștri <al Uniunii Sovietice și pre
ședintele S.U.A., tratative care pot 
pune capăt „războiului rece“, pot 
topi gheața neîncrederii care deo
parte popoarele lumii și pot consti
tui începutul noii ere pașnice a 
coexistenței. Și in acest moment 
revanșarzii germani ies în stradă 
declarînd în auzul tuturor „nu per
mitem“, formulează pretenții agre
sive și revanșarde.

Este foarte bine, a spus în con
tinuare J. Cyrankieivicz, că pre
ședintele Eisenhower a putut ve
dea cu proprii lui ochi scopurile 
politice ale acestor apărători „de 
neînlocuit“ <ai „lumii libere" — 
revanșarzii germani, militariștii, 
foștii SS-iști, foștii ucigași hitle- 
riști.

în ajunul împlinirii a 20 de ani 
de la invazia hitleristă în Polo
nia, domnul Adenauer, vărsind

citeva lacrimi de crocodil bine m&- 
surate pentru soarta poporului po» 
lonez din anul 1939, <a încercat 
încă o dată cu perfidie și cinism 
să semene discordie între poporul 
polonez și Uniunea Sovietică. în* 
cercînd să submineze baza politicii 
noastre, prietenia noastră cu Uni
unea Sovietică, care decurge atit 
din comunitatea scopurilor, cit 
și din interesele de stat ale Polo
niei, domnul Adenauer ar vrea ca 
poporul polonez să se afle în si
tuația in care era in J939, singur; 
atunci i-ar fi mai ușor să 
vorbească cu noi,

în felul acesta a marcat domnul 
Adenauer împlinirea a 20 de 
ani de la invazia hitleristă. 
Dur fapt este că domnului Ade
nauer și regimului său, împreună 
cu revanșarzii și militariștii ce se 
ascund în spatele lui, nu le dă 
mina să atenteze la teritoriile de 
dincolo de Elba — la Republic? 
Democrată Germană, aliațul nos
tru, iar despre teritoriile poloneze 
de pe Oder și Neisse nici nu poate 
fi vorba.

Baza principală și hotăritoare « 
securității Poloniei și frontierelor 
ei o constituie prietenia cu 
unea Sovietică, coeziunea și soli
daritatea lagărului țărilor Socia
liste. Aparține pentru totdeauna 
trecutului Polonia slabă și lipsită 
de apărare.

Sarcina noastră și datoria noas
tră sacră față de toți acei a căror 
memorie o cinstim astăzi este de 
a munci in așa fel și a promova o 
astfel de politică incit teritoriul 
Poloniei să nu mai fie niciodată 
înroșit de singe și udat de lacrimi, 
incit niciodată să nu mai fie brăz
dat de tancuri, incit generațiile 
care cresc să nu mai sufere nici
odată ce a suferit poporul polo
nez în anii 1939—194a, incit Po
lonia să crească puternică, apărată 
împotriva pericolului prin forța 
sa și prin alianța de nezdruncinat 
cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări socialiste.

In apărarea patriotului 
libanez Farjallah Helou

BAGDAD 3 (Agerpres).—TASS 
transmite : Ziarele irukiene spriji
nă pe scriitorul libanez I'arjallah 
Helou, eminent fruntaș al vieții 
publice, arestat in mod ilegal de 
către autoritățile R.A.U., și în
deamnă opinia publică mondială 
să-și ridice glasul in apărarea a- 
ceslui patriot libanez. La redacția 
ziarelor democrate se primesc nu
meroase telegrame din partea or
ganizațiilor obștești locale care cer 
ca barjallah Helou să fie pus în 
libertate.

Asupra cazului patriotului arab 
f'arjallali Helou, scrie ziarul „Saut 
Al-Ahrar”, este ațintită in prezent 
atenția întregii opinii publice in
ternaționale. I'arjallali Helou, scrie 
in continuare ziarul, se bucură de 
deosebită considerație in rindurile 
cercurilor progresiste internațio
nale și arabe, deoarece el este un 
luptător ferm împotriva imperialis
mului și reacțiunii.

La redacțiile ziarelor sosesc nu
meroase telegrame și scrisori in 
care se cere eliberarea imediată 
a patriotului libanez. „Libertate 
eroului național al Libanului’*, se 
spune intr-una din telegramele a- 
dresate de muncitorii și funcțio

narii Direcției pentru aplicarea 
reformei agrare din Bagdad. „Cer 
rem ca autoritățile din tC.A.U. să-l 
elibereze imediat pe eroul național 
libanez care a apărat libertatea și 
independența Lioanului in perioa
da dominației imperialiste in a- 
ceastă țară '.

Ziarul „Ittihad Aș-Șaab“ publi
că textele unor telegrame sub titlul 
comun „Poporul nostru cere elibe
rarea cunoscutului patriot libanez 
Farjallah. Helou’. Telegramele 
sint semnate în total de peste 4001) 
de persoane.

★

BEIRUT 3 (Agerpres). - TASS 
transmite: Ziarul „An-Nida“ pu
blica textele telegramelor adresate 
de locuitori din uiieriie regiuni ale 
Libanului, precum și de cetățeni 
din Brazilia, Danemarca, Belgia și 
o serie de alte (ari, președintelui 
R.A.U. și ministrului Afacerilor 
Interne al Regiunii siriene a 
R.A.U. în care se cere sa se redea 
libertatea lui Earjallali Helou, 
fruntaș democrat din Liban. Cam
pania pentru eliberarea lui Helou, 
subliniază ziarul, se extinde în în
treaga lume.

<
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Locuințe muncitorești la Sofia. La ridicarea lor au participat cu entuziasmul vîrstei lor, tinerii cons- 
tructori ai Bulgariei noi

partid care să fie propuși pentru 
a fi primiți ca membri n-avea în 
fața sa nici o listă sau recoman
dare. Cine este acest Petko, des
pre care vorbea Mitko' Mitkov, se
cretarul organizației de tineret a 
uzinei ? Pentru recomandarea lui 
Petko Simeonov, utecistul in vîrs- 
tă de 22 de ani pledează munca 
sa deosebit de apreciată de toți, 
atît de comuniști cit și de cei fără 
de partid. Acum cîtva timp s-a 
stricat o mașină în secția de fi
latură. Petko trebuia să ră- 
mină pentru a lua parte la o șe. 
dința a comitetului U.T.C. îndată 
ce află despre stricăciune, fugi in 
atelier, își puse salopeta și-și pe
trecu toată noaptea acolo cu ochii 
roșii de nesomn, demontînd ma
șina, scliimbînd piesele stricate.

Entuziasmul animă întregul nos
tru tineret. Acesta își consacră e- 
nergia și inteligența pentru a rea
liza sarcinile celui de al treilea 
plan cincinal într-un termen cît 
mai scurt. Partidul a chemât mun
citorii să sporească producția, să 
crească productivitatea muncii. Ti
neretul a răspuns din toată inima

la această chemare. Dacă acum 
trei ani angajamentul tinerilor 
muncitori de a realiza 15 milioa
ne de leva economii pește plan pă
rea fantastică, această cifră s-a 
triplat astăzi. Echipele de tineret 
din gospodăriile agricole colective 
și-au luat de asemenea angajamen
tul de a obține recolte duble.

Mii de tineri ieșiți de pe băn
cile școlilor medii au renun
țat la munca în birouri pentru a 
păși pe porțile uzinelor. O adevă
rată armată de bacalaureați s-a 
transformat în turnători, ajustori 
și montori.

Trebuie subliniat faptul că ute- 
ciștii sînt totdeauna în primele rîn
duri ale ofensivei tinerilor spre mai 
mult și mai bine în toate domeniile 
vieții noastre .Nu de mult s-a a- 
nunțat construirea unei noi 
mocentrale 
care 
timp 
trică 
țării 
a fi 
pe un vis. Dar iată că au apărut 
deja în ziare fotografii ale noii 
construcții. Reporterii înregistrează

ter- 
____ în Valea . Măritei, 
trebuie să producă într-un 
scurt tot atîia energie elec. 
cît toate celelalte centrale ale 
luate laolaltă. Aceasta părea 
un proiect îndepărtat, aproa-

pe peliculă principalele corpuri d« 
clădire ale noii centrale electrice. 
Realitatea a întrecut visurile oa
menilor. In tot timpul iernii, ute- 
ciștii care au lucrat pe acest șan
tier au ridicat schele, au turnat 
betoane. S-a făurit aici un mare 
șantier al cincinalului. Această re
alizare va fi înscrisă In istoria 
Bulgariei ca operă a tinerilor ute- 
ciști, tot astfel precum a fost în
scris orașul industrial Dimitrov
grad, barajul „Al. Staboliisky“, 
calea ferată Loveci — Trovan și 
multe alte realizări ale socialis
mului.

Intr.adevăr, mărețe sînt reali
zările tinerei generații, lată de ce 
partidul acordă o mare încredere 
Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, făurită după chipul și 
asemănarea sa, și insuflă tinere
tului idealul pentru- care genera
țiile precedente și-au vărsat sin- 
gele in lupta împotriva exploată
rii și a fascismului. Acest ideal 
strălucește în fiecare inimă tină, 
ră și razele sale luminează vii
torul comunist;
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