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4 in cinstea 
Congresului 

al lll-lea 
al U. T. M
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«ț £ miile realizate prii

In aceste zile, tinerii 
toate regiunile țării se stră
duiesc să întîmpine cel de-al 
lll-lea Congres al U.T.M, cu 
realizări cît mai frumoase în 
producție și în munca patrio
tică.

în regiunea Ploești, între
cerea socialistă a cuprins e- 
proape 30 000 de tineri mun
citori. In ultimul timp, în u- 
zine, la schele petroliere, ra- 

ț.rii au luat ființă noi bri- 
K de producție ale tinere

tului, numărul acestora ajun~ 
gînd în prezent la aproape 
2300, Tot mai multe colec
tive de tineri muncitori, care 
alcătuiesc brigăzile de produc
ție, cuceresc titlul de fruntașe 
în muncă. Astfel. în ultima 
săplămînă. încă 20 de brigăzi 
au devenit fruntașe în pro
ducție. Rezultate bune în cin
stea Congresului U.T.M. obțin 
și brigăzile de muncă patrio
tică ale tinerilor ploeșteni. 
Numai în ultima lună aceste 
brigăzi au efectuat peste 
500.000 ore de muncă patrio
tică. lucrînd pe șantierele de 
construcții, la înfrumusețarea 
orașelor și satelor sau la stria
tul recoltei.

Prin aplicarea în producție 
a unor inovații și raționali
zări, precum și prin extin
derea metodelor înaintate de 
munci, tinerii muncitori ie
șeni au realizai de la începu
tul anului economii în 
Iove de 2.122.000 lei. Tot de 
l9 începutul anului ei ou co
lectat peste 1,450 tone de fier 
vechi. In aceeași perioadă, 
peste 50.000 de tineri au efec
tuat muncă patriotică pe șan
tierul Casei de cultură a ti-. 
neretului, precum și la ridi
carea Casei de cultură a ce
feriștilor și textiliștilor, au 
contribuit la amenajarea par
cului de la Țicău, la demola
rea unor clădiri vechi etc. 
Valoarea economiilor obținute 
de șinerii ieșeni de la începu
tul anului și pînă acum prin 
muncă patriotica este de a- 
proape 500 000 lei.

în toate localitățile Văii Jiu
lui, brigăzile utemiste de 
muncă patriotici desfășoară o 
intensă activitate. De la în
ceputul anului și pînă la 15 
iulie, tinerii brigadieri din 
Valea Jiului au colectat peste 
1.000 tone de fier vechi, au 
plantat cu puieți o suprafață 
de 84 hectare și au participat 
la acțiunile de înfrumusețare 
a localităților miniere. Econo- 

in muncă pa
triotică te ridică la peste 
870.000 lei. Pentru rezultatele 
obținute 4 870 de tineri din 
Valea Jiului au primit car
nete de brigadier, iar 2.300 
de tineri au devenit purtători 
ai insignei de brigadier al 
muncii patriotice.

( Agerpres)

In întreprinderile 
regiunii Timișoara 

întrecerea croitorilor 
de piele

întrecerea croitorilor de piele 
din întreprinderile de încălță
minte din regiunea Timișoara, 
di rezultate din cele mai bune. 
La fabrica „Nikos Beloiannis**, 
de pildă, consumul specific de 

A piele s-a redus față de anul tre- 
cu peste 8 la sută, iar la 

pthbrica „Horia" din Jimbolia 
prețul de cost la o pereche de 
pantofi a scăzut cu 8.21 la sută 
față de cel planificat. Realizări 
bune au obținut și muncitorii 
fabricilor „Libertatea**-Arad. 
„Ștefan Plavăț"-Timișoara și ai 
altor întreprinderi de încălță
minte din regiune.

-----e-----
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Brigada de producție a tineretului de la 
Uzinelor „Unirea“ din Cluj este cunoscuta 
tașă. lată in fotografie, membrii brigăzii discutind împreună cu 

maistrul Czitron Ludovic probleme legate de munca lor.
Foto : N. STELORIAN

Pentru consumuri specifice
cit mai reduse!
LA MASA ROTUNDA A PRODUSELOR, 

DISCUȚII IMAGINARE DESPRE PROBLEME REALE

fie că 
să se lase 
leneș in-

de nu vă 
să vă răs-

Pârtiei panții la discuția de la 
masa rotundă sînt intrigați și 
impacientați. Se așteaptă de mai 
multe minute si apară un nou 
vorbitor. Acesta însă, 
e cam năzuros și vrea 
așteptat, fie că e cam 
tirzie. Furios, unul 
dintre membrii pre
zidiului propuse să 
se dea cuvîntul alt
cuiva.

— Sa mai 
tăm puțin. îl 
prezidentul, 
calm.

In sfîrșit, 
cîteva clipe 
și mult așteptatul 
vorbitor. întreaga a- 
sistență își mani
festă imediat ne
mulțumirea,

— Ești cumva 
vreun prinț, de te 
lași atîta așteptat ? 
Crezi că nu mai sînt 
și alții care așteap
tă să vorbească.

— Nu înțeleg cum 
e așa, nu știu cum, 
tiți la un bătrîn? Ar trebui să 
aveți mai mult respect...

Și vorbitorul păși calm spre 
tribună. Pășea — e cam mult 
spus. Se tîra și el cum putea, 
tîrîș.grăpiș. După ce-și trăgea un 
picior, se odihnea puțin, apoi îl 
urnea și pe celălalt,

— Te-ai ramolit rău, moșule! 
îi strigă cineva din sală, nu cu 
obrăznicie, ci mai mult cu com
pasiune.

— Nu m-am ramolit deloc. 
Așa sînt de cind m-am născut, îi 
răspunse prompt „unchiașul** 1 * *. 
Asta-i soarta noastră, a cilindri
lor de locomotive care se fac la 
Atelierele de reparat material 
rulant „Ilie Pintilie" din Iași. 
Cind ies de la turnătorie, adică 
așa cum mă vedeți, cîntăresc nu 
mai puțin de 3.200 kg. de fontă. 
Nu știu dacă ați auzit bine — 
3.200 kg. de fontă ! Cind ajung 
însă în forma finită și sînt gata 
să-mi iau postul în primire pe 
locomotivă, nu cîntăresc mai 
mult de 1900 de kilograme. Iacă 
deci că 1300 kg. le pierd pe 
drum. Spuneți și dumneavoastră, 
treabă-i asta ? Treabă de oameni 
gospodari, cu grijă pentru me
tal? De ce să se piardă degeaba 
la strungărie și la raboteze atîta 
fontă? Ia să vedem dacă știți 
să-mi răspundeți la întrebarea

realizată de inginerul Florian 
lonescu și maistrul Victor Hur
duc aș, la cuzineții trimetalici se 
consumă numai cite 3 kilograme 
de bronz 
în loc de

— Am o părere 
foarte bună, și toc
mai asta voiam să 
adaog și eu adine
auri. Că oamenii de 
la atelierele noas
tre au făcut multe 
lucruri bune în pri
vința asta. Dar cu 
noi ce au de gînd? 
Ce, sintem niscaiva 
șuruburi mici, fără 
importanță, nu dita
mai cilindri?! Ce-au 
de gînd cu cei pes
te 60 de frați ai 
mei care fiecare du
cem în spate, de 
pomană, cîte 1300 
de kilograme de 
metal ? De-abia ne 
tîrim de la tur- 
pînă la celelalte

— Nu este prea obositor
faceți ? — am întrebat. Mai 
Ies pentru o fată ?

— Deloc ! mi-a răspuns ho- 
tărît inginera. Cînd îți place 
cu adevărat munca nici nu-i
mai simți oboseala. Cît despre 
faptul că sînt fată și nu băr
bat, asta n-are nici o impor
tanță. Știu unii „bărbați", așa 
ziși ingineri agronomi, care 
au o frică grozavă de soare, 
de praf, de condițiile ceva 
mai grele cu care noi trebuie 
să ne luptăm, și ca atare pre
feră un loc călduț prin cine 
știe ce birou. Asemenea tineri 
sînt ingineri agronomi și (ce 
ironie !) lucrează la I.C.I.L., 
la A.D.A.S., la Vinalcool sau 
cine știe pe unde ! în locul 
lor mi-ar crăpa obrazul de 
rușine ca fată, nu mai vorbesc 
să fi fost bărbat !

Din vorbă în vorbă, am a- 
flat mai apoi, că inginera a- 
gronom Elena Popescu, aceas
tă fată subțirică, arsă de soa
rele cîmpurilor, însuflețită de 
o tinerețe demnă de invidiat 
și care iubește cu atîta pasiu
ne pămîntul, a terminat Facul
tatea 
rești, 
1958. 
că a 
bună 
an de studenție pentru aceste 
merite a primit chiar o bursă 
republicană) și că ar fi putut

aștep- 
liniști

apăru

In întrecerea pe care tinerii 
de la Fabrica de confecții 
,,Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală o desfășoară în 
întimpinarea celui de-al III- 
lea Congres al U.T.M., ute
mista Meri Lidia Diaconu se 
situează printre fruntași dînd 

numeroase produse 
peste plan. 

secția rectificare a 
ca o brigada frun-

— Ia stai, moșule, văd că ma
tale spui ci oamenii de aici 
n-au grijă de metal, intră in 
discuție un cirlig de tracțiune, 
suplu și vioi. Noi, de pildă, 
n-avem de ce să ne plin gem. 
Iată, pini nu de mult tija 

forjată liber. Oamenii s-au gln- 
dit, au cercetat și acum aceasta 
se matrițează, ceea ce înseamnă 
o economie de 2 kg, oțel la fie
care piesă. Din oțelul economisit 
anual în felul acesta se pot face 
circa 600 de noi cîrlige, Sau un 
alt exemplu. Printr-o inovație

ăsta cosit 
pare cam

la

lîn-

am 
din 

doi al brigăzii de

— Nea Savule, după ce 
termini cu paiele, iei oamenii 
și mergi cu ei la căratul sno
pilor. Batoza nu trebuie să 
stea nici o clipă !

Cineva, din vîrful unei căpi
țe de borceag, strigă cu mîini- 
le făcute pîlnie la gură :

— Tovarășă ingineră, vă ru
găm să treceți și pe la noi, să 
vedeți borceagul 
alaltăieri. Ni se 
umed să-1 facem căpiță. N-ar 
fi bine să-l mai lăsăm 
soare ?

Un om și-a oprit șareta 
gă cea a inginerei.

— Știți, la control iar 
găsit că unul din băieții 
schimbul .................
tractoare face arătura mai la 
suprafață cu 2 centimetri. De 
ce n-o băga el plugul la 28-30 
centimetri eu nu știu ?! Să 
mai vorbiți și dumneavoastră 
cu el !

în zadar încerc o discuție 
cu inginera agronom Elena 
Popescu. Sînt mereu în
trerupt de discuțiile pe care 
inginera le are cu brigadierii, 
cu colectiviștii, de întrebările 
și de sfaturile pe care aceștia, 
în plină campanie, le cer în 
fie ce clipă, și pe care ingine
ra, cu o siguranță uimitoare, 
le rezolvă pe loc, asemenea 
unui adevărat comandant a- 
flat în fața situațiilor nepre
văzute pe cîmpul de bătaie.

0 serbare cimpenească

a pionierilor
Pidureg Mogoșoaia a răsunat 

ieri dimineață de cîntece și voio
șie, de răpăit de tobe și aunet 
de trompete. Aproape 700 de 
pionieri din Capitală au petrecut 
ore de neuitat în cadrul unei 
serbări cîmpenești organizate de 
Comitetul orășenesc U.T.M.-Bucu
rești și Palatul Pionierilor.

La sunetul trompetelor, pionie
rii s-au adunat nerăbdători intr-o 
poiană frumoasă în ht. unei es
trade. Serbarea a început prin- 
tr-un atractiv program artistic 
prezentat de pionierii înșiși. Co
rul pionieresc a intonat cîntece 
dedicate partidului ca „Părinte 
drag, partid iubit*4 sau „Cîntec 
pentru partid44. Au urmat reci
tări de poezii, un „Cinteo vesel 
de tabără44 etc. Programul artis
tic a fost intercalat cu jocuri pio
nierești distractive, concurs de 
ghicitori, întrebări glumețe, dan
suri. După pauză, în care timp 
copiii au colindat pe cărările um
broase ale pădurii sau pe margi
nea minunatului lac, bucurin- 
du se din plin de frumusețile na
turii, a urmat o surpriză plăcută: 
artiștii de Ia Teatrul satiric mu-
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pentru fiecare cuzinet, 
kg. Ce părere ai de

finotorie
secții prelucrătoare. Ca să viu aci 
la voi, la ședința, a trebuit să 
umplu o jumătate de vagon de

Pentru conformitate 
C. SLAVIC

(Continuare tn vag. 3-a)

INGINERA COLECTIVEI
ce
a-

de Agronomie din Bucu- 
de-abia acum doi ani, în 
Am aflat de asemenea 
fost o studentă foarte 
la învățătură (în ultimul

Știința

„Recolta noastră, a colectiviștilor, este bogată, lată ce snop 
greu, cu spicul mare am legat*4 — pare că spune utemista Maria 

Strimbeschi din satul Holm, raionul Tg. Frumos.
Foto : AGERPRES
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Ce contribuție 
aduceți la 

progresul tehnic?

zi cal „C. Tănase44, aoriți tocmai 
alunei, i-au invitat pe copii »ă 
petreacă împreună cîteva momen
te vesele. Rîsul, veselia, aplau
zele neîntrerupte ale pionierilor 
au umplut curTnd poiana din pă
durea Mogoșoaia.

Dai programul gerbării, intitu
lată sugestiv „In mijlocul natu
rii44, a fost mult mai bogat. La 
el și-au mai dat concursul ar
tiști amatorj de la casele raio
nale de cultură ale tineretului 
precum și Ansamblul artistic 
al M.F.A, Unul din punctele an
trenante ale programului l-a 
constituit concursul de recitări 
de poezii și de cîntece patriotice. 
El a fost organizat în scopul de 
a da posibilitatea unui număr 
mare de pionieri să se pregătea
scă în vederea obținerii distinc
țiilor pionierești. După cum se 
știe una din normele care se cer 
trecute pentru obținerea distinc
țiilor este cunoașterea de poezii 
și cîntece despre patrie și par
tid.

După prin» autobusele pline 
cu pionieri au părăsit pădurea 
Mogoșoaia. Copiii se întorceau 
în oraș ducînd cu ei imaginea u- 
nor clipe de neuitat așa cum e 
firesc să fie toate zilele vacanței.

Tinerii pescorl din brigada comunistului Nichita Pantelimon 
de la punctul de pescuit Buival, pe malul mării, au o clipă de 
răgaz. krtă-l în timpul unei pasionante partide de șah.

agronom este tere- 
noțiunea de inginer 
este inseparabilă de 
terenului în care

rămîne într-un post „mai pe 
la umbră44, cum îi place să 
spună cu ironie, dar că a ce
rut să meargă neapărat într-o 
gospodărie agricolă colectivă, 
fiind convinsă că menirea in
ginerului 
nul, că 
agronom 
noțiunea 
să-și desfășoare activitatea.

De aceea, cînd am întreba
t-o de ce a ținut să lucreze 
neapărat într-o gospodărie a- 
gricolă colectivă, inginera a 
răspuns nedumerită :

— Cum de ce ? Cîte nu sînt 
de făcut într-o colectivă! 
Uite, de pildă aici, la Pîrlita 
—Vasilați. raionul Brănești. 
Cînd am venit, oamenii m-au 
privit cu oarecare neîncrede
re. Sînt oameni buni, nu zic, 
dar sînt unii dintre ei care 
mai au unele concepții înve
chite cu privire la agricultură. 
Ei bine, cu aceste concepții 
trebuie să luptăm noi fără ră
gaz, trebuie să spulberăm 
toate metodele învechite 
lucrare a pămintului, să-i 
vățăm pe oameni să facă 
agricultură nouă, modernă, 
cialistă. așa cum ne cere astăzi 
partidul. Nu mai merge cu a- 
gricultura ..după ochi", trebuie 
să facem totul absolut știin
țific.

Felul în care vorbea tînăra 
ingineră, felul în care ea pri-

de 
în- 

o 
so-

Concursurile de inovații orga
nizate la uzinele „Progresul*, 
„Laminorul", la Șantierele na
vale din Galați și alte între
prinderi din regiunea Galați au 
atras un număr mare de mun
citori, ingineri și tehnicieni la 
rezolvarea problemelor legate de 
îmbunătățirea procesului de 
producție. La Uzinele „Progre- 
sul"-Brăila, de exemplu, au fost 
propuse pînă acum tot atîtea 
inovații și raționalizări cite au 
fost făcute în întreg anul 1959.

La cabinetele tehnice din în
treprinderile 
fost propuse 
stru aproape 
raționalizări, 
din acestea au fost aplicate pînă 
acum în producție, aducind a- 
nual o economie antecalculată 
tn valoare de 12.970.000 lei.

regiunii Galați au 
în primul seme- 
2.000 inovații și 
Mai mult de 700

mea 
înflă-

I

fami-

faceți

sim- 
ar fi 

într-altă

vea sarcinile ce-i revin spe
cialistului din agricultură, îmi 
arătau că am în fața 
unul dintre acei tineri 
cărați șj pasionați de mese
ria lor. care meTg fără șovăi
re acolo unde li se cere, acolo 
unde e mai mult nevoie de 
ei.

— De fapt, eu nu sînt de-aci, 
din comună, a continuat in
ginera. Sau mai bine zis nu 
eram, fiindcă acum m-am sta
bilit definitiv aici, la Pirlita- 
Vasilați. Mi-am adus și 
lia, pe mama.

— Ce v-a îndemnat să 
lucrul acesta ?

— O socoteală foarte 
plă: dacă familia mea 
într-o parte și eu
parte, aș fi nevoită să plec 
uneori pentru o zi. două din 
gospodăria colectivă și deci 
munca mi-ar fi stînjenită. 
Cîteodată o lipsă de numai o 
jumătate de zi a specialistu
lui duce la compromiterea u- 
nei culturi pe un an întreg. 
La noi. în agricultură, așa e: 
avem de-a face cu epoci de 
insămînțare, cu terenuri din 
care trebuie să le alegem pe 
cele mai nimerite pentru a- 
nume plante, trebuie să folo
si timpul cel mai bun, și, 
de ................... - - -multe ori. hotărîrile astea

PETRE GHELMEZ
(Continuare în pag. 3-a)

Liviu Ciulei

pe 
nu-

Delegația cinematografiei ro- 
mîne a fost una dintre primele 
care au sosit la Karlovy-Vary. 
In sala în care am fost pri
miți erau multe mese și 
fiecare un steguleț. Am 
mărat : erau reprezentate 47 
de țări, Ne-am așezat la masa 
pe care era stegulețul cu stema 
Republicii Populare Romîne,

Am simțit o dată mai mult 
răspunderea pe care o cuprinde 
munca noastră și mi-ain adus a- 
minte de versurile lu£ Maiakov- 

„Sînt mîndru că munca mea 
varsă în munca Republicii 

mele“.
De același sentiment era pă

trunsă întreaga delegație.
Numărul impresionant de fil

me — 104 — punea un semn 
de întrebare asupra rezultatului 
pe care juriul internațional — 
cu reprezentanți din toate con
tinentele lumii — îl va da. 
Participarea unor țări cu se
rioase tradiții cinematogra
fice, ca Uniunea Sovietică, 
Anglia, Franța, Republica De
mocrată Germană, Italia. R.F. 
Germană și Cehoslovacia — 
care și-a sărbătorit anul acesta 
60 de ani de cinematografie — 
ale altor țări cu o producție 
foarte mare de filme ca India 
(în jur a 400 de filme pe an) 
și Japonia (aproximativ 350 pe 
an), a unor cinematografii mai 
tinere care se impun printr-o 
concepție înaintată — China și 
celelalte țări 
populară — și a 
care încearcă 
presiunilor ideologice 
nare ale 
pitaliste — să creeze 
matografie națională, ca 
din America Latină, o astfel de 
participare largă, ne promitea un 
concurs cu diversitate de pro
bleme și de concepții artistice. 
Nota dominantă a festivalului a 
constituit-o filmele cu problema
tică majoră, în care elementul 
social avea primordialitate, în 
care desfășurarea acțiunii eroi
lor se profila pe fundalul unor 
evenimente cu sens politic. îneît, 
temele individualiste, pe șablo
nul literaturii burgheze psiho- 
analitice sau erotice, se eliminau 
singure prin lipsa lor de interes, 
în afara unor realizări ca „Se- 
rioja" (U.R.S.S.), filmul litua
nian „Eroii vii*4. „Valurile Du- 
nării” (R.P.R.) și altele care au 
căpătat aprecierile publicului, 
ale reprezentanților presei și ale 
juriului — atît pentru conținutul 
ideologic cît și pentru rezolvări 
artistice care nu pot fi desprin
se de acest conținut, ne-a bucu
rat să vedem și în realizările 
unor producții din țările capita
liste preocupări cu caracter pro
gresist. E vorba de filmul pro

de democrație 
acelor țări 

în ciuda 
reacțio- 

monopolurilor ca- 
o cine- 

țările

dus în Germania federală „Tran
dafiri pentru procurorul gene
ral", în care se demască încer- 
cările de reînviere a fascismului, 
de filmul italian „Era noapte la 
Roma*4, al cunoscutului regizor 
Rossellini, film distins cu pre
miul pentru pace; de filmul en
glez „Comediantul" cu Lawrence 
Olivier, realizat după piesa tină- 
rului scriitor John Osborne, în 
care există aluzii împotriva con^ 
servatorismului.

Trebuie să-mi mărturisesc bu
curia că delegația țării noastre 
este singura care s.a întors aca
să cu două premii mari. Unul 
obținut pentru realizarea cole, 
gului I. Popescu-Gopo, pentru 
desenul animat „Homo sapiens**, 
celălalt pentru „Valurile Dună
rii" — primul nostru film ar
tistic de lung metraj distins cu 
un mare premiu la un concurs 
internațional. „Homo sapiens** a 
fost remarcat pentru conținutul 
filozofic de o claritate absolută, 
pentru forma lui îndrăzneață, 
pentru calitatea poetică a meta
forelor cinematografice, pentru 
maniera atît de lapidară în care 
ideea a fost exprimată. în multe 
discuții cu spectatorii, cu repre
zentanți ai presei, cu personali
tăți cinematografice, am consta
tat acordul opiniei publice cu 
decizia juriului și interesul ge
neral pentru valoarea artistică și 
umană a ambelor noastre produc, 
ții. Fără să fim iertați de anu
mite critici, au fost salutate cu 
bucurie soluțiile originale din 
realizările noastre. A fost în mod 
deosebit subliniată reușita (sce
naristică. interpretativă și regizo. 
rală) cuplului Totna — Mihai, a 
evoluției dramatice a relațiilor 
dintre cele două personagii S-a 
subliniat de asemenea importan
ța realizării unor personaje cu 
caracter tipic . romînesc, atît iu 
rolurile principale cît și cele se
cundare, chiar și în apariție epi
sodică. Aceasta a ajutat specta
torilor la cunoașterea caracteru
lui specific în care s-a desfășu
rat evenimentul de importanță 
istorică a eliberării patriei noa- 
Bire. Publicul străin este dornic 
să cunoască mai mult din viața 
noastră, manifestă un interes de-( 
osebit pentru evenimentele revo
luționare prin care a trecut țara 
noastră, pentru felul în care ne 
construim o viață nouă, pentru 
minunatul peisaj al țării noas
tre. Cu atît mai mare devine răs
punderea noastră: trebuie ca fil
mele romînești să povestească și 
peste hotare despre oamenii, 
munca și viața în țara noastră 
socialistă.

Departe de a ne declara mul- 
țumiți cu succesele obținute pînă 
acum, premiile acordate incumbă 
datoria noastră majoră de a de- 
săvîrși noile producții cinemato
grafice pentru a fi la înălțimea 
vieții pp caie o ilustrează, pen
tru a aduce o contribuție mai 
substanțială la formarea conști
inței socialiste a celor ce mun
cesc.

în ultima zi a Festivalului fil
mului de la Karlovy-Vary, cînd 
ne-am așezat din nou la masa 
Pe care erau stegulețele cu cu- 
lorilc patriei, ne-a încercat sen
timentul complex al bucuriei, 
mîndriei și răspunderii pentru 
faptul că tînăra noastră cinema
tografie a început să înscrie în 
istoria sa recunoașterea unor suc^ 
cese internaționale.

Tînârul din fotografie, strun
garul Constantin Soare de la 
Uzinele „Tudor Vladimires- 
cu“ din Capitală, și-a luat 
angajamentul ca in cinstea 
Congresului U.T.M, să depă
șească planul de producție 
cu 20 la sută. Organizîn- 
du-și bine munca el reușește 
să depășească zilnic acest 

angajament.
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CE CONTRIBUȚIE ADUCEȚI
LA PROGRESUL TEHNIC?

Răspund tineri cercetători în domeniul:
Raportul CC. al P.M.R. prezentat la cel de-al lll-lea Con

gres al Partidului Muncitoresc Romin și recenta Hotârire o 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R. P. Romine eu 
privire la ridicarea nivelului tehnic al producției, pun în fața 
cercetătorilor științifici din țara noastră sarcini deosebite pe 
linia unei cit mai puternice legări a cercetării științifice de 
practica construcției socialiste, cercetarea științifică fiind 
chemată să dea o contribuție importantă ia introduceiea teh
nicii noi și la soluționarea problemelor tehnico-economice pe 
care le ridică dezvoltarea economiei naționale.

Oamenii de știință își întețesc eforturile spre lichidarea lip
surilor semnalate, spre rezolvarea celor mai importante pro* 
bleme ale producției.

Ancheta noastră, la care răspund cîțiva dintre tinerii cer
cetători din instiiutele de cercetări prezintă citeva din 
preocupările științifice actuale ale tinerilor cercetători, 
modul în care tînăra generație a oamenilor de știință 
se angajează sâ rezolve probleme de prim ordin ce stau in 
fața economiei naționale, să-și aducă contribuția la elabora
rea unor soluții practice in domeniul modernizării proceselor 
tehnologice, îmbunătățirii producției.

Metalurgiei
Directivei* Congresului al III- 

lea al P.M.R., cu privire la pla
nul de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965 și la 
planul economic de perspectivă 
pe 15 ani, prevăd printre altele 
că ,,se va extinde fabricația de 
oțeluri speciale : oțel de rul
menți, oțel pentru industria elec
trotehnică. oțeluri inoxidabile și 
refractare; se va dezvolta de ase
menea producția de oțeluri slab 
aliate și oțel de carbon de ca
litate; se va organiza producția 
de feroaliaje din minereuri pro- 
prii“,

Tocmai pe această linie, nouă, 
cercetătorilor în domeniul meta
lurgiei. ne revin sarcini deosebi
te pentru o maximă valorificare 
a resurselor naturale, pentru va
lorificarea cit mai judicioasă a 
minereurilor cu un procent mai 
redus de fier și a minereurilor 
din care se pot produce feroa
liaje.

Una din metodele preconizate 
în institutul nostru este încerca
rea de valorificare a acestor 
minereuri prin procedeul redu
cerii directe îh cuptor rotativ. în 
cadrul institutului nostru se fac 
asemenea încercări Ia scară pilot, 
amenajînd în acest scop un cup
tor rotativ de 12 m. Cu ajutorul 
acestui cuptor, care va intra în 
funcțiune întrun viitor apropiat, 
noi vom experimenta posibilita
tea extragerii fierului din aceste 
■aineresiri.

Avem convingerea ci prin valo
rificarea cu ajutorul acestui pro
cedeu a minereurilor inutilizabi
le pînă în prezent la fabricarea 
fontei, vom aduce mari economii, 
vom contribui la lupta pentru 
lărgirea bazei de materii prime, 
la mărirea capacității de produc
ție a industriei siderurgice.

In afară de aceasta colectivul

Chimiei
îndrumind dezvoltarea știiff 

ței și tehnicii romînești, parti
dul nostru acordă o atenție deo
sebită industriei chimice, che
mata să contribuie din plin la

Intr-unui din loboratoarele Insti
tutului de mecanică aplicată.

Foto : A. VIERU

valorificarea resurselor naturale 
ale țării.

în cadrul planului de 6 ani, 
se spune în raportul prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
la cel de-al tll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
industria chimică ocupă un loc 
de prim ordin, urmînd să-și 
mărească producția de 3,3 ori, 
prin alocarea unor fonduri de 
investiții df> circa 20 miliarde 
lei

Marile combinate dotate cu 
tehnica cea mai modernă, care 
se înalță in prezent în diferite 
regiuni ale țării, permit fabri
carea în condiții economice op
time a unei mari varietăți de 
produse chimice necesare tutu
ror ramurilor industriale, agri
culturii și producției bunurilor 
de larg consum

Acest măreț plan de dezvol
tare a industriei chimice, pune 
vaste sarcini științifice in fața 
cercetătorilor institutului nostru.

Probleme de petrochimie și 
probleme legate de fabricarea în 
țară a cauciucului sintetic, pro

nostru întreprinde o serie de cer
cetări în vederea fabricării fero- 
manganelor din minereurile noas
tre.

Aceste lucrări pe care le va 
întreprinde colectivul nostru 
nu sînt decît o mică parte din 
frontul larg de probleme abor
date de institutul nostru pentru 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției siderurgice, printre care 
aș remarca : cercetările pentru 
extinderea în toate furnalele din 
țară a folosirii gazului metan, a 
folosirii oxigenului pentru elabo
rarea fontei pentru producerea 
oțelurilor speciale, precum și a' 
liajelor metalice necesare indus
triei construcției de mașini și e- 
lectrotehnice.

Legînd cît mai strîns cercetă
rile noastre de nevoile reale ale 
producției, noi vom depune toa
te eforturile pentru aplicarea so
luțiilor noastre în producție, 
pentru ca din acest punct de ve
dere să nu mai existe deficiențele 
semnalate de recenta Hotărîre a 
Comitetului Central al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., care critica faptul că în 
decurs de doi ani, din 70 soluții 
obținute de Institutul nostru au 
fost aplicate în producție nu
mai 31.

întreaga noastră activitate ști
ințifică trebuie să fie strîns le
gată de problemele intredoeeru 
tehnicii noi. mecanizării «â ante* 
ns a Fixării treptate a preeeseior 
tehnologice creșterii producției 
și productivității muncii, spori
rii eficienței economice a inves
tițiilor.

Ing. NICOLAE IATAN 
șeful laboratorului feroaliaje 
de la Institutul de cercetări 

miniere și metalurgice

bleme legate de lărgirea dome
niului de utilizare a maselor 
plastice intr-o serie întreagă de 
industrii, problema lărgirii va
rietăților de fibre sintetice, pro
bleme de chimizare a agricul
turii, probleme legate de ela
borarea proceselor tehnologice 
privind prelucrarea minereurilor 
complexe, obținerea oxidului de 
magneziu din apa mării, colo- 
ranți moderni, problema obți
nerii diaiomitelor, probleme le
gate de fabricarea semiconduc- 
torilor, de folosire a izotopilor 
radioactivi în chimie, iată citeva 
din sarcinile ce stau în fața 
cercetătorilor de la ICECHIM și 
care cer din partea noastră 
eforturi deosebite.

Ce domenii vom ataca noi, 
cercetătorii secției de cercetare 
tehnologică anorganică, din a- 
ceastă vastă gamă de probleme?

în primul rînd, în fața noastră 
stau o serie de sareini privind 
obținerea materialelor pentru 
fabricarea semiconductorilor — 
elemente menite să revoluțio
neze întreaga tehnică modernă. 
Pină acum cercetătorii institutu
lui nostru au reușit să obțină 
în direcția fabricării semicon
ductorilor procesele tehnologice 
pentru obținerea unor metale și 
reactivi chimici de o anumită 
puritate necesară fabricării se
miconductorilor, La ora actuală 
lucrările pentru lărgirea sorti
mentului de auxiliari necesari se
miconductorilor pentru obținerea 
materialelor de bază sînt într-o 
fază înaintată. în prezent colec
tivul secției de tehnologie anor
ganică își îndreaptă eforturile 
spre elaborarea în cel mai scurt 
timp a proceselor tehnologice 
necesare fabricării dispozitivelor 
cu semiconductori la noi în 
țară.

Cercetătorii secției 
cordă de asemenea 
deosebită elaborării 
tehnologice pentru

noastre a- 
o atenție 
proceselor 
prepararea 

diatomilelor (materiale pentru
filtrare folosite în multe dome
nii ale tehnicii) necesare indu
striei de cauciuc, industriei de 
medicamente și alimentare.

Hotărîrile Congresului al lll- 
lea al P.M.R. ne-au îndemnat 
sâ dăruim o mare parte din 
timpul nostru de cercetare luptei 
pentru un continuu progres teh
nic în industria de aluminium. în 
această direcție, ne-nm propus 
să cercetăm influența di feriți lor 
factori asupra condițiilor de 

electroliză a aluminiului, pre
cum și lărgirii bazei de materii 
pentru oxidul de aluminiu, cît 
și obținerea sărurilor auxiliare 
folosite în electroliza alumi
niului.

în această direcție, cercetăto
rii colectivului pe care îl con
duc își vor îndrepta de aseme
nea atenția asupra obținerii unor 
aparate rezistente la coroziune, 
ocupîndu-se în mod serios de 
obținerea unor substanțe cu o 
foarte bună rezistență la coro
ziune, la temperaturi înalte.

în fața colectivului nostru, ca 
și în fața tuturor cercetătorilor 
din domeniul chimiei, stau sar. 
cini deosebit de importante pe 
linia introducerii tehnicii noi în 
industria chimică.

O tînără cercetătoare lucrînd la instalația de spectnxnetr e a 
Institutului de fizică.
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Mineritului
Comode ascunse in strutu r !e

legende pepuare ne sâet 
alcâtufte (Sn nestemate, fne de 
aur b-âtute cu pietre prețioase, 
ci sint marile rezerve de mine
reuri pe care scoarța pâraîntu- 
lui le ține la dispoziția oameni
lor pentru a le folosi și prelu
cra.

Din păcate insă, nu întot
deauna, in toate locurile, meta
lele ascunse in aceste minereuri 
sînt la concentrația cerută de 
nevoile industriei. Ce facem în- 
tr-un asemenea caz ? Doar ne
voile industriei nu ne permit să 
renunțăm la folosirea lor.

Tocmai de aceea oamenii de 
știința acordă o atenție deose
bită îmbogățirii preparării aces
tor minereuri, iar la noi în țară 
preparării minereurilor de fier.

Valorificarea superioară a 
zăcămintelor de minereu de 
fier este una din sarcini
le de frunte ale institutului 
nostru. Pentru rezolvarea acestei 
probleme, cercetătorii noștri ac
ționează în primul rînd îm
preună cu echipele de geologi 
spre punerea in valoare a unor 
noi zăcăminte, in al doilea rind 
spre imbunâtâțirea tehnologiei 
preparării minereurilor de fier 
din zăcăminte ce sînt in ex
ploatare, și a îmbunătățirii indi
cilor tehnologici și economici ai 
acestora, iar in al treilea rînd 
spre elaborarea unor metode 
noi de preparare a minereurilor 
pentru a obține rezultate teh
nico-economice superioare.

Pe această linie, colectivul 
nostru a lucrat pină în prezent 
la studiile de laborator în fază 
semiindustrială (pilot) pentru 
minereul de la Ghelar, Teliuc, 
iar pe baza acestor cercetări 
s-a construit o stație experimen
tală chiar la Teliuc. După ce a- 
ceste cercetări vor fi terminate, 
se va trece la construirea unei 
instalații industriale in care sâ 
se poată prelucra tot minereul 
de îmbogățit.

In prezent, noi lucrăm la 
terminarea acestei instalații pi
lot din institut astfel incit cerce
tările pe care le vom face cu 
ajutorul acestei stații să fie la 
nivelul tehnicii mondiale. Para
lel cu construirea acestei stații 
se vor continua experimentările 
in stația de la Teliuc, bazate pe 
o tehnologie înaintată aplicată 
pentru prima oară în țara noa
stră.

Oricît de succint v-am expus 
acest plan de muncă al nostru, 
el va însemna pentru colectivul 
nostru luni și luni de trudă și 
muncă încordată pentru ca în 
strinsă colaborare cu minerii și 
furnaliștii să punem la dispozi
ția industriei minereuri ce pînă 
acum nu puteau fi folosite. Noi 
sperăm ca aplicarea acestui 
procedeu să aducă patriei eco
nomii in valoare de milioane de 
lei.

Aceste cercetări ale colectivu 
lui în care lucrez nu sînt decît 
o parte din cercetările pe care
cei care muncesc în minerit și în 
prepararea minereurilor din in-

Noi, ținerii cercetători din In
stitutul de cercetări chimice, nu 
Vom precupeți nici un efori 
pentru a îndeplini sarcinile ce 
stau în fața noastră, răspunzînd 
cu cinste grijii deosebite a parti
dului pentru activitatea oameni
lor de știință, luptînd alături de 
toți oamenii muncii pentru in
troducerea progresului tehnic in 
economie, dezvoltarea producției, 
creșterea productivității muncii*

Ing. IOAN FARA
șeful secției de cercetare 

tehnologie anorganică la 
Institutul de cercetări 

chimica

rtiruhd nostru le vor ataca pen
tru wfc.-f.ano -esc. -vcjc r de 
substanțe —ler^ie de care dis
pune tara noastre.

Practica ne-o dovedit că nu
mai o strinsâ colaborare cu în
treprinderile miniere și cu indu
stria, poate sâ ne a'ucă la re
zolvarea unor probleme tehnico- 
științifice care să poată fi apli
cate în practica, care sâ satis
facă nevoile concrete ale eco
nomiei naționaie.

Tot din acest punct de vedere, 
vom combate orice tendință de 
paralelism în cercetare sau tără
gănare a introducerii în prac
tică a soluțiilor valoroase elabo
rate de cercetătorii noștri.

In fața noastră stau sarcini 
deosebite. Toate străduințele 
mele și ale colegilor mei sint în
dreptate spre îndeplinirea sar
cinilor ce stau in fața noastră, 
pentru permanenta introducere 
a tehnicii noi in economia na
țională.

Ing. VIRGIL HINCU
șeful stației pilot pentru prepa
rarea minereurilor da la Insti

tutul de cercetări miniere 
și metalurgice

într-unul din laboratoarele In stitutulul de fizică al Acade
miei R.P.R,

Fizicii
Toate străduințele mele și 

ale colegilor mei sînt îndrep
tate ca cercetarea științifică 
să servească producției, să 
contribuie Ia progresul tehnic, 
ca cele mai noi metode ale 
științei și tehnicii mondiale 
să pătrundă larg in industria 
noastră.

In colectivul de aplicații ale 
izotopilor radioactivi de la 
Institutul de fizică atomică, 
problema gamadefecioscopiei 
industriale de care mă ocup, 
reprezintă pentru industrie • 
metodă de control nedistruc- 
tibii al metalelor.

In metalurgie, in construcții 
și montaje industriale, in in
dustria constructoare de ma
șini, paralel cu metodele cla- 
sioe de control al structurii 
interne a pieselor, gamade- 
fectoscopia se afirmă ca o 
metodă mai simplă, mai eco
nomică, pe deplin eficientă.

Cu ajutorai izotopilor ra
dioactivi pot fi create insta
lații simple in exploatare 
pentru detectarea fisurilor, 
incluziunilor nemetalice, pori
lor etc. din piese și suduri.

In acest scos, împreună cu 
ing. Olteana L, am conceput 
• instalație de gamadefecto. 
•copie. Economicitatea și sim
plitatea In exploatare a acestei 
instalații rezultă din fap
tul că instalația nu nece
sită surse de energie electrică, 
nu necesită piese complicate 
sau detalii sensibile ori supu
se uzurii.

Tn comparație cu instala, 
țiile de raze „X“, instalațiile 
ra izotopi radioactivi au o 
mai mare mobilitate puțind 
fi folosite și in condiții de 
șantier.

Astfel, cu ajutorul izotopi, 
lor radioactivi — una din cele 
mai pasionante cuceriri ale 
științei și tehnicii contempo
rane — s-a creat posibilitatea 
extinderii domeniului de con. 
tro! și asupra pieselor care 
pină nu de mult rămineau ne
controlate.

In urma cercetărilor efec
tuate asupra eficienței acestei 
metode și avindu-se în vedere 
economicitatea ei, în acest an 
metoda gamadefecîoscopiei
industriale va fi extinsă la • 
serie de unități industriale.

Am dat maa muite detalii 
asrpra acestei metode hrud 
pentru a sublinia faptul că eu 
îmi voi îndrepta întreaga aten
ție in viitor spre mărirea efi
cienței acestei metode, cu in
vestiții cit mai mici și cu ge
neralizarea ei acolo unde nece
sitățile industriei o cer.

Voi depune toate străduin
țele ca. pe baza cercetărilor 
mele, noua metodă de control 
cu ajutorul izotopilor radio
activi să contribuie din plin 
la evitarea avariilor sau a
deranjamentelor 
narea diverselor 
instalații pentru

in funcție, 
piese sau 
ca această

nouă metodă științifică — ex
presie, a tehnicii celei mai 
înaintate — să servească din 
plin producția.

Noi, tinerii cercetători vom 
depune toate eforturile pentru 
a orienta cercetările noastre
spre rezolvarea problemelor 
celor mai importante ale pro
ducției.

Ing. PETRU FLORICAN
Institutul de fizică ato- 

mică-București

ba Institutul de eorootdr-i edectrotehnfae.
Foto : N. STELORiAN

Mecanicii
încă de la înființarea sa, 

Institutul de mecanică apli
cată și-a înscris ca obiectiv 
acordarea de asistență tehni. 
co-științifică de înaltă califi
care întreprinderilor indus
triale. In acest sens a obținut 
pină în prezent multe rezul
tate valoroase.

în ultimul timp orientarea 
cercetărilor din Institutul nos- 
stru și implicit a colectivului 
din care fac parte, către ne
voile producției s-a intensifi
cat în așa fel incit aportul 
nostru la îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid cu pri
vire la ridicarea nivelului teh
nic al producției va fi tot 
mai mare.

Cercetarea științifici care 
rămine doar ia dosare sau 
«udh pubLcale ia frumoase

nu a-vtă peaetX-i, coestruc- 
ției economice, nu are rest. 
Criteriul valorii muncii știin
țifice nu poate fi decit prac
tica, măsura in care studiile și 
cercetările noastre au contri
buit sau nu la progresul teh. 
nie. la creșterea productivită
ții muncii, la reducerea pre
țului de cost

Colectivul de cercetare dm 
care fac parte are ca tema
tică rtudti de elasticitate și 
plasticitate cu aplicații in 
construcția de mașini, iar in 
planul de cercetări din acest 
an avem înscris un studiu 
teoretic și experimental al 
structurilor elastice ortotrope 
subțiri cu aplicații la studiul 
carcaselor de autobuse și 
cuptoarelor de clincher.

In aceste aplicații avem în 
vedere elaborarea unor me
tode de calcul necesare pro
iectării autobuselor romînești. 
Și cuptoarelor clincher. Cer
cetările teoretice, însoțite de 
studii experimentale de cel 
mai înalt nivel au drept scop 
principal crearea de autobuse 
care atît prin greutate cît și 
prin performanțele lor să se

Energeticii
Noi, cercetătorii Institutu

lui de energetică sin tem mîn
dri de faptul că Hotărîrile 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. pun în fața noastră 
sarcini de uriașă importanță 
științifică, economică. Noi tre
buie să rezolvăm multiple 
probleme științifice, ce stau 
în fața energeticii romînești, 
să dăruim industriei noastre 
resursele energetice necesare.

în cadrul institutului nostru, 
sectorul de arderea combusti
bililor solizi se ocupă în ex
clusivitate de problemele ar
derii raționale a ligniților. în 
această direcție au fost între
prinse cercetări care s-au sol
dat cu o serie de rezultate po
zitive. Vorbind despre aceste 
rezultate trebuie să subliniem 
faptul că ele sînt rodul unei 
strînse colaborări între colec
tivul de cercetări și colectivul 
de proiectare al Uzinelor 
„Mao Țze-dun“ precum și 
faptul că am primit un ajutor 
prețios și din partea colecti
vului de muncitori și ingineri 

situeze la nivelul tehnicii 
mondiale. Atît prin aplicațiile 
privind carcasele de autobuse 
cît și cele privind cuptoarele 
de clincher, se întrevăd încă 
de pe acum posibilități însem
nate de a realiza economii de 
metal și în special de a pre
lungi durata de exploatare a 
mașinilor. In plus pentru au
tobuse se prevede și o sporire 
a confortului călătorilor prin 
eliminarea vibrațiilor de am
plitudini mari ca bătăile mo
torului, denivelările drumuri, 
lor etc.

Metodele de calcul, pe care 
le va elabora colectivul nos- 
ștru în acest an, vor putea fi 
extinse cu ușurință în viitor 
șj aplicate la calculul struc
turii metalice a cargourilor 
de 45S0 tone care se fabrică 
te Calat

Toate preocupările enume
rate tu. sus vor avea o mare 
eficienți economiei fiind ge
nerate de nevoi reale ale in
dustriei de mașini din țara 
noastră.

In fata noastră stau sarcini 
deosebite. Sistem mîndri de 
faptul că noi, cercetătorii 
științifici sintern chemați să 
rezoivăm probleme de mare 
interes economic.

Entuziasmați de recenta 
Hotârire a C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al 
RPR cu privire la pregăti
rea și promovarea cadrelor 
tehnice, economice și de cer
cetare științifică precum și 
la îmbunătățirea salarizării 
lor — dovadă a grijii deose
bite cu care sînt înconjurați 
oamenii de știință din țara 
noastră — noi ne vom dărui 
toate eforturile pentru rezol
varea unor probleme impor
tante ale construcției de ma
șini.

Ing. D. DR.AGHICESCU 
cercetător științific la In
stitutul de mecanică aplicată 

„Trăim Vuia*

de la centrala termoelectrică 
Schitu Golești, care prin ob
servațiile sale, în perioada ex
ploatării acestor agregate, a 
contribuit activ la înlătura
rea unor deficiențe.

In ce direcție ne vom în
drepta cercetările noastre în 
viitorul apropiat, pentru a 
contribui la progresul tehnic ?

Vom face. în primul rînd* 
cercetări pentru stabilirea ti
purilor de ligniți ce pot fi 
utilizați la moara venti
lator construită de noi și care 
se caracterizează prin consu
muri reduse de metal și de 
energie electrică. (Această re
centă realizare a noastră a 
fost construită în scopul cer
cetării problemelor legate de 
măcinarea ligniților și de po
sibilitatea viitoarei lor folo" 
siri în instalații termoenerge- 
tice de puteri mari).

De asemenea, în viitorul •> 

propiat, colectivul nostru se 
va ocupa de studiul unei in
stalații care să echipeze gră
tare pentru cazane.e ce intră 
în folosința largă întruo seria 
de industrii ca industria mi
nieră, chimică, prelucrării pe
trolului etc.

Ce sint aceste grătare ? 
Răspunsul este simplu. Ele 
sînt niște instalații cu ajutorul 
cărora este posibilă arderea 
lignlților inferiori, în star» 
brută în strat fără nici un 
fel de pregătire anterioară.

în afară de aceste grătare, 
împreună cu colectivul din 
care fac parte, mă voi ocupa 
în continuare de crearea unor 
ventilatori pentru cazane mai 
mari. Pe baza experienței că
pătate pină în prezent, pe in
stalația care funcționează noi 
vom face cercetări pentru 
construirea unei Instalații cit 
mai compacte și cit mai eco
nomice, cu randamente ridi
cate, automatizate la nivelul 
tehnicii mondiale.

Ridicarea nivelului tehnie 
este dezideratul principal pa 
care poporul nostru îl pune 
în fața oamenilor de știință.

Noi, tinerii cercetători, vom 
milita alături de întregul nos
tru popor, pentru Introduce
rea tehnicii noi — mijloe 
principal de creștere a pro
ductivității muncii, de redu
cere a consumurilor specifice 
de materii prime, materiale și 
combustibil, creșterea calitătiG 
producției și scăderea preȘP 
lui de cost în vederea de> 
voltării mai departe a econo
miei naționale și creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Ing. I. CARABOGDAN
lectorul de arderea combusti

bililor soliei, Institutul de 
energetică al Academiei R. P.

Romine

La Institutul de cercetări meta- 
Iurgice și miniere.



IN RAIONUL ADJUD

TREBUIE GRĂBIT 
RITMUL SECERIȘULUI

Șl TREIERIȘULUI
O întrecere între 

vecini...
în fiecare campanie agrico

lă, între gospodăriile colecti
ve din Homocea și Ploscuțeni 
există pasionante întreceri. 
Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, colectiviștii din a- 
ceste două gospodării frunta
șe pe raion au muncit cu însu
flețire și în actuala campanie 
de recoltare a păioaselor. Or
ganizați pe brigăzi și echipe, 
colectiviștii din Homocea au 
început recoltatul orzului de 
pe cele 20 de hectare. Conco
mitent cu aceasta ei au în
ceput să recolteze și grîul de 
Pe parcelele ajunse mai repe
de în faza de coacere. Auzind 
despre acest lucru, au proce
dat la fel și tovarășii lor de 
întrecere, colectiviștii din 
Ploscuțeni. Ariile fiind din 
vreme amenajate, pe măsură 
ce recoltatul se apropia de 
sfîrșit s-a început și trieieri- 
șul. Atît colectiviștii din Plo
scuțeni cît și cei din Homocea 
au constatat cu bucurie că re
coltele din acest an sînt supe
rioare celor din anul trecut. 
G.A.C. Homocea a obținut cu 
300 kg. orz și 250 kg. grîu 
mai mult la hectar, iar cei din 
Ploscuțeni cu 400 kg. orz și 
200 kg. grîu mai mult la hec
tar față de anul trecut. La 
aceste succese obținute de ce
le două gospodării colective 
fruntașe o contribuție de sea
mă și-au adus-o și tinerii. 
Preocupate de mobilizarea 
activă a tinerilor la termina
rea grabnică a recoltatului 
păioaselor, cele două organi- 
zații de bază U.T.M. din ace
ste gospodării au organizat 
din vreme echipe de șoc for
mate din tineri. Scopul lor 
a fost acela de a transporta 
rapid snopii la arii, de a asi
gura continuu batozele cu 
snopi, de a transporta sacii 
la magazii și a strînge în clăi 
paiele. Muncind în felul a- 
cesta colectiviștii din aceste 
două gospodării au terminat 
primele din raion recoltatul în 
timpul planificat : 8—10 zile. 
Acum sînt hotărîte să termi
ne și treierișul la timp.

Cu o singură indicafie...
Comuna Corbeasca. situată 

maj la nordul raionului e com
plect cooperați vizată. Tarlalele 
cu 670 hectare de grîu ?i orz 
ale celor șase întovărășiri agri
cole din comună sînt situate pe 
coline și pe văi. Urmînd indica» 
Jiile comitetului comunal de 
partid. întovărășiții au luat din 
vreme unele măsuri: și-au pre
gătit secerile. au format echipe 
de seceratori. au stabilit care 
parcele trebuie secerate mai în- 
tîi și au format convoaie de că
ruțe pentru transportul snopilor 
la arii. Pentru ca toate mijloa
cele și forțele de muncă din 
comună să fie folosite din plin, 
comitetul comunal de partid a 
trasat sarcină organizației comu
nale U.T.M. să se ocupe de mo
bilizarea tuturor tinerilor înto
vărășiți la strîngerea recoltei de 
paioase.

Comitetul comunal U.T.M. în
să s-a mulțumit numai să anun
țe birourile organizațiilor U.T.M. 
cînd începe recoltatul și atît. în 
calitatea sa de tehnician agro
nom. Nicolae Turcu, care este 
totodată și secretarul comitetului 
comunal U.T.M Corbeasca era 
cel mai indicat să îndrume or
ganizațiile de bază U.T.M în 
vederea organizării unor echipe

Uzina 
„Armatura" 

București
Soș. Basarab 31 

Serv. Aprov.-desf.
Telefon 15.78.21

Execută Ia comandă urmă
toarele produse, fără repar

tiție :
— aeroterme de orice tip
— baterii de încălzire
— ventilatoare de orice tip
— robineți cu ventil STAS 

1519-50
— oale de condens
— reductor de presiune
— uruitori cereale
— adăpători automate de 

vite
— patenti
— cărucioare de transpor

tat tip Hubwagen
— compresoare 4 mc./oră, 

6 atm. pentru bidrofor
— pompe centrifugale
— pompe centrifugale de 

tras vin
— pompe manuale de tras 

vin
— racord de refulare
— țevi de refulare
— vane de apă
— hidranți subterani 
precum și orice piese tur
nate din fontă, bronz, a-

luminiu și alamă

Totodată anunță că livrea
ză de îndată următoarele 

produse:
— foarfeci pentru viță de 

vie
— triciclete copii
— bătătoare carne
— belciuge galvanizat
— lagăre blei-bronz
— rame uși cuptor
— robineți aragaz
— bufoni bachelită
— uși focar 

de tineret, aă-i ajute la amena
jarea ariilor etc. El însă s-a 
limitat la cîteva indicații pur 
tehnice și atît. Din această cauză 
recoltatul orzului și al griului de 
pe cele 670 hectare a fost în- 
tîrziat cu două zile, ceea ce a 
făcut ca treierișul să rămînă 
mult în urmă.

Mai mult pe drumuri...
Acum, vreo luna de zile la 

sfatul popular din Urechești :
— Unde-i Stînă ?
— Păi, la noi în raion, stînă 

are G.A.C...
— Nu, frate, Stînă Aristide, 

tehnicianul agronom din comu
na noastră. Nu-l știi ?

— Aaa. păi nu știi plăcerea 
lui? — străzile și bulevardul din 
Adjud. Cînd îl cauți, nu-l gă
sești.

La cîteva zile după aceea:
— Unde-i Stînă?
— Hm, nu știi ? Sfatul popu

lar raional l-a mutat disciplinar 
la Tătărești. De data asta i s-a 
înfundat, s-a zis cu plimbările 
Adjud—Urechești și vice versa.

Recent, la sfatul popular co
munal Tătărești :

— Unde-i Stînă, tehnicianul 
agronom, ăla nou care ne-a venit 
de la Urechești. l-am spus să 
se ocupe de arii, de situația se
cerișului și...

— L-am văzut mergînd agale 
pe-o uliță.

— Zău, și unde se ducea ?
— Păi,.. se plimba.
După cum se vede, Stînă și-a 

schimbat locul, dar năravul ba. 
Acum, în toi de campanie, el se 
plimbă. Nu crede organizația 
U.T.M, că e cazul să-l tragă se
ver la răspundere pe acest plim
băreț ? La fel și organele agri
cole raionale.

Contribuția celor mici
Noapte de iulie. Undeva, Ic 

marginea comunei Câiuți, un 
foc își țîșnește limbile roșii în 
întuneric. E focul de tabără al 
pionierilor și școlarilor de la 
Școala de 7 ani. Rostul organi
zării acestei seri plăcute ? Să se 
afle „Cine e cel mai bun cule
gător", adică cine din cei 70 de 
pionieri și elevi a strîns cele mai 
multe spice. Și, în armonia care 
domnește aici, Cornelia Neagu, 
secretara comitetului comunal 
U.T.M., anunță : „Cei mai buni 
culegători au fost azi pionierii 
Bucur Gheorghe, Blânaru Ana 
și Andrcnache Elena care au 
strîns cîte 6,10 și 8 kg. de spi
ce". In veselia tuturor, cei evi- 
dențiați primesc cîte o carte. 
La urmă, s-a făcut o socoteală 
sumară și s-a constatat că toți 
cei 70 de pionieri au muncit 
bine. In ziua aceia s-au strins 
de pe tarlalele întovărășirii a- 
gricole din Căiuți peste 200 de 
kg. de spice. Și întrecerea con
tinuă.

★

Din cele cîteva însemnări 
rezultă că în unele comune 
organizațiile U.T.M., conduse 
și îndrumate de organizațiile 
de partid, participă cu însu
flețire la terminarea lucrări
lor de seceriș și treieriș. Pe 
de altă parte se constată că 
sînt comune unde organiza
țiile U.T.M. nu răspund pe 
măsura posibilităților lor che
mării organizațiilor de partid 
cu privire la terminarea ac
tualei campanii agricole în cel 
mult 9—10 zile așa cum a fost 
planificat. Unele cadre agri
cole și sfaturi populare nu a- 
cordă atenția cuvenită îndru
mării și mobilizării tuturor 
forțelor la recoltarea păioa
selor și treierișului. Faptul că 
viteza de 1221 hectare (normă 
zilnică) nu a fost atinsă decît 
uneori, arată limpede că în 
raionul Adjud nu sînt folo
site toate forțele și capacita
tea de muncă ale tuturor uni
tăților socialist-cooperatiste. 
Trebuie intensificată la ma
ximum munca de control, de 
sprijin eficient și prompt, 
pentru ca în cel mai scurt 
timp posibil întreaga supra
față de peste 6800 hectare pă- 
ioase să fie recoltată (mai sînt 
comune de munte în care încă 
nu s-a terminai recoltatul). 
Dar, nu numai ritmul recolta
tului trebuie intensificat, ci și 
al treierișului care în prezent 
este nejustificat de lent.

NICOLAE BARBU

Huliganii și indisciplinații 
dau socoteală pentru faptele lor

La Institutul de cultură fi
zică din București, a avut 
loc. zilele trecute, o adunare 
generală deschisă a organiza
ției U.T.M. în care au fost 
discutate abaterile grave de 
la disciplina de organizație și 
de la normele eticii studen
țești săvîrșite de studenții: 
B arase h Mariana, Kelemen 
Viorica. Tudorescu Ion, Casa- 
pu Petre, Cocaină Cornel. în 
totală opoziție cu majoritatea 
studenților institutului, ei 
s-au dovedit a fi încă de la 
Intrarea lor în facultate, ele- 
mente înapoiate, rupte de co
lectiv, în conștiința cărora 
și-au făcut loc serioase in
fluențe ale moralei putrede 
burgheze. Unii dintre ei cum 
sînt Barasch Mariana, Kele
men Viorica, Tudorescu Ion 
au vădit prin purtările lor o 
viață imorală și un condam
nabil dispreț față de învăță- 

300 de pionieri si școlari își 
petrec frumoasele zile de 
vacanță în tabără, în comuna 
Vîrteju, raionul Domnești, 
regiunea București. în foto
grafie : un aspect de la un 

meci de volei.

Telegrame
Tovarășii Chivu Stoica, pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine, și Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, au primit telegrame 
din partea tovarășilor Fam 
Van Dong, primul ministru al 
Republicii Democrate Vietnam, 
și Ho Și Min, președintele Re
publicii Democrate Vietnam, 
prin care transmit mulțumiri 
cordiale pentru felicitările tri
mise cu prilejul realegerii în 
aceste funcții.

(Ager preș)

Pentru consumuri 
specifice 

cit mai reduse I
(Urmare din pag. l-a)

cale ferată. Zău, nu știu dacă mă 
înțelegeți, dar eu cînd aud că- 
zînd fierul netrebuincios de la 
noi. aud cum sună parcă pe jos 
bani pierduți. Cîți cilindri nu 
s-ar putea confecționa din meta
lul care se pierde zadarnic ? 
Aici, de ce să nu fiu drept și să nu 
recunosc și un alt lucru, și anu
me că tovarășii din atelier nu vor 
putea reuși singuri să găsească 
soluția cea mai potrivită. Ală
turi de ei trebuie să fie și spe
cialiști din minister, de la unele 
instituie de cercetări precum și 
alte colective din întreprinderi 
mai mari din țară. împreună să 
găsească o soluție care să elimi
ne aceste mari pierderi de me
tal. Sîntem prea grele, prea uria
șe. așa că numai prin colaborare 
problema noastră poate fi,., ur
nită din loc. Și pentru că am și 
terminat ce aveam de spus, ia 
veniți voi cițiva flăcăi să mă 
ajutați să cobor de aici de la 
tribună.

-----•-----

Informație
Joi dimineața s a deschis noua 

linie aeriană de pasageri Buru- 
rești-Paris care va fi deservită 
de întreprinderea TAROM.

Zborul între cele două capita
le. avînd oprin la Viena și Zu
rich. va fi parcurs în mai pu
țin de 8 ore. Pasagerilor le sînt 
create condiții de transport din 
cele mai bune.

Cursele, deservite de avioane 
„IL 14“. au loc în fiecare marți 
și joi. cu plecarea din București 
la ora 8.15. înapoierea are loc 
miercurea și vinerea, cu sosirea 
la București la ora 20,55.

(Agerpres)

Un nou bloc de locuințe dat de eurind in folosință, in orașul 
Pitești.

Foto : S. NICULESCU

tură. Barasch Mariana se află 
la a treia repetenție. Cu puțin 
timp în urmă, aceștia (la care 
s-au mai adăugat Ene Maria 
și Spătaru Dan. studenți lip
siți de fermitate, influența- 
bili) aflîndu-se în tabăra de 
înot de la Eforie, au avut 
manifestări huliganice care 

i-au indignat profund pe stu
denții institutului. într-o 
noapte, părăsind restaurantul 
la o oră tîrzie ei s-au com
portat pe stradă ca adevărațî 
huligani, tulburînd liniștea 
oamenilor muncii veniți la 
odihnă și distrugînd bunul 
obștesc.

FOTBAL

Federația romînă de fotbal a 
omologat rezultatele campionatu
lui categoriilor A și B pe anul
1959— 1960 și a stabilit totodată 
sistemul competițion al pe anul
1960— 1961. în cadrul categoriei 
A de fotbal vor activa 14 echipe. 
După cum s-& mai anunțat ain 
prima categorie a țării a retro
gradat Jiul Petroșani și au pro
movat cîștigăloarele celor trei 
serii ale diviziei B: C-S.M.S. Iași, 
Știința Timișoara și Corvinul Hu
nedoara La campionatul cate
goriei B vor participa 42 de e- 
chipe repartizate în 3 serii. Atît 
campionatul categoriei A cît și 
campionatul categoriei B vor în
cepe la data de 4 septembrie 
1960.

Noua ediție a campionatului 
categoriei A de fotbal se va des
fășura fără nici o întrerupere, 
indiferent de pregătirea echipelor 
reprezentative în Cupa R.P.R. 
de fotbal sistemul de disputare 
rămîne același, dar finala va avea 
loc toamna spre a nu coincide cil 
sfîrșitul campionatelor.

Adunarea generală U.T.M. a 
luat față de aceste compor. 
țări o atitudine fermă, com
bativă. Calificîndu-le pe bună 
dreptate ca fiind în totală 
contradicție cu ținuta morală 
a tineretului nostru, studen
ții înscriși la cuvînt și-au a- 
rătat hotărîrea de a duce o 

luptă intransigentă împotriva 
oricăror manifestări de acest 
fel. In unanimitate adunarea 
generală U.T.M. a hotărît să 
excludă din organizația U.T.M. 
și din asociația studenților pe 
Casapu Petre, Tudorescu Ion 
și Cocaină Cornel, să excludă 
din asociația studenților pe

P O IR
lntîlnirile internaționale de 

fotbal disputate în ultimele zile 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Danemarca - echipa 
olimpică a R. P. Ungare 1—0; 
Veenhoord Rotterdam—Dinamo 
Moscova 2-2; Banga-Vilnius— 
Slovan Bratislava 1—1; S. K. 
Lvov—Dozsa Budapesta 1-0.

CICLISM

Cicliștii rotnini au conti
nuat să se afirme in turul 
Iugoslaviei, repurtind noi suc
cede. Joi în cea de-a treia zi 
a cursei Ion Braharu a sosit 
primul pe stadionul din Za
greb ciștigind astfel semi- 
etapa Novska—Zagreb. Etapa 
a Hl a a fost Împărțită in 
două fracțiuni.

în clasamentul individual 
conduce Zirovnik (Iugoslavia). 
Ciclistul romin Ion Braharu 
ocupă locul 5, Iar Ion Stoica 
locul 9.

Astăzi se desfășoară etapa 
IV-a Zagreb—Rijcka — 180
km.

BOX

Echipa de box a Orașului 
Stalin a susținut recent două 
întîlniri cu selecționata ora
șului Chișinău, capitala R.S.S. 
Moldovenească. Primul meci 
a revenit cu rezultatul de 8-2 
pugiliștilor din Chișinău, iar 
în cel de-al doilea au învins 
boxerii din Orașul Stalin cu 
5-3.

Din echipa Orașului Stalin 
s-au remarcat Petre Zaharia, 
Alexandru Săraru, Gheorghe 
Cojocaru și Samuil Crețu.

TENIS DE CÎMP

Jocurile balcanice de tenis 
de cimp de la Atena au con
tinuat cu întrecerile progra-

Lucrările Conferinfei sindicatelor 
din întreprinderile industriei de petrol, 

chimie și gaz metan
Miercuri și joi g-au desfășurat 

în Capitală lucrările Conferinței 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei de petrol, chimie și 
gaz metan. Au participat 345 de
legați aleși în adunările generale 
și în conferințele sindicale din 
întreprinderile acestei industrii, 
precum și numeroși invitați.

La lucrările conferinței au luat 
parte tovarășii: Petre Despot, se
cretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, și Ion Dumitru, ad- 

studentele Barasch Mariana 
și Kelemen Viorica și să sanc
ționeze cu vot de blam cu a- 
vertisment pe Ene Maria și 
Spătaru Dan.

Analizînd propunerea adu
nării generale U.T.M., condu
cerea institutului a hotărît ca: 
Barasch Mariana, Kelemen 
Viorica, Casapu Petre, Tudo
rescu Ion și Cocaină Cornel 
să fie exmatriculați din insti
tut iar Ene Măria și Spătaru 
Dan să fie sancționați cu mu
strare scrisă cu avertisment

Adunarea generală U.T.M. 
deschisă a studenților de la 
I.C.F. a demonstrat hotărîrea 
colectivului studențesc de a 
nu admite în rîndurile sale 
elemente care să păteze prin 
comportarea lor prestigiul in
stitutului, al colectivului, ele
mente care încalcă prin com
portarea lor normele vieții 
noastre noi.

T
mate în ziua a treia. Echipa 
R. P. Bulgaria a învins Turcia 
cu 3—1 și Iugoslavia a cîștigat 
la Grecia cu 3—0. Astăzi se 
dispută meciul decisiv între 
echipele R. P. Romîne și Iu
goslaviei.

BASCHET

lntîlnirile disputate în ziua 
a doua a turneului internațio
nal masculin de baschet de la 
Moscova s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : R.S. Ceho
slovacă—R.P. Bulgaria 69-64 ; 
U.R.S.S. I—U.R.S.S. II 73.61.

în clasament conduce R.S, Ce
hoslovacă urmată de RP. Bul
garia, UJt.S.S. I, UJLS.S. II fi 
Franța.

Practica studenților clujeni
Peste 2.900 de studenți din 

centrul universitar Cluj fac 
în timpul vacanței de vară 
practica anuală de producție.

Studenții de la Facultatea 
de mecanică a Institutului po
litehnic se află în practică la 
Uzinele „Steagul Roșu*4 din O- 
rașul Stalin, Uzinele „Uni
rea44 .Cluj. „Înfrățirea”-Oradea 
și în alte întreprinderi din 
țară, iar cei de la Facultatea 
de construcții a aceluiași in
stitut lucrează pe șantierele 
de construcții clujene. Colegii 
lor de la Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza* împletesc 
cunoștințele teoretice cu prac- 
tica, lucrînd la ferma institu
tului și în 50 de gospodării a- 
gricole de stat din țară.

Tot în practica de producție 
sînt și studenți ai Institutului 
medico-farmaceutic, precum și 
de la facultățile de matemati. 
că, fizică, chimie, științe na
turale și geografie, științe ju- 

junct al ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei,

Tov. Alexandru Vernescu, pre
ședintele C.C. al Sindicatului, a 
prezentat raportul de activitate 
al Comitetului Central al Sindi
catului și sarcinile ce revin sin
dicatelor diD întreprinderile in
dustriei de petrol, chimie și gaz 
metan în îndeplinirea hotărîrilor 
celui de al III-lea Congres al 
P.M.R.

Raportul și discuțiile au arătat 
că sindicatele din această indus
trie, sub conducerea organizați
ilor de partid au desfășurat o 
muncă rodnică in mobilizarea 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor pentru îndeplinirea pla
nului de producție, descoperirea 
și punerea în valoare a noi re
zerve interne, dezvoltarea mișcă
rii de inovații și în ridicarea ni
velului cultural, profesional și 
de trai al celor ce muncesc în 
acest sector.

în încheierea discuțiilor, tov. 
Petre Despot a arătat sarcinile 
care revin C.C. al Uniunii și 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei de petrol, chimie și 
gaz metan pentru îndeplinirea 
hotărîrilor celui de al III-lea 
Congres al partidului.

Pe baza discuțiilor și a propu
nerilor făcute, conferința a adop
tat o hotărire care cuprinde mă
surile ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea muncii sindicale 
privind mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor 
ce stau în fața acestui sector 
industrial.

Delegații la conferință au alea 
pe membrii și membrii supleanți 
ai C.C. al Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile industriei de 
petrol, chimie și gaz metan.

(Agerpres)

Inginera
(Urmare din pag. l~a)

trebuie luate pe loc, după îm
prejurări. Ori dacă tocmai a- 
tunci inginerul este plecat, to
tul va merge la întîmplare. 
Stabilirea inginerului agronom 
la locul de muncă este una 
din condițiile esențiale în ve
derea obținerii unor rezultate 
bune.

— După cîte văd sînteți îm
potriva unor ingineri agro
nomi navetiști pe calea fera
tă saiu pe autobus ?

Tovarășa Elena Popescu 
precizează.

— Nu cunosc decît o singu
ră categorie de ingineri agro
nomi: cei care-și fac cu ade
vărat meseria și sînt legați de 
locul lor de muncă. Ceilalți 
rămin de cele mai multe ori 
numai la „calitatea" de... na
vetist. Fără seriozitate nu se 
poate face niciodată treabă 
bună.

Acest lucru mi l-au spus șl 
colectiviștii în mijlocul căro
ra lucrează inginera.

— Dar nu-i numai o specia
listă bună, zicea tovarășul 
Gheorghe Năstase, secretarul 
organizației de partid. Tovară
șa ingineră ni-i și un prieten 
bun, un om apropiat și sări
tor la toate atunci cînd e ne
voie.

Discuția aceasta ou tovară
șa inginer agronom Elena

Telegrame de mulțumire
traducerea in viață a măr®Colectivele întreprinderilor 

fruntașe pe anul 1859, care 
au primit recent distincții din 
partea Consiliului de Miniștri 
și Consiliului Central al Sin
dicatelor, au adresat Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn telegrame 
de mulțumire pentru înalta 
apreciere acordată în care își 
manifestă hotărîrea de a 
munci cu elan sporit pentru 
aducerea la îndeplinire a mă
rețelor sarcini trasate de cel 
de-al III-lea Congres al par
tidului.

„Colectivul uzinelor noastre
— se spune în telegrama tri
misă de metalurgiștii Uzine
lor ,.23 August" din Capitală
— întreprindere distinsă cu 
Drapelul de producție al Con
siliului de Miniștri — animat 
de dorința de a aduce o con
tribuție cit mal importantă 1* 

ridice etc. de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai".

în timpul practicii studenții 
participă la întreaga activitate 
cultural-artistică și obștească 
din întreprinderi, unități agri
cole socialiste, de pe șantiere. 
Studenții lucrează alături de 
tinerii muncitori în cadrul bri
găzilor de muncă patriotică, 
pregătesc împreună cu aceștia 
spectacole șj alte manifestări 
culturale. De asemenea unii 
dintre studenți sprijină la în
vățătură pe viitorii lor colegi 
din rîndul muncitorilor.

^CABANA „S LOB O DA”

Duminică 31 iulie
Ultimul concurs Pronosport al lunii iulie, ultimul concurs care 

beneficiată de fondul supliment ar de premii acordat concursuri
lor Pronosport din această lună : 200.000 LEI, DINTRE CARE UN 
AUTOTURISM „MOSKVICI".

colectivei
Popescu avea loc tocmai în 
ziua cînd ziarele au publicat 
Hotărîrea partidului și guver
nului cu privire la pregătirea 
și promovarea cadrelor tehni
ce, economice și de cercetare 
științifică, precum și la îmbu. 
nătățirea salarizării lor.

A bucurat-o nespus de mult 
Hotărîrea și ne-a spus că n-a 
surprins-o de loc, fiindcă ase
menea hotărîri ale partidului 
și guvernului nostru, care au 
drept scop să facă viața celor 
care muncesc mai bună și mai 
frumoasă, sînt astăzi lucruri 
firești în drumul minunat pe 
care-1 străbatem spre desăvîr- 
șirea construcției socialiste.

— Mă gîndesc însă că tre
buie de-acuma să privesc ct 
și mai multă seriozitate rolul 
meu în gospodăria colectivă. 
Să muncesc și mai mult, spu- 
nea tînăra ingineră privind 
undeva, departe, peste tarla
lele gospodăriei agricole colec
tive. Cînd partidul ne acorda 
atîta încredere, cînd se îngri
jește așa de mult de felul cum 
noi muncim și trăim, prin cc 
altceva poți să mulțumești 
mai bine decît printr-o dăru
ire totală meseriei pe cars 
ți-ai ales-o și prin care ajuți 
și tu după puterile tale la zi' 
direa noii societăți. Nu te lasS 
conștiința să faci altfel. Așa 
ne-a educat partidul și așa « 
să facem toată viața.

țului plan de dezvoltare a e 
conomiei naționale elabora 
de cel de-al III-lea Congre 
al partidului se angajează si 
nu precupețească nici un efor 
în realizarea sarcinilor d< 
plan la toți indicii, prin ri 
dicarea continuă a nivelulu 
tehnic și îmbunătățirea caii 
tații produselor".

în telegrama trimisă de co 
lectivul Uzinelor „Industrii 
Sîrmii" din Cîmpia Turzii 
care a fost distins cu Stoagu 
roșu al C.C.S., se arată ci 
metalurgiștii de aici, anali 
zind posibilitățile existent, 
își sporesc angajamentele ini 
țiale propunîndu-și să reali 
zeze pină la sfîrșitul anulu 
1960, economii peste plan îl 
valoare de 5 milioane lei ș 
să producă peste plan 18.92 
tone de produse metalurgic 
de bună calitate. Colectivu 
de metalurgiști al uzinei s, 
angajează de asemenea si 
muncească cu perseverent 
pentru promovarea și intre 
ducerea tehnicii noi, pentri 
dezvoltarea mișcării de inver 
ții și inovații.

Telegrame asemănătoare ai 
trimis muncitorii, inginerii ț 
tehnicienii de la Uzinei, 
„1 Mai" Ferneziu-Baia Mar, 
și de la Fabrica de pielării 
și încălțăminte „Flacăra Ro 
șie" din Capitală care ai 
primit titlul de „Evidenția 
II" și respectiv III al Consi 
iiului de Miniștri, precum ț 
petroliștii de la schela d' 
extracție Boldești, colectivu 
șantierului naval Galați.

Situata la 13 km. depărtare de 
Aiud, Ia 1270 m. altitudine. De 
aici se pot face excursii în 
munții Apuseni, la CHEILE 
RlMETULUI, PLEASA etc.

Cabana vă oferă cazare con. 
fortabilă și bufet.

I.G.O. Aiud vă pune la dispo
ziție mijloace de transport co
mode și ieftine cu autobusele.



Vizita lui N. S. Hrușciov

Inmînarea Premiului 
International Lenin 

Pentru întărirea păcii 
între popoare* 

președintelui Sukarno

Ministrul R.P.R. în Franța 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare

la Stalingrad, Astrahan și Kiev
KIEV 28 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 28 iulie a sosit la 
Kiev N. S. Hrușciov, prim-secre
tar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, împreună cu șeful gu
vernului sovietic au sosit in ca
pitala Ucrainei Walter Ulbricht 
și Janoș Kadar.

Înainte de a sosit la Kiev, Ni
kita Hrușciov a vizitat orașele 
Stalingrad și Astrahan, La Sta
lingrad. unde a sosit la 21 iulie, 
N. S. Hrușciov a luat cunoștință 
de activitatea întreprinderilor in
dustriale și a agriculturii. El a 
vizitat Uzina de tractoare din 
Stalingrad. Aici oaspetelui i s a 
vorbit despre activitatea colecti
vului legată de crearea noului 
tractor puternic rapid „DT-75“, 
care este experimentat cu suc
ces. Lui N S. Hrușciov i-a fost 
prezentată o noutate tehnică —

un automat de modelare — cu a- 
jutorul căruia în producția de 
turnătorie a fost mecanizat unul 
din procesele care necesită un 
foarte mare volum de muncă și 
a fost sporită de 6—7 ori pro
ductivitatea muncii.

Șeful guvernului U.R.SS, a vi
zitat sovhozul ,,V olga Don" «j a 
luat cunoștință de construirea ca
selor de locuit și a instituțiilor 
social-culturale din Stalingrad.

La 25 iulie Nikita Hrușciov a 
sosit în orașul Astrahan, unde a 
vizitat șantierele de construcții 
de locuințe și edificii social cul
turale, a luat cunoștință de «ta
rea pisciculturii și valorificării 
luncilor inundabile din delta 
Volgâi. La invitația șefului guver
nului sovietic au sosit aici Wal
ter Ulbricht și Janoș Kadar. care 
se află la odihnă în U.R.S.S.

Oaspeții au vizitat uzina de re
parat locomotive, colhozul ,.Le
nin** <i șantierul combinatului de 
celuloză «i carton din Astrahan. 
Această întreprindere va produce 
anual 170.000 de tone carton și 
hirtie, 5.000.000 m.p. de plăci 
fibroase și al’.e produse. 1 oată 
această cantitate va fi producă 
din stuful care crește in delta 
Volgâi. ale cărei rezerve sint de 
peste 2 000 000 tone.

Nikita Hrușciov a stat de vor
bă cu conducătorii organizațiilor 
de partid și sovietice din orașul 
și regiunea Astrahan

In capitaia Ucrainei N. S. 
Hrușciov Vț Ulbricht și J. Ka
dar au fost întimpinați de con
ducătorii Partidului comunist 
ai guvernului republicii, de 
prezentanți ai vieții publice 
Kiev.

și
re-
din

Popoarele Americii Latine — 
lupta poporului cubansolidare cu

RTO DE JANEIRO 28 (Ager
pres). —

Din toate colțurile Americii 
Latine sosesc știri care atestă 
creșterea impetuoasă a mișcării 
de solidaritate cu mișcarea revo
luționară a poporului cuban.

Din San Jose se anunță că pe. 
ste 500 de personalități costari- 
cane s-au întrunit pentru a săr- 
biitori cea de-a 7-a aniversare a 
Mișcărij 26 iulie condusă de 
Fidel Castro, Deputatul Marcial 
Aguiluz a declarat: „Trebuie să 
avem grijă ca nici o agresiune 
străină să nu mai fie lansată îm
potriva revoluției cubane care 
progresează cu sprijinul popoa
relor din lumea întreagă".

Antonio Parra Valasco, fost 
candidat la preșidenția Ecuado-

rului din partea Frontului na
țional a chemat guvernele Ame
ricii Latine să sprijine Cuba. 
„Trebuie sâ ne opunem oricinii 
amestec în treburile interne ale 
Cubei", a spus el.

La Lima, capitala Perului, a 
avut loc un miting la care cei 
circa 2000 de participanți au 
condamnat acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva Cubei. La mi
ting au participat reprezentanți 
ai Frontului studențesc revolu
ționar. Federației funcționarilor 
bancari, Federației țăranilor pe- 
ruvieni, precum și ai altor orga
nizații.

Pe pereții clădirii ambasadei 
S.U.A. din I.a Paz au fost lipite 
afișe salutind revoluția cubanâ 
și condamnind agresiunea S.U.A.

se pregăteșteIn Nicaragua
o agresiune împotriva Cubei

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres). — TASS transmite: Zia
rul „Conducta** a publicat o 
declarație a lui J. Solis Piura, 
președintele centrului univer
sitar al Universității naționa
le autonome din Nicaragua, 
care demască pregătirea agre
siunii armate împotriva Repu
blicii Cuba și a guvernului ei 
revoluționar, pregătire ce se 
face pe teritoriul statului Ni
caragua de criminalii de răz
boi fugiți din Cuba și cercu
rile imperialiste americane, 
în declarație se spune printre 
altele că in Nicaragua sosesc 
zilnic criminali de război cu- 
bani și mercenari recrutați 
din alte țări.

Sub comanda fugarului cu
ban Antonio Soto se formea
ză detașamente de aviație mi
litară care, după cum, se spu
ne tn declarație, intenționează 
să atace pe calea aerului insu
la Pinos și partea de vest a 
Cubei de pe aerodromul 
Puerto-Cabesas ?i de pe noul 
aerodrom militar care se con
struiește pe insula Mais. La 
26 iulie, ora 14 (ora locală), 
declară Solis Piura, în Nica
ragua trebuia să sosească in- 
congnito generalul Stranat
han, comandantul forțelor mi
litare aeriene ale S.U.A. în 
regiunea Mării Caraibelor. El 
urma să se întîlnească cu 
ambasadorul american din 
Nicaragua și cu alte persoane 
influente. In Nicaragua se 
află de asemenea cunoscutul 
spion american colonel Du
bois, care întreține foarte 
strînse legături cu complo
tiștii.

Chemînd la apărarea revo
luției cubane, autorul declara
ției subliniază că la pregătirea 
complotului participă cit se 
poate de activ societatea ame
ricană „United Fruit Compa-

ny“, Departamentul de Stat al 
S.U.A., precum și actualele 
guverne din Nicaragua, Repu
blica Dominicană și Guatema
la.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
După cum transmite din Bo
gota corespondentul agenției 
Prensa Latina, 30 de membri 
ai Congresului național din 
Columbia, reprezentanți ai di
feritelor partide politice, au 
semnat o rezoluție în care 
sprijină și iși exprimă solida
ritatea cu revoluția cubanâ.

ir

MONTEVIDEO 28 (Ager
pres).

în seara de 26 iulie la Mon
tevideo a avut loc o mare 
damonstrație și un miting de 
solidaritate cu Cuba la care 
au participat un mare număr 
de muncitori, funcționari, pen
sionari. studenți și tineret. 
Demonstranții au manifestat 
în șiruri nesfîrșite pe strada 
principală a capitalei Urugu- 
ayului purtind sute de pan
carte cu inscripțiile: „Cuba— 
da. yankeii — nu“, ..Jos mîi
nile de pe Cuba', „Jos impe
rialismul yankeu". „Trăiască 
revoluția cubană !”. Din toate 
colțurile orașului mulțimi de 
oameni au venit în Piața Li
bertății unde a avut loc un 
miting.

DJAKARTA 28 (Ager- 
preș). — TASS transmite: La 
28 iulie, in palatul Negara din 
Djakarta a avut loc intr-un 
cadru solemn ceremonia in- 
mînării Premiului Internațio
nal Lenin „Pentru intărirea 
păcii intre popoare" președin
telui Republicii Indonezia, Su
karno. Premiul i-a fost decer
nat pentru remarcabilele sale 
merite în lupta pentru menți
nerea și consolidarea păcii in
tre popoare.

La ceremonie au luat parte 
membrii parlamentului și gu
vernului republicii, conducă
torii mișcării partizanilor pă
cii din Indonezia, reprezen
tanții altor organizații ob
ștești, membri ai corpului di
plomatic, printre care P. S. 
Kuznețov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al U.R.S.S. in 
Indonezia.

Ceremonia este deschisă 
printr-o scurtă cuvintare de 
d-na Hidaiat, președinte al 
Comitetului național al parti
zanilor păcii din Indonezia, 
care în numele tuturor parti
zanilor păcii din Indonezia a 
exprimat sentimentele de re
cunoștință și mindrie pentru 
cinstea acordată președintelui 
Indoneziei de către partizanii 
păcii din întreaga lume.

Apoi, in aplauzele furtu-

noase ale întregii asistențe, la 
tribună a urcat cunoscutul 
scriitor sovietic și militant pe 
tăr.m obștesc, Mirzo Tursun- 
Zade. membru al Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii. 
El a dat citire hotăririi Comi
tetului cu privire la decerna
rea Premiului Internațional 
Lenin președintelui Sukarno 
și i-a inminat din însărcinarea 
Comitetului pentru premiile 
internaționale Lenin medalia 
de aur și diploma de laureat, 
în ovațiile întregii asistențe, 
președintele Sukarno și Tur- 
s^n-Zade se îmbrățișează căl
duros. Tursun-Zade a rostit 
o cucintare de salut.

Apoi președintele Sukarno 
a rostit o amplă cuvintare.

Cu prilejul înminării pre
miului, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., i-a adresat 
lui Sukarno o telegramă de 
felicitare.

în telegramă se spune : în 
prezent, în legătură cu noile 
uneltiri ale dușmanilor păcii, 
unirea tuturor forțelor iubi
toare de pace este deosebit de 
r.ecesară pentru binele omeni
rii. Vă urez, scumpe bung 
Karno, noi mari succese in 
activitatea dv. îndreptată spre 
consolidarea păcii și securită
ții popoarelor.

GENEVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 21 iulie 
a avut loc sub președinția re
prezentantului Uniunii Sovie
tice ședința ordinară a Confe
rinței celor trei puteri in pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară. Reprezen
tantul U.R.S.S.. S. K. Ța- 
rapkin, care a luat cuvintul 
la ședință, s-a referit la du
rata moratoriului.

Se știe că Uniunea Sovietică 
a propus incă acum patru luni 
instituirea moratoriului asu
pra exploziilor nucleare sub
terane, efectuate sub ..limita'1 
convențională, explozii care 
provizoriu nu vor fi interzise 
prin tratat. Tot atunci ea a 
propus ca moratoriul să fii 
instituit pe o perioadă de 4—5 
ani. Reprezentanții puterilor 
occidentale, și în primul rind 
reprezentantul S.U.A., refuză 
pînă în prezent să prezinte 
propunerile lor în problema 
moratoriului și în același timp 
nu acceptă propunerea sovie
tică.

în grija ei de a accelera la 
maximum lucrările conferin
ței celor trei puteri care du
rează de prea mult timp și în 
dorința de a încheia mai ra
pid lucrările de elaborare a 
tratatului, delegația sovietică 
insistă pe lingă puterile occi
dentale asupra realizării neîn
târziate a unei înțelegeri asu
pra duratei moratoriului.

O platformă a ,,războiului rece
Programul electoral al Partidului republican din

CHICAGO 28 (Agerpres). - 
Corespondentul TASS G. Șiș- 
kin transmite :

In seara zilei de 27 iuL'e 
Congresul Partidului republi
can a aprobat proiectul de 
program al partidului pentru 
apropiatele alegeri preziden
țiale.

In preambulul programului 
se spune fără echivoc că con. 
ducerea Partidului republican 
tinde spre instaurarea domi
nației mondiale a Statelor 
Unite. Autorii programului 
declară fără ocol : „Conduce
rea americană înseamnă și 
modul în care ne dirijăm și 
felul in care ajutăm la exer-

-----•-----

Poliția slugilor dolarului de la conducerea Guotemaleî înăbuși nd prin gloanțe o demonstroț e 
a tinerilor guatema Iezi care s-au solidarizat cu lupta poporului cuban. _______

Evenimentele din Congo
• Guvernul belgian nu vrea să«și retragă trupele • Mijcarea

• lin interviu al primului ministru 
Speidel în lâvîrțlrea

I

S.U.A.

—•—

MOSCOVA. — Specialiștii so
vietici au elaborat schema de 
principiu a automatizării totale a 
dirijării sistemelor de irigație. 
Această schemă permite ca de la 
un punct de dispecer să se diri
jeze un sistem hidrotehnic com
plex ramificat. Automatizarea 
completă a dirijării sistemelor de 
irigație, care au în Uniunea So
vietică o lungime totală de zeci 
de mii de kilometri, va permite 
să se ridice eficacitatea agricul
turii irigate (suprafața terenuri
lor irigate în U.R.S.S. depășește 
10 milioane hectare).

de

SEUL. — După cum a anun
țat postul de radio Seul, la 28 
iulie de la ora 8 dimineața pînă 
la 31 iulie ora 24,00 în Coreea 
de Sud a fost introdusă starea 
excepțională în legătură cu des
fășurarea alegerilor parlamentare, 
în comunicat se spune că în a- 
cest scop au fost mobilizați 34.000 
cla polițiști.

ALEXANDRIA. - Președin
tele R.A.U., Nasser, a declarat 
corespondenților presei că în 
martie 1961 intenționează sămartie 1961 intenționează 
viziteze Cuba și Mexicul.

anfi-separatisfă din Katanga
congolez • Rolul fostului general hitlerist 

agresiunii belgiene
mărește separarea provinciei 
Katanga de Republica Congo, 

înainte de a părăsi ședința, 
liderul opoziției, Prosper 
Mvamba, a declarat că dacă 
în provincie nu se va crea un 
guvern de coaliție partidul lui 
va fi nevoit să-și creeze un 
guvern propriu în partea de 
nord-est a provinciei Katanga.

El a cerut ca guvernul pro
vinciei Katanga sâ considere 
această provincie drept o parte 
a Republicii Congo, să înce
teze arestările samavolnice, sâ 
nu aducă daune bunului po. 
porului, să nu creeze 
dini, sâ elibereze pe partiza
nii opoziției care au 
restați și să renunțe la noul 
steag al provinciei Katanga.

După ce Mvamba și adepții 
lui au părăsit sala, adunarea 
și-a întrerupt ședința din cau
ză că numărul participanților 
era insuficient pentru ca adu. 
narea să se considere legal 
constituită.

★
NEW YORK 28 (Agerpres). 

Ziarul „Chicago Daily News'* 
a publicat interviul acordat 
corespondentului acestui ziar 
la OJ'î.U., de primul ministru 
al Republicii Congo, Patrice 
Lumumba.

Referindu-se la cauzele care 
au dus la actualele evenimen
te din Congo, Lumumba a 
spus : „Trebuie să înțelegem 
un singur fapt. Dacă nu ar fi 
existat amestecul grosolan al 
trupelor belgiene, noi am fi

NEW YORK 28 (Agerpres). 
Guvernul Belgiei. încurajat de 
aliații săi din cadrul N.A.T.O., 
nu numai că nu se grăbește să-și 
retragă trupele din Congo, dar 
chiar încearcă să-și dicteze vo
ința Organizației Națiunilor Uni
te. Potrivit relatărilor corespon
dentului din Bruxelles al agen
ției Associated Press la 2. iulie 
guvernul belgian într-o declara
ție făcută secretarului general al 
O.N U., Dag Haminarskjoeld. a 
cerut ca Organizația Națiunilor 
Unite ,,să nu se amestece în tre
burile provinciei Katanga". pe 
care, după cum se știe. Belgia se 
străduiește s o izoleze de Repu
blica Congo.

în
belgian a 
skjoeld că 
problema 
giene din 
O.N.U.".

Aceasta echivalează cu declara
ția că Belgia nu intenționează 
să-și retragă trupele de la bazele 
situate pe teritoriul Republicii 
Congo și în provincia Katanga.

★

ELISABETHVILLE 28 (A. 
gerpres). — Corespondentul din 
Elisabethville al agenției Reu
ter transmite câ la 27 iulie 
deputății partidului de opozi
ție — „Partidul cartelului" au 
părăsit sala Adunării provin
ciei Katanga în semn de pro
test împotriva politicii primu
lui ministru Chombe, care ur.

normalizăm treptat 
Acum un lucru este

dezor-

fost a-

putut să 
situația, 
sigur : pacea și securitatea în 
Congo va putea fi restabilită 
numai atunci cînd va fi retras 
ultimul soldat belgian.

In ce privește așa-zisa des
trămare a Congoului, a decla
rat Lumumba, trebuie arătat 
că societățile belgiene au pre
gătit de mult separarea pro
vinciei Katanga bogată in cu
pru și cobalt. Katanga însă 
este Și va rămine o parte 
inalienabilă a țării noastre. A- 
cest lucru a fost confirmat 
de Consiliul de Securitate in 
rezoluțiile sale".

★
afară de aceasta, guvernul 

declarat lui Hammar- 
în momentul de față 

bazelor militare bel- 
Congo „nu privește

BERLIN 28 (Agerpres). - 
La 27 iulie ziarele democrate 
din Berlin au publicat mate
riale în care demască rolul 
fostului general hitlerist Spei- 
del în săvîrșirea agresiunii 
belgiene împotriva Republicii 
Congo. In aceste materiale se 
subliniază că Speidel, cu acor
dul guvernului Adenauer, a 
aprobat și a sprijinit activ ac. 
țiuniie sâvîrșite de trupele bel
giene împotriva Republicii 
Congo. In calitate de coman
dant al forțelor terestre ale 
N.A.T.O. din Europa centrală, 
Speidel a aprobat retragerea 
din Germania Occidentală a 
trupelor belgiene din cadrul 
N.A.T.O. și dislocarea lor în 
scopul săvîrșirii agresiunii îm
potriva tinerei republici afri
cane. I

c tarea influenței asupra alto
ra. în alegerea conducerii na
ționale și a politicii avem în 
xedere faptul că într-o anu
mită măsură propunerile noa
stre afectează destinele ome
nirii".

După cum reiese din pro
gram. în cazul cînd va veni 
la putere. Partidul republican 
intenționează să pună la baza 
politicii externe a Statelor U- 
nite intensificarea pe toate 
caile a pregătirilor militare 
agresive.

In program se recunoaște 
doar în treacăt și printre al
tele necesitatea de a duce tra
tative în problema dezarmă- 
r i. ca o concesie făcută opi
niei publice care cere să se 
pună capăt cursei înarmărilor.

In capitolul din program 
consacrat eforturilor militare 
«!e Statelor Unite, principala 
aenție se acordă perfect ion ă- 
r i și lărgirii continue a pro
ducției de arme atomice, de 
rachete și de alte tipuri de 
arme de distrugere în masă. 
In program este reafirmată 
intenția conducerii republica
ne de a promova in continua
re politica de provocări agre
sive de spionaj față de Uniu
nea Sovietică. In program se 
spune direct că viitorului gu-

devem îi va reveni sarcina 
a efectua „operații permanen
te de recunoaștere in ce pri- 
v ește pregătirile militare co
muniste".

In domeniul politicii inter- 
re conducerea republicană, 
f.vcercînd să atragă de partea 
sa pe alegători, nu se zgîr- 
cește în promisiuni cu privire 
la asigurarea prosperității 
Statelor Unite, lupta pentru 
egalitatea în drepturi a negri
lor ș.a.m.d. Insă, după cum a 
subliniat unul din comentato
rii posturilor de televiziune, 
nimeni nu ia în serios aceste 
promisiuni generoase. Mai 
mulți americani — negri, că
rora el le-a luat interviuri, au 
declarat în unanimitate că nu 
cred în aceste promisiuni de
oarece Partidul republican 
le-a făcut și In cadrul alege
rilor precedente fără să între
prindă nimic pentru traduce
rea lor în viață in timpul cit 
a “ *fost la putere.

★

CHICAGO 28 (Agerpres). —
Congresul Partidului republi

can din S.U.A. a ales in seara 
zilei de 27 iulie pe 
Aixon, candidat la 
președinte al Statelor 
Jturidi.

Richard 
poPul de 
Unite ele

i

Prin valorificarea integrală a uraniului ți loriului

Resursele energetice ale planetei 
noastre vor crește de sule de ori
Ziarul „Pravda" deepre 

de știință
.VO5COF.4 28 (Agerpres).

T. 4SS transmite :
La 27 iulie ziarul „Pravda* 

a publicat un articol consa
crat reactoarelor cu neutroni 
rapizi. Ziarul arată câ în 
urma cercetărilor științifice 
asupra fizicii reactoarelor nu
cleare, efectuate de oamenii 
de știință sovietici, resursele 
energetice ale planetei noas. 
tre vor crește de zeci și sute 
de ori prin valorificarea in
tegrală a uraniului și toriu
lui. Ziarul citează numele u- 
nor cercetători de la Institu
tul de fizici aparțini nd Co
mitetului de Stat pentru fo
losirea energiei atomice de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al
U. R.S.S.. printre care A. Lei- 
punski, O. Kazacikovski, I. 
Bondarenko și L. Usaciov 
care au dobindit succesg deo
sebite în acest domeniu.

F undamentindu-și 
„Pravda" scrie că un 
gram de uraniu natural 
ține numai 7 grame de
niu 235. Tot restul uraniului 
reprezintă un ..deșeu* sui- 
generis al producției in reac
toarele car* lucrează pe bază 
de neutroni lenți.

teza, 
kilo-
con-
ura-

cercetările oamenilor 
sovietici

In afară de aceasta, dintr-o 
serie de motive, uraniul 235 
nu poate fi consumat în în
tregime in aceste reactoare. 
Aceste împrejurări limitează 
considerabil posibilitățile de 
valorificare a resurselor ener
getice conținute în elementele 
fisionabile

Pentru a se valorifica ener
gia intranucleară a uraniului 
238 (el reprezintă partea co- 
virșitoare din uraniul natu
ral), precum și a toriului 
232, sint necesare reactoare 
care să poată lucra cu neu
troni rapizi. Acești neutroni 
posedă o energie care depă
șește de milioane de ori cea 
cuprinsă în neutronii lenți.

După deplina lor valorifi
care, reactoarele cu neutroni 
rapizi vor deveni instalații e- 
conomice, scrie „Pravda". Zia
rul subliniază că energia e- 
lectrică obținută cu ajutorul 
lor va fi extrem de ieftina, 
iar datorită posibilității de a 
se consuma în aceste reactoa
re întreaga cantitate de ura
niu și toriu natural, ele pot 
fi considerate ca cele mai 
promițătoare pentru energeti
ca nucleară.

Cinstirea memoriei legendarului 
partizan sovietic

LVOV 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 27 iulie zeci de 
mii de locuitori ai orașului Lvov 
1 au condus pe ultimul său drum 
pe legendarul partizan sovietic, 
Nikolai Kuznețov, Erou al Uniu
nii Sovietice.

în anii războiului pentru apă
rarea patriei. Nikolai Kuznețov, 
îmbrăcat in uniformă de ofițer 
german, pătrundea în statele ma
jore hitleriste, răpea generali hit- 
leriști și obținea date prețioase. 
Datorită lui *-a reușit sâ se pre- 
întimpine atentatul organizat de 
către hitleriști împotriva condu
cătorilor statelor aliate, cînd a- 
ceștia s au adunat la conferința

Nikolai Kuznecov
de la Teheran și să se pregătea
scă o contralovitură în timpul o- 
fensivei hoardelor hitleriste în 
regiunea Kursk.

Neînfricatul partizan a pierit 
în anul 1944 în satul Boratin din 
regiunea Lvov. El și-a pus capăt 
vieții cu o grenadă pentru a nu 
cădea viu 
fascismului. Recent, 
lui Nikolai Kuznețov au fost des
coperite și au fost stabilite îm
prejurările morții sale eroice.

Pe colina gloriei, unde se află 
înmormîntați eroii războiului de 
eliberare. împotriva cotropitorilor 
fasciști, a avut loc un mare mi
ting în memoria legendarului 
erou.

în mîinile agenților 
osemintele
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PARIS 28. - Coresponden
tul Agerpres transmite : Pre
ședintele Republicii Franceze, 
generalul Charles de Gaulle, a 
primit la 28 iulie, la Palatul 
Elysee, pe trimisul extraor
dinar și ministrul plenipoten
țiar al R. P. Romîne în Fran
ța, Constantin Nicuță, care 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare.

La solemnitate au participat 
Geoffroy de Courcel. secretar 
general la președinția Repu
blicii, Pierre Maillard, consi
lier diplomatic, generalul de 
brigada aeriană Fourquet, co
mandantul statului major 
particular al generalului de 
Gaulle, Pierre Lefranc, însăr
cinat cu misiune la Elysee, 
L. Chancel, directorul Proto
colului din Min!sterul de Ex
terne, și Maurice Guiramand, 
consilier în Ministerul de Ex
terne.

Ministrul R. P. Romîne a 
fost însoțit de Gheorghe Plo- 
ieșteanu, prim consilier. Gheor
ghe Pascu, consilier. Mircea 
Petrescu, consilier economic, și 
Traian Moraru, prim-secretar.

în discursul rostit cu a- 
ceastă ocazie, C. Nicuță a 
transmis președintelui Repu
blicii Franceze urări de bine 
din partea președintelui Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, și a arătat 
că guvernul romîn dorește în 
mod sincer sâ colaboreze

I

cu guvernul francez pentru 
dezvoltarea și întărirea re
lațiilor de prietenie între 
Romînia ”
convins 
punde aspirațiilor și interese
lor celor două țări, legate 
printr-o veche și strînsă prie
tenie.

în răspunsul său, președin
tele Republicii Franceze, ge
neralul de Gaulle, a mulțumit 
pentru mesajul transmis și l-a 
rugat pe ministrul R. P. Ro
mîne să transmită urări de bi
ne Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne și 
președintelui său. Generalul 
de Gaulle a subliniat acordul 
său pentru colaborarea cu gu
vernul romîn în vederea dez
voltării continue a relațiilor 
amicale dintre cele două țări. 
El l-a asigurat pe ministrul 
R. P. Romîne de spriji
nul său personal și al gu
vernului Franței în îndepli
nirea misiunii sale de întărire 
a relațiilor între cele două 
țări, urîndu-i totodată succes 
pentru o muncă rodnică. Ge
neralul de Gaulle a subliniat 
că între popoarele francez și 
romîn există o veche prietenie 
și că poporul romîn se bucură 
de stima Franței.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare generalul de 
Gaulle s-a întreținut cu mi
nistrul R. P. Romîne despre 
perspectivele relațiilor dintre 
cele două țări.

Și 
că

Franța, 
aceasta

fiind 
cores-

Inaugurarea liniei aeriene București—Paris
PARIS 28. - De la trimisul 

special Agerpres: Joi după- 
amiază a aterizat pe aeropor
tul parizian Le Bourget avio- 

Intreprinderii 
a inaugurat 

pasageri Bucu- 
aeroport în în-

nul „11-14** al 
„Tarom" care 
noua linie de 
rești-Paris. Pe 
timpinarea avionului se afla 
dl. Pierre Fromheim, repre
zentantul general pentru Eu
ropa de est al companiei na
ționale Air France. Reprezen-

tanții întreprinderii Tarom au 
oferit cu acest prilej un 
cocktail în saloanele societății 
Air France.

La cocktail au luat parte un 
mare număr de persoane, 
printre care Lemoine, director 
general adjunct si secretar ge
neral al societății Air France, 
Fevrier, președintele sindica
tului presei aeronautice, Drou- 
het, director general în Mi
nisterul Poștelor și Telecomu
nicațiilor.

Telegrama C.C. al U.T.M. 
către Congresul tineretului 

din America Latină
în numele Uniunii Tineretului Muncitor și al întregului tineret 

din Republica Populara Romînă transmitem un călduros salut 
participanților la primul Congres al tineretului latino-american 
și urâm succes deplin lucrărilor sale.

Tineretul din patria noastră urmărește cu adincă simpatie 
și cu un puternic sentiment de solidaritate lupta tineretului ală
turi de popoarele din țările latino-ameri-cane, pentru apărarea 
și consolidarea independenței naționale, împotriva acțiunilor 
agresive c!e imperialismului nord-american, împotriva co’oniolis- 
mului, pentru deze-mere generală și totală, pentru pace și prje- 
ten’e -t'e popoare. S “tem convinși că Congresul dv., eveniment 
de mare •nportontă in scc*ec internațională de tineret, va 
repreze.nte o elcpâ importentâ pentru intărirea unității tineretu- 
lu. o: no-amer-con -n lupta pentru înfăptuirea ocestor țeluri 
nobile.

Fiți sigur 
tineretul re

Trăiască
Trăiască 

american 1
Trăiască

tri, drog* priete’v, că in lupta voastră dreaptă aveți in 
om in un pr ete-t credincios și un susținător activ, 
i p-Congres ol tineretului latino-americcn !
i prieten-a d-tre tineretul rom'n și tineretul iatir.o-

pocea '-t-e toate popoarele lumii !
CC. al U.T.M.
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Str. D. Filipescu 2, telefon 1168-7527 

Executa și livrează fără repartiție:
— mobilier de birou și mobilier școlar
— mobilă populară (diferite tipuri)
— tapițerie de orice fel (inclusiv tapițerie auto)
— budane și butoaie de stejar (între 500—2500 litri capacitate)
— căruțe pentru unu și doi cai
— reparații de budane, butoaie etc.
— împletituri de răchită (damigene, coșuri etc.).
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