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ÎN CINSTEA CONFERINȚEI

Colectivul d« munsă al secției I-ă furnale, din G.S.H, est» mulțumit 
de felul cum dumneavoastră, ne.ați sprijinit de la începutul anului în ceea 
ee privește sporirea producției de fontă. Ne-ați livrat la timp cocsul de care 
aveam nevoie și ați reușit să îmbunătățiți simțitor calitatea acestuia fa
ță de anul trecut

Slntem foarte mulțumiți că în tuna ianuarie și în primele zile din lu
na februarie, rezistența cocsului s-a menținut cu regularitate între 292- 
i300 kg. N-ar fi rău Insă, dacă l-ați ciurui mai bine.
' Angajamentul nostru în acest an prevede depășirea planului de pro- 
iducție cu 5.000 tone fontă. Realizarea lui, depinde de felul cum dumneavoa
stră ne veți sprijini și pe viitor. Condițiile create ne vor permite să primim 

* minereu și mai mult și să mergem cu furnalele în plin. Aceasta înseamnă 
( că avem nevoia de mai mult cocs. De aceea vă rugăm să vă sporiți efor- 
ț turile pentru a putea răspunde cererii noastre. - ii. li i i i

1 Colectivul de muncă al secției I„a furnale G.S.H.

BATERIA lll-a DE COCS 
A INTRAT IN EXPLOATARE

perioadei de încălzire treptată aDupfi sfîrșitul
ulei de.a IlI-a baterii de cocsificare a cărbunilor 
de la tt.S.H. ieri, la orele 12 s-a introdus primul pi- 
lot de cărbune în cuptorul nr. 113. După 35 de mi
nute a urmat încărcarea în bune condițiuni a cup
torului nr. 153 și în continuare a celorlalte.

Cinstea de a pune în exploatare noua baterie 
de cocs de la Hunedoara— care, alături de celelalte 
două va mări considerabil producția de cocs — a 

, revenit schimbului tineretului, sub îndrumarea mais
trului Aron Gros.

La darea în exploatare a noului agregat au 
> fost de față ingineri și tehnicieni constructori din 
icadrul I.C.S.H. și cadrele de conducere a uzinei 
■ cocso-chimice.

O NOUTATE
în automatizarea cuptoarelor 
Martin de 185 tone

CEI CARE AU LUAT-O
ÎNAINTE

Ieri s.au încheiat pro. 
bele la un nou sistem de 
automatizare folosit lacup 
toarele Martin de 185 to. 
ne. Un colectiv de ingi. 
neri și tehnicieni printre 
care inginerul Pocola Ga. 
urii, tehnicianul Lorenc- 
zi Gheza, maistrul termo. 
tehnician Stanca (Iheor. 
ghe și maistrul Roman

Jfctualiiăti
îjunedorene

la• Astăzi și mii ne 
clubul nou Alexandru Sa
bia intre 18—21 vor ru
la următoarele filme: „60 
de zile in sudul Asiei", 
„Lupta împotriva infecți. 
ilor„ și „Un zbor însuf
lețit"

• Teatrul muncitoresc 
C.SJi., va prezenta stră
bată seara la orele 20 
in sala teatrului Victoria, 
piesa „Take, lanke și Ca- 
dlr", comedie în trei acte 
de V I. Popa, în regia lui 
Pavel Crișan.

* Ansamblul folcloric de 
cîntece Și dansuri al Sfa
tului popular al Capitalei 
prezintă duminică 21 je. 
bruarie orele 18 și <0,30 
în Sala teatrului Victoria, 
selecțiuni din spectacolul 
,,București, drag Bucu
rești" avînd ca soliști pe 
Rodica Bujor, Ana Balad 
și Ștefan Eăzărescu.

* Duminică la orele 11 
în sala clubului nou Alex- 
xandru Sahia, profesorul 
universitar Hurmuz Va. 
sile va conferenția despre 
„Momente din istoria miș. 
cării muncitorești în pa. 
tria neastri".

Samoilă, au rezolvat pro. 
blema acționării automa
te și simultane a ridicării 
celor cinci uși de la cup
torul Martiți, in 
de supra presiune, 
milimetri coloană 
apă presiune in 
tor, ușile se ridică 
mat evitind pericolul de 
aruncare a bolții

caz
La 6 

de 
cup. 

auto.

Nu exiști cuptor la 
O.S.M. 1, care să nu 
fit cunoscut de prim, 
topitorul Petroescu I- 
oan. El face ,,Uberile" 
celorlalți prim.topitori.

LA O.C.L. ALIMENTARA
* Săptămtna

Organizația
trecută, 

comercială 
locală „Alimentara" a pri
mit In folosință un nou 
și modern depozit corner- 
cial. Capacitatea acestu
ia este de 60 de vagoane, 
prevăzut cu subsol, parter 
și etaj, linie de garare și 
lift pentru transportarea 
mărfurilor la etaj. Insem. 
nate cantități de mărfuri 
au și fost introduse in 
noul depozit unde se 
păstrează in condițiuni 
optime. Subsolul este a- 
menajat pentru păstra
rea conservelor de legu
me ș fructe, la parter se 
află produsele zaharoase, 
iar la etaj produse de pa
tiserie, biscuiți și paste 
făinoase.

* In anul acesta în sco
pul practicării unui comerț 
civilizat și pentru buna

Colectivul de muncă al 
oțelăriei Martin numărul 
doi caută să-și consolideze 
realizările de pînă aci și 
obține în fiecare zi noi 
succese în cinstea confe
rinței regionale de partid. 
Oțelarii care lucrează în 
schimbul maistrului Căl- 
țun Valentin au luat.o 
înaintea celorlalți. In pri
mele 16 zile ale lunii fe
bruarie ei au elaborat cu 
peste 1.600 tone mai mult 

j____,

deservire a oamenilor 
muncii majoritatea uni
tăților alimentare vor fi 
înzestrate cu utilaje și 
aparataj modern. Două
zeci de magazine vor fi 
dotate cu vitrine și dula
puri frigidere pentru pă
strarea în bune coijdițiuni 
a diferitelor preparate. 
In unele magazine se 
vor găsi mașini electrice 
pentru tăierea preparatelor 
de carne; mașini electrice 
pentru măcinat cafea la 
cerința cumpărătorului. 
Unitățile alimentare vor 
primi 60 cîntare semiauto
mate „Balanța" și 20 de 
case pentru marcat „Secu. 
ra“.

* Peste puțin timp, în 
strada Molotov, se va 
deschide un nou magazin 
de lactate. Magazinul va 
fi bine utilat și va asigu- 

111.

oțel. Pe de altă parte zile
le de 15 și 16 februarie 
au fost declarate de oțe. 
jari „Zile de producție mă. 
rită" în cinstea con feri n 
ței sindicale ce a avut 
loc ieri în secție. In cele 
două zile producția de oa. 
țel a cunoscut un spor de 
948 tone. Topitorii con
duși de Marian Axente și 
Karamalis Teodor au pro
dus cu 130 și respectiv cu 
125 tone mai mult oțel.

ra toate condițiile igienice 
pentru buna deservire a 
consumatorilor. Printre 
altele se prevede și dota
rea lui cu o modernă 
tejghea—dozator pentru 
produsele lactate.

MESERIA DE FURNALIST — 
----- ' ARE FRUMUSEȚILE El

In satul său, de pe me
leagurile regiunii Bacău, 
se întorsese în concediu 
Cazan Ștefan, furnalistul 
de la Hunedoara, vestit 
în întreaga țară. L.au în
conjurat prietenii și cu- 
noscuții din sat. Intr-o 
zi, Cazan Ștefan l-a oprit 
pe Chiroșca loan, un flă
cău ce număra pe atunci 
vreo 20 de primăveri. L.a 
întrebat ce mai face. I.a 
povestit apoi despre uzi
na de la Hunedoara, des. 
pre furnalele la care lu
crează, că partidul și gu
vernul ati luat măsuri 
pentru a se construi noi 
furnale, moderne și de 
mare capacitate. Acum 
nu mai sînt ale burjuilor, 
sînt ale noastre măi Ioa
ne I Voi sînteți 7 frați și 
ați lucrat destul la cei a. 
vuți, n-ai vrea să vii și tu 
acolo? Te poți face fur- 
nalist. ~
moașă și n.o să-ți pară 
rău.,.

Chiroșca loan prim-to. 
pitorul de azi de la fur
nalul nr. 1 l-a ascultat. A 
început a.l roade un gînd: 
oare dacă mă voi duce și 
eu acolo, voi putea învăța, 
să știu atîtea ca tovarășul 
Cazan ?

Asta a fost prin anul 
1951 și tot atunci Chiroșca 
Ioan a urmat sfatul prie. 
tenesc al tovarășului Ca
zan. S-a angajat la com
binat..,

E o meserie fru.

Consiliul
A.R.LJU.S, a

orășenesc 
organizat o 

expoziție tn fața comitetu
lui de partid cu temele 
Maistrul sondor Iosif Keri

— Cînd am văzut pri
ma dată furnalele cu suf
lul lor greu și fonta li
chidă ce curgea ca un 
pîrîu pe jgheaburi m-am 
speiiat. M-am retras la 
o parte. Unii dintre fur- 
naliștii mai isteți cu frun.
__________________________ a______

însemnări

țile ude de sudoare, au 
rîs pentru un moment, 
apoi au venit alături și 
m-au îmbărbătat. Pe a- 
tunci se lucra destul de 
primitiv. Dar s-au luat 
măsuri pentru mecaniza
rea și ușurarea muncii. 
Furnalele au început să 
producă de la o lună la 
alta mai multă fontă.

Prima dată am lucrat 
în brigada tovarășului 
Cazan. Atît el, cît ’ și 
maistrul Zlătior loan 
s.au ocupat de noi, adi. 
că de mine și de ceilalți 
tineri care veniseră să se 
facă furnaliști. De califi
carea noastră s.a ocupat 
și tovarășul inginer Ghe- 
orghișor Gheorghe. Era 
greu, dar meseria aceas. 
ta de furnalist îmi plă
cea, are frumusețile ei. 
îmi plăcea să lucrez la 
furnal și eram hotărît să 
fac tot ce-mi stă în pu
tință să devin și eu prim, 
topitor...

Așa a și fost, De cinci 

EXPOZIȚIE A.R.L.U.S
mov" și „Asistența medi. 
cală la Omsk" Exponate
le infățișază aspecte din 
viața socială șl familială 
a maistrului sondor Iosif 

ani comunistul Chiroșca 
loan conduce o brigadă 
la furnalul nr. 1. Briga
da lui este fruntașe. Dacă 
în urmă cu trei ani lu
crau 12 oameni în briga
dă, făcîndu.se 26—28 în
cărcări pe schimb, prin 
îmbunătățirile aduse și 
perfectionarea calificării 
oamenilor, acum rezulta
tele sînt mult mai superi
oare. Se încarcă în fur
nal 34—37 șarje pe 
schimb.

Calificarea profesională 
a stat și stă la baza ac
tivității furnaliștilor. A- 
ceasta le.a dat posibilita
tea ca acum să lucreze în 
brigadă numai 7 oameni, 
în condiții mai bune și 
cu randament mai mare.

Plenara C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie a pus 
în fața furnaliștilor sar
cini mărețe pentru spori
rea poducției de fontă. 
Sînt pe deplin realizabile. 
Brigada tovarășului Chi
roșca loan s.a angajat 
ca în luna ianuarie, să 
descarce cu 1 la sută mai 
multă fontă. Și-a respec
tat cuvîntul. A depășit 
planul cu 1,9 la sută. In 
luna aceasta brigada 
comunistului Chiroșca I- 
ean e hofăiîtă să.și în
treacă realizările anterioa
re.

Q. IOAN

Kerimov — Erou al Mun
cii Socialiste — și aspec. 
te ale asistenței medicale 
în spitalele și policlinicile 
orașului Omsk.

Pe șantierul ma
ni rafinării de pe
trol din tlnărul oraș 
siberian Angarslc 
"(U.R.S.S,) In foto: 
Aspect de pe șanti-

f%25c4%2583c%25c3%25aendu.se
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C A T A L O
pune. in practică cunoș
tințele dobindite pe par
cursul celor irei ani de 
școlarizare.

Sîniem la jiiuiâfatea ce
lui de-ab doilea trimestru. 
Catalogul este acela care 
oglindește felul cum muu. 
ccște elevul, cum sc pregă
tește pentru a deveni uit 
bun muncitor, un bun 
maistru. Anâlizind prin a.

. ceasta prismă, pe drept. 
cuvirit elevul Moise Tovică 
din clasa III E, constituie 

exemplu minunat. Un
considerabil de nota cheiat cu media 3 

,,tehnica meseriei", 
la ciut sau la educație 
fizică ci la tehnica me-

Elevul Bulacu 
la sfirșitul aceS- 
urmează a fi ob

oare 
materie

de 
și 
ei

SFĂ TUL MJUHCAnjn
— Ce este gripa —

' un
■ șir

10 demonstrează că el s-a 
. înarmat cu toate cunoștin
țele pentru a face față 
oricărei situații in activita. 
tea ce-l așteaptă după ter. 

, minarea' școlii. Și aproape 
’ aceiași lucru se poate spune 

și despre elevii Liciu Ște
fan, Malcov loii, Popa lo
st f, Toma Dinu,. Siiitqopbl 
Traian clasa III E. loaș. 
i ii Dumitru Ut B, Butaș 
Ioanei 111 G„ Hagii l/i- 
drei și uiți ' tineri ca
re Sorb cu sete din ne.se.

. catul izvor al științei și 
culturii. . Alt fapt semnifi
cativ. In filele catalogului 
școlii tehnice de maiștri 
n-a fost și nu poate fi vor
ba de corigențe, nu poate 
fi vorba de note proaste pen 
tru că ele nu există. E- 
xistă insă elevi care s-au 
remarcat considerabil: 
Akerinati Franc,isc, 
Nicolae. Varga 
hai și Stan copiei

Nu știm însă...
ce intenționează elevul 

Bulacu Victor din clasa 
HI B. școala profesiona-' 
!ă. Nu știm pentru 
primul trimestru l-a

că 
in
•la

Nu

seriei. 
Victor 
tui an 
solvent dar cum
ciad la această 
tiu trece de 3? Deocam
dată poate îl consolează 
faptul că în această si
tuație sau 
sînt și 
din 111 C„ Bujor Nico- 
iac 
din 
tare. . C iha . vor fi puși 
în fata. faptelor — a- 
tunei ■. cind vor trece să

similară mai
Popescu Ștefan

Chircui ZahariaȘi
III B. Slabă COIISO-

aducă aportul lor in so
cietate cind minuind 
complexele agregate 
care vor depinde 
munca altor oameni,
nepregătițț fțind. pentru 
viață — ei vor 
primul rind de suferit.

Atunci, vor fi Urzii 
procesele de conștiință.

Elev Bulacu și cei
lalți: ,.Timpul nu stă
in loc — inainle/ Cu 
voință și seriozitate fo
losiți timpul ce a mai 
rămas. Nu e tirziu în
că — înainte /"

ANDREI SIJCIU

avea in

Siiciu
Mi.

Nico-
lae. Continuind. a obține 
asemenea rezultate la
absolvire ei vor putea

Căiți apărute
Golea I. Lidia, TRE

NUL TREBUIA OPRIȚI 
r— roman. Ilustrații tie J. 
Ferahim. Ed. tineretului, 
156 pag. — 3,15 lei : 
cartonat 6,65 lei.

Stefan 1. M„ O INTIM. 
Pl.ARE IN IMPARATIA 
ZĂPEZILOR. Ed. tineretu
lui, 76 pag, — 2,1’0 lei.

Nimic deosebii: un atelier modest de cismărie unde se repară în
călțămintea și sc confecționează altele noi. Totuși și .aici sînt noutăți. Pri- j 
vești o pereehe de pantofi, o admiri și o califici ,,artă". Și, fără îndoială | 
te interesezi din mina cui a ieșit această „operă". Autorul este Hobjilă Alex
andru, un om în vîrstă, care n-a mai putut ține o evidență precisă a co. i 
menzilor de pantofi executate de el.

Gripa este o boală iti- 
jecțioăsă acută, cu o 
contagiozitate foarte ma
re. Ea se transmite pe 
cale aeriană, prin contac
tul direct și indirect, 
prin obiecte murdărite 
de secrețiile căilor res
piratorii ele. Aglomerați
ile de populație favori
zează răspindirea bolii. 
Timpul care se scurge 
de ia venprea in. con
tact cu mi bolnav, pînă 
la apariția îmbolnăvirii 
este de 1—3 zile. Gripa 
începe ele obicei brusc,

inimă,umoniile, boli de 
meningite și altele, ale 
căror urmări pot fi din 
cele mai grave. Formele 
cele mai grave de gripă 
cu complicații frecvente 
și cu mortalitatea cea 
mai mare se intîlnesc la 
copiii sub un- an și la 
bătrini. Bolnavul de gri
pă trebuie, imediat izo
lat la domiciliu sau la 
spital. Se va face gar-

gara cu ceai de mușețel, 
se vor consuma ceaiuri
iar ca medicamente, se 
prescriu aspirine, pira- 
mid.oane sau antinevral
gice, picături in nas.

Nu se vor folosi stilfa- 
mide,. penicilină, strep- 
t.omicină sau alte anti
biotice. In caz de corn, 
plicațli trebuie chemat me
dicul, care este singurul 
indicat să prescrie tra
tamentul corespunzător.

Măsuri de prevenire
cu unul șau mai multe 
frisoane (friguri) urmate, 
de creșterea temperaturii 
la 38—40 grade, obosea
lă, durere de cap, dureri 
in tot corpul și uneori 
prin epistaxis țsîngerări 
din nas) inflamația mu
coasei nasului și gie 
tului, bolnavul avind- 
senzații de infundare a 

j nasului, de gidilare sau 
arsuri în gît. După una 

. sau două zile, tempera
tura crește sau se men
ține ridicată timp de 1— 
3 zile, in care perioadă 
semnele arăt'ate inainle 
se accentuează, apăr du-, 
reri de globii oculari, 
dureri musculare gene-' 
ralizate, vîjieturi de u- 
rechi, insomnie.

Bolnavul nu are pof
tă de inîncare. După 
4—7 zile în gripa ne- 
complete, temperatura 
scade însoțită de trans
pirații, după c-atre bol
navul iși revine, puțind 
persista tutele tulburări 
citeva săptămini.

In afara evoluției obiș
nuite, gripa se ' poate 
complica, pritî atingerea 
diverselor organe ale 
corpului dintre care ce
le mai întilnite sînt pne
umoniile și bronho pitei'

creșe sau cămine de zi. 
Ei vor fi îngrijiți acasă 
și se Va chema medicul 
la domiciliu,

Copiii vor fi vitamini-

Orice bolnav sau 
pect de gripă va fi 
diat izolat și adus 
cunoștința organelor 
uitare. Obiectele de 
leță trebuie să .fie strict. zați (.4. C. sau poi. v . m 
personale, iar părinții 
bolnavi nor evită apropi
erea de copii in perioada 
acuta a

Se

sus- 
ime- 

la 
sa- 

toa-

nă) -antrenați și obișnuiți 
cu frigul, prin plimbări 
in aer curat, iar camera 
să fie bine aerisită și cu 
o temperatură constantă 
de 18—20 grade C.

Camera de locuit, să
lile de cursuri, sălile de 
așteptare, birourile, ateii. 
erele, autobusele, trebuie 
să fie cit mai des aeri
site și expuse cit mai 
larg luminii.

La întreprinderi și' in
stituții măsurile de pre
venire a gripei trebuie 
concentrate pe depista
rea imediată a cazurilor 
și izolarea lor la domici
liu, anunțind medicul.

Cantinele, restaurantele 
bufetele, vor lua măsuri 
riguroase de desinfecție 

J o veselei și tacimurilor 
’țtu soluție de clor amină.

bolii.
va evita oboseală 

excesivă, surmenajul ner
vos, frigul, umezeala. Se 
va folosi rațional gim-' 
nastica și sportul. Intru- 
cît formele cele mai gra
ve de gripă sînt date de 
copii și bătrini se iinpn- 
ne o aplicare strictă « 
măsurilor de mai sus

După terminarea bolii 
in camera bolnavului, ,se. 
va face curățenie genera, 
lă și se va aerisi bine.

Copiii mici trebuie fe: 
riți de bolnavii de gripă. 
Bolnavii nu trebuie sd 
tușească in prezența co
piilor și nici să-i sărute 
sau să-i mîngîie. d

Alamele care alăptcaziiffcodă, leșie etc. asigiirintl
* totodată posibilitatea de 

spălare a miinilor perso. 
naiului cit și a celor 
care servesc masa la a- 
cesfe cantine.

Medic șef ăl orașului jMk 
Dr MARINESCU

trebuie să poarte mască 
de tifon sau de pînză, 
care să le acopere gura 
în timpul alăptării; Co
piii care au temperatură
cu,
vor fi trimiși la școală,

semne de gripă nu

G U L

MAI MULTĂ ATENȚIE INVĂȚÂMÎNTULUI
SERAL SI FARA FRECVENTA

Invățămîntul seral și 
iară frecvență a luat o 
mare dezvoltare în anii 
regimului de democrație 
populară. Datorită grijii 
partidului pentru ridica
rea permanentă a nivelu
lui de cunoștințe a oa
menilor muncii din patria 
noastră, s.a dat posibili
tate celor care lucrează 
direct în producție de a-și 
completa studiile fără să 
părăsească procesul de 
producție în aceasta peri, 
oadă. Odată cu apariția 
H.C.M. cu privire Ia 
îmbunătățirea învățămîn- 
tului seral și fără frec
vență, sute de oameni ai 
muncii din orașul nostru, 
tineri și vîrstnici, dornici 
de cultură sau îndreptat 
spre cursurile serale și fă
ră frecvență. Intr-o scur
tă perioadă au luat ființă 
comisii pentru populari
zarea l’.otârîrii, iar cele 
două mari întreprinderi, 
combinatul siderurgic și 
întreprinderea de cons
trucții siderurgice au în
ceput să ducă o largă 
campanie pentru recru
tarea celor dornici de în
vățătură. In lumina hotă-

rîrii ș.ă trecut la reorga
nizarea învățămîntului se
ral și fără frecvență din 
ora șt i nostru.

La școala medie serală 
numărul claselor â cres
cut considerabil față de 
atnd trecut, în prezent 
școala funcționează cu 15 
clase, totalizînd un nu
măr de 610 elevi, la în
ceputul anului școlar, din 
care la sfîrșitul trirrics-

F re cv
Frecvența constituie o 

problemă foarte importan
tă pentru invățămîntul se
ral, fapt care se reflectă 
și asupra situației la în
vățătură. La combinatul 
siderurgic, comitetul de 
întreprindere a aranjat în 
cadrul secțiilor problema 
schimburilor în vederea 
funcționării ciîor două 
clase pe schimburi. Școa
la de asemenea a luat o 
serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea frecvenței 
printre care și raportarea 
săptămînală a absențelor 
elevilor, întreprinderii res
pective. Cu toate acestea 
uit Miupii’' destul «le mare 

trului I au rămas 449. Se 
observă deci că s.au re
tras un număr destul de 
mare ce elevi în cursul 
trimestrului I. O parte 
din elevi s.au transferat 
în alte localități, o parte 
au plecat la armată și ttn 
număr mic a trecut kr 
cursul fără frecvență la" 
avizul comisiilor, iar al
ții n-au mai vțut să ur
meze școala.

e nț a
de elevi, lipsesc nemoti
vat zile întregi de la 
școală, lipsesc de la anu
mite ore sau se prezintă 
cu lecțiile neînvățate. Unii 
dintre ei mofivînd că sînt 
reținuți de șefii secțiilor. 
Astfel elevul Tundis Cos
tas care lucrează la blu
nting absentează iiemoti- 
vat. Pe trimestrul I arc 
62 de absențe iar pe tri
mestrul II 23.

Unii elevi care au fost 
chemați în fața comitetu
lui de partid și, U.T.M. 
n-au mai făcut absențe, 
cum sînt: Doman Gheor- 
ghe și tdihăilescu Chirilă. 
4c la C.S.H. Există ca
zuri cînei elevii sînt re

ținuți la secții și lipsesc 
de la cursuri. Elevul Cîm. 
pcami Vasile, muncitor la 
secția întreținere blunting 
eșle reținut la, serviciu și 
are multe absențe. Profe
sorul diriginte Fopescu 
Romulus a fost personal 
și s.a interesat, iar tovai 
rășul inginer Toader S. me 
caitic șef la blunting a 
afirmat că tovarășul Cînt. 
peanu este un muncitor 
bun și că va continua să-l 
rețină și pe mai departe. 
Din cauza multor absențe 
situația la învățătură a 
elevului este mai slabă și 
în prezent Vrea să se re
tragă de la școală.

Această atitudine a u- 
nbr Șefi de secții de a 
împiedeca elevii să-și 
facă datoria față de școa
lă este o abatere de la 
liotărîrea partidului. Ei 
sînt primii chemați care 
trebuie Să se intereseze 
de situația la învățătură 
a elevilor, să-i ajute'în 
unele probleme, nicide
cum să frîneze buna des
fășurare a pregătirii aces
tor clemente. Inginerul 
Prifiri I. de la laminorul de 
650 are o atitudine cît se 
poate de neccrespunzătoare 

față de cei care urmează 
cursurile școlii serale. 
Sînt însă unii șefi de 
secții care nu numai că 
n.au stînjenit frecvența 
elevilor ci clnar i-au a. 
juiat și s.au interesat de 
condițiile și atitudinea e. 
levîlor în școală. Astfel e- 
ievii Gavrilă Sofrome și 
Săbiescu Nicolae au o si
tuație bună la învățătură 
și datorită tovarășului in
giner Niță Ghe, care i-a a- 
jutat întotdeauna cînd a 
fost solicitat. Tovarășul 
Răceanu Viorel secretarul 
organizației de bază de la 
secția furnale a mers per- 
soni la școală, s-a intere
sat de frecvența elevilor, 
de situația la învățătură, 
iar pe uriii elevi i-a adus 
in fața direcțiunii să jus
tifice o scrie de absențe.
In prezent elevii de la a.

Problema cazării
Una dintre problemele 

cele mai importante este 
cazarea acestor elevi în 
dormitoare comune. Afît 
la combinat cît și la 
1.C.S.H. s.a încercat orga
nizarea acestor dormi
toare însă rezultatele sînt 
minore, Ar fi bine dacă 
cele două mlreprinderi atît 
combinatul cît și I.C.S.H... 
ul ar acorda însă mai 

■•eastă secție frecventează 
în mod regulat școala.

Președinții celor două 
comisii, la combinat tova
rășul . Budai Francisc și 
Gostian Alexandru, la 
I.C.S.H., aii datoria de a 
lămurii pe tovarășii șefi 
de secție de a respecta 
hoiărîrca partidului cu pri
vire la invățămîntul seral 
și fără frecvență. In fie
care secție ar trebui să se 
înființeze colective de in
gineri tineri care să'ajute 
elevii, muncitori în unele 
probleme de fizică, mate, 
matică sau cultură gene
rală. De asemenea șeful 
secției să țină legătura cu 
școala, să se intereseze de 
situația la învățătură și 
de «oinportiirea elevilor, 
să vadă dacă învățăminte.
le teoretice au dat rezul
tate practice în procesul 
Je producție.

multă atenție rezolvării 
acestei probleme.

In unele dormitoare co. 
mune din O.T. sînt cazate 
elemente necorespunzătoa. 
re care conturbă liniștea 
elevilor muncitori. Ar îi 
necesar ca aceștia să fie 
înlocuiți cu elemente sîr. 
guincioase din cadrul în
vățămîntului seral și fără îndatoririle lor față 
frecvență. Se. va dezvolta

în felul aces’ta și un spirit 
colectiv de ajutor reciproc 
la învățătură între elevi.

Coiaborare 
între școală și 
întreprindere

Buna desfășurare a pro
cesului de învățămînt de
pinde în mare măsură de 
felul în care se face co. 
laborarea între școală și 
întreprindere. Diriginții 
claselor și direcțiunea șco
lii trebuie să viziteze ia 
locul de muncă elevii, șă 
discute cu șefii de brigăzi 
sau de secții despre frec
vența și comportarea ele
vilor în școală, iar aceș
tia să arate profesorilor 
diriginți rezultatele obținu
te în producție.

Pentru asigurarea șî 
menținerea unei frecvențe 
bune Iq, școală ar fi bine 
dacă șefii secțiilor și-ar 
organiza munca de așa 
manieră, îneît să nu mai 
fie nevoiți să rețină. în 
secție peste orele de pro
gram pe elevii care 
frecventează cursurile șco
lii medii serale și în ace
lași timp să se îngrijeas
că mai mult de felul în 
care aceștia își îndeplinesc 

de
școală, să ia chiar măsuri
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VIAȚA DE PARTID

DE CE A RĂMAS RĂDIC MIRCEA
în afara rîndurilor partidului a

electrician la 
se ocupă prin 
și de ilumina.

candi- 
cu un 

Deci în
trebuit

Cine nu-1 cunoaște pe 
Rădic Mircea? un tinăr 
înalt, cu fața ovală, cu 
obrajii proeminenți și cu 
o privire mereu încrunta
tă. Este bine cunoscut în 
Hunedoara, zilnic îl în. 
tîlnim pe străzi și în 
special în centrul orașu
lui. II vedem poate așa 
de des și din cauza na
turii meseriei sale. Este 
maistru 
I.G.O. și 
tre altele 
tul public,

Fiind muncitor, de ori
gine socială mic meseriaș 
organizația de bază s.a 
orientat să.l atragă în 
rîndurile partidului. După 
ce s-a stat de vorba fu 
el și-a întocmit dosarul 
de candidat și l.a înain
tat organizației de partid. 
Așa se face că la înce
putul anului 1955 a fost 
primit în rîndul 
daților de partid 
stagiu de un an. 
anul 1956 ar fi
să devină membru de par. 
tid. Ar fi trebuit însă... 
n-a devenit,

Se. pune întrebarea oa
re ce a făcut acest tînăr, 
de a fost lăsat în afara 
rîndurilor partidului?

Cunoaștem cu toții că 
nimic nu este mai presus 
decît titlul de membru al 
partidului clasei munci, 
toare. Acei care intră în 
rîndurile partidului, sînt 
ădînc convinși că prin a- 
ceasta își iau obligația 
de a deveni luptători fermi 
și curajoși care nu se dau 
înapoi în fața greutăților, 
în stare prin exemplul lor, 
să însuflețească pe cei cu

care muncesc, să.i mobili
zeze la fapte mărețe.

Este cît se poate de 
clar ce înseamnă deci să 
faci parte din detașamen
tul de avangardă al cla
sei muncitoare. Dar tînă- 
rul Rădic M. n.a înțeles 
acest lucru. N-a văzut c3 
pentru a fi candidat d. 
partid, trebuie să active
ze în cadrul organizației 
de partid în «are a fost 
primit. Nesocotind preve
derea statutară, după ce 
a fost primit în rîndul 
candidaților de partid luni 
de-a rîndul el nu a parti
cipat la nici o adunare 
a organizației de bază, 
deși întotdeauna a semnat 
convocatorul. Mai mult, 
după ce a fost confirmată 
candidatura sa de către 
biroul Comitetului orășe
nesc de partid în anul 
1956 și s.a completat car
netul de candidat, el nu 
și-a dat măcar osteneala 
de a ridica acest document 
prețios.

Cum a fost posibil ca 
timp de patru ani să nu- 
și găsească măcar 10 mi
nute ca să treacă pe la 
comitetul orășenesc de 
partid pentru a primi car
netul? Timp ar fi găsit 
el suficient, doar zilnic a 
trecut prin fața sediului 
partidului. Motivul nu-i 
timpul deci. Dar, căzînd 
sub influența unor elemen
te descompuse, bulevardie
re, care n-au nimic comun 
cu mersul nostru înainte 
și neparticipînd la adună
rile organizației de par
tid, unde ar fi primit 
o edueție înaintată par
tinică, s.a gândit că e

mai bine să persiste în 
această situație. Si cum 
partidul nu are nimic co
mun cu elemente care des
consideră și încalcă pre
vederile statutare, organi
zația de bază de la 
l.G.O.H, în ultima s-a a. 
dunăre generală l.a lăsat 
pe Rădic M. în afara rîn
durilor partidului.

Nu se poate trece 
vederea nici ușurința 
care
liaria, 
ghe, 
Efena
Rădic
candidat de partid, 
nu știe oare că-n partidul 
nostru n-au ce căuta astfel 
de oameni? Este clar că 
în acest caz avem de.a- 
face cu o ușurință condam 
nabilă în eliberarea re
comandărilor, cu o atitu. 
dine de gură-cască. Astfel 
de atitudini trebuie puter
nic combătute de organi
zațiile de bază.

Gh. ZAHARIA

cu
cu

Za-tovarășii .Iticos
Munteanu Gheor. 

Pez Ana, Szilagyi 
au recomandat pe 
M. să fie primit 

Cine
Ce să citim

SCURTA ISTORIE A CHINEI
Colecția „Pagini de

Volumul „Scurtă istorie 
a Chinei" prezenlînd eve
nimente de seamă care au 
marcat drumul Chinei de 
la apariția societății ome
nești pe teritoriul actual 
al R. P. Chineze și pînă 
la crearea R. P. Chine
ze ne dă posibilitatea să 
cunoaștem și drumul stră-

istorie universală"

DOUĂ

INSTANTANEE
Fotoreporterul nostru a surprins pe pelicula a- 

paratului două aspecte din munca candidatului de 
partid Baltaru Constantin.Iu prima fotografie, Balta, 
ru Constantin lucrind la mașina 
secției mecanică a combina (ului, 
ru Constantin (în prim plan) 
serală pentru învăță mîntul 
nerală.

Atît în producție cit și la șc 
taș. In producție își depă.șești 
la sută iar la școală numai note bune.

de filetat în cadrul 
A doua, Balta 

elev la școala 
de cultură ge.

:oală el este frun- 
zilnic norma cu 10

La secția încărcări și descărcări 
C. S. H

bătut de poporul prieten 
chinez în decursul celor 
4.000 de ani câți îl despart ț 
de începuturile sale.

Aportul poporului chinez 
la îmbogățirea tezaurului 
cultural al omenirii este 
intens El a fost primul 
care a fabricat mătasea, 
care a inventat, busola, a 
cunoscut din cele mai 
vechi timpuri praful de 
pușcă, liîrtia și tiparul. O 
însemnată contribuție au 
adus chinezii la dezvolta
rea agriculturii, botanicii, 
medicinii, matematicilor, 
geometriei și astronomiei.

Despre lupta, aria obi. 
cciurile poporului chinez, 
ci lucrul poate afla din 
paginile acestui volum.

Magazine de serviciu
unele magazine să func
ționeze pe doua schimburi. 
Astfel în Piața Libertății 
magazinul nr. 1 și în O.M. 
magazinul nr. 12 sînt des
chise în permanență de la 
orele 6 dimineața pînă la 
orele 22.

Pentru a da posibili- 
oamenilor muncii să

Elevii de la cursurile
de pregătire

care a- 
integre- 

rîndtil

pregătire 
vor, înscrie 
în clasa

— Cum ?!
ăm frate?...

*

tate
se aprovizioneze pri'1 u- 
nitățile alimentare la orice 
oră din zi, conducerea 
Q.C.L. Alimentara a luat 
măsuri corespunzătoare ca

cînd constată abateri ale 
elevilor.

Profesorii diriginți ai 
fiecărei clase ar trebui să 
alcătuiască graficul care 
să arate situația la învă
țătură și frecvența elevilor. 
De asemenea să inițieze 
întreceri între clase atît 
pe linie de învățământ cît 

, șjf dc disciplina. Iu, felul
- acesta la sfârșitul fiecărei 
săptămîni se poate analiza

; situația la învățătură a
• elevilor.
- Corpul didactic care pre-
• dă la învățământul seral și 
fără frecvență are datoria 
să trezească în rîndurile 
elevilor dragostea pentru 
obiectul predat, să stimu-

' leze dorința elevilor de a 
‘cunoaște cît mai mult și 

de a da un randament 
sporit în producție.

Pentru obținerea unor 
rezulîate bune la învăță
tură și a unei discipline 
conștiente din partea ele
vilor față de muncă un 
roi imnortant îl au colecti
vele de elevi pe școală și

oameni cu o cultură bine 
întemeiată, capabili să fo
losească realizările tehni
cii noi, contribuind astfel 
la construirea socialismu
lui în patria noastră.

clasă, de felul in 
ce ști a reușesc să 
ze toți eievii în 
muncii colective.

întreprinderea are și ea 
obligația de a colabora cu 
școala. Nu este de ajuns 
să se asigure elevilor doar 
baza materială. Tovarășii 
șefi de secții, secretari ai 
organizației de parTid și 
(J.T.M. sînt obligați să se 
intereseze periodic de soar
ta elevilor, de a-i trage 
la răspundere atunci cînd 
nu-și fac pe deplin da
toria.

Elevii de la cursurile 
serale și fără frecvență 
n-au voie să se rupă de 
viața politică. Ei nu sînt 
scutiți de adunările gene
rale U.T.M. ci dimpotrivă 
trebuie să participe re
gulat pentru a fi îndrumați 
de către organizația 
U.T.M. în activitatea lor 
de zi cu zi.

Pentru buna 
a celor care se 
în anul viitor 
VUI-a a luat ființă cursul
de pregătire de 6 luni. 
Cele două comisii care au 
efectuat recrutarea cursan- 
ților pentru noul an șco
lar nici pînă în prezent 
n-au prezentat școlii • si
tuație clară.
Elevii trimiși de cele două 
comisii nu au dosarele 
completate. In urma veri
ficării s-a constatat 
există elevi care nu 
încadrează în hotărâre, 
corespund din punct 
vedere al studiilor și a

producție. Intre- 
n-au respectat 

propunând e- 
n.au înclinații

că 
se 
nu 
de 
ve

\ Cursurile serale și fără 
4 frecvență au ca scop pre- 
xgătirea tineretului din pa- 
Ztria noastră, a tineretului 
Jcare lucrează direct în 
) producție pentru a deveni

chimii în 
prinderile 
hotărîrea, 
levi care 
spre școala medie. Secțiile
din întreprinderi au 
înaintat listele cu elevii 
propuși pentru cursurile de 
pregătire fără să se mai

De aceea întreprinderile 
au sarcina de a da elevi
lor muncitori un sprijin 
real, de a ajuta școala în 
așa fel încît procesul de 
învățământ să se poată

intereseze de elevii
Dintre cei 123 înscriși 

pe listele combinatului și 
care este necesar să ur
meze cursurile numai 
52 frecventează școa
la, iar dosarele complete 
au numai 23. La 1.C.S.H, 
frecventează aproape toți 
cei înscriși în număr de 
40 însă le lipsesc dosare
le. Din cei 40 de elevi nu
mai II au dosare. Din 
cauza muncii superficiale 
pe care au depus-o corni, 
siile s-a ajuns în situația 
ca pînă la ora actuală 
multi elevi să aibă dosarele 
necorespunzator întocmite, 
iar alții care și-au adus 
cu întîrziere dosarul să 
fie considerați necorespun
zători și ca atare să fie 
exmatriculați din școală la 
jumătatea anului școlar.

Z1NA VESESC.U

desfășura în condiții opti
me pentru a crea cadre 
bine pregătite atît sub ra
port politic cît și profesio
nal.

In biografia a sute Șt 
chiar mii de tineri din 
Hunedoara sint o serie d< 
elemente comune sau cel 
puțin asemănătoare.

Iată numai unul din a- 
ceste elemente ': dragostea 
și devotamentul lor față 
de partid. Atunci cînd par
tidul a pus în fața tine
retului necesitatea de a 
face lit: Hunedoara un 
puternic centru industrial, 
mii de tineri din toate col. 
turtle țării au venit aici 
s-au înrolat voluntari în 
' ri găzile. care au pus pia
tra de temelie la zeci și 
zeci de obiective industri
ale. începutul n-a fost u- 
sor, dar greutățile vremel
nice au fost învinse. Au 
fost învinse pentru că 
marea majoritate a briga
dierilor au fost tineri ini
moși, care au cunoscut 
scopul pentru care mun
cesc.

Printre cei veniți la Hu. 
nedoara in anul 1950 se 
numără și tindrul Vieru 
loan. Ca brigadier a lu
crai la înălțarea furnalelor 
5—ff, a aglomeratorulai și 
la alte obiective industria
le. După expirarea stagiu
lui de brigadier, a fost re
partizai la atelierul central 
de reparații auto in secția 
de strungărie. Aici, da
torită sprijinului comuniș
tilor, și indeosebi al 
tovarășului Szblosi Gheor. 
ghe, dînd dovadă de ace
eași stăruință cu care a 
muncit și pe șantierele de 
ttmdruzții, în start tirrip

s. a calificat in meseria 
de strungar. Și, din anul 
1954 exercită in mod e- 
xemplar această meserie. 
Mai mult, se ocupă înde, 
aproape de ridicarea cali
ficării și altor strungari 
mai tineri. De pildă acum 
se ocupă de strungarul 
Bocea Dumitru, absolvent 
tinăr al școlii profesionale 
și care încă mai are ne- I 
voie de unele îndrumări 
practice.

Fiind apreciat de către 
toți tovarășii săi de mun
că. de către organizația 
U.T.M. și de partid ca un 
tinăr harnic și priceput, în 
anul trecut a lost numit 
propagandist la cercul de 
studiere a statutului 
U.T.M. Tinărul Vieru 
loan este un propagandist 
conștient și stăruitor. La 
cercai condus de el Icc-

till? slut predate la zi și 
pc înțelesul tuturor c ursari 
Iilor. La ultima alegere 
U I M. a fost ales metr., 
brii în biroul organizației 
U.T.M. de la acest atelier. 
De sarcina care îl revine 
se achită cu cinste.

Dooedindu.se a fi frun. 
taș atît in producție Cit 
Șt in ducerea la bun sfir. 
Șit a sarcinilor pe linie 
de organizație, adunarea 
generală a organizației de 
bază P.M.R. punlnd in dis
cuție cererea sa. l-a pri
mit cu unanimitate de vo
turi in rîndul candidaților 
dc partid. Și Vieru loan 
merită să facă parte din 
detașamentul de avangar
dă al clasei muncitoare 
deoarece este un tinăr pe 
care-l caracterizează con
știinciozitatea si stăruința.

G. ZOLD

Sortatori
fruntași în muncă

Alături de ceilalți mun
citori ai laminorului dș 
800 mm. sortatorii aduc o 
contribuție importantă la 
realizarea planului de pro. 
ducție. Printre sortatorii 
fruntași în muncă se nu
mără muncitorii: Bohone 
Ion, Vilsan Constantin, 
hîntină Nicolae și. alții 
care au sortat luna aceas
ta peste 2.500 tagle zilnic.

I. BURTICA 
corespondent

Dooedindu.se


Pag. 4 UZINA NOASTRA

O
R. Cehoslovacă

Cel mai mare pod 
din Cehoslovacia
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La Zdakov, în Boemia 
de 3ud, se construiește 
cel mai mare pod din R. 
Cehoslovacă. El va uni 
malurile Vita vei trecînd 
peste viitorul lac de acu
mulare din regiunea ma
relui baraj de la Orlik.

Podul, care va fi con
struit în arc va avea o 
lungime de 450 metri și 
o greutate de 4.000 tone. 
La construcția sa se folo
sește un oțel special.

național, care va fi unul 
dintre cele mai mari din 
R. Cehoslovacă.

La 
hotel 
iitate 
l.CCG

construcția 
va fi folosită 
de oțel de 
de tone.

acestui 
o can.

circa

in

Importanta expedite științifică 
din Oceanul Atlantic

In decursul 
șasea expediții 
cercetări ,,Mihail Lomono
sov" oamenii de știință 
sovietici au cercetat re
lieful fundului Oceanu-

.......  =------ — __ din observații

celei de-a 
a navei de

O nouă concepție 
tratamentul cancerului

ÎNLOCUITOR SINTETIC 
pentru lemnul de la traversele 
de beton

Un hotel 
international 
La Brno a început con. 

siruirea unui hotel inter.

Recent, Orchestra sim
fonică de stat a U.R.S.S., 
sub conducerea lui Ghe- 
nnadi Rojdestvenski, a e. 
xecutat în primă audiție 
prima simfonie a lui An. 
drei Eșpai, unul din talen- 
tații compozitori sovietici 
din tînăra generație, (năs
cut în 1925).

Noua lucrare muzicală 
a lui Eșpai este oarecum 
neobișnuită prin construe, 
ția ei. Simfonia este alcă. 
tuită numai din două părți 
(lento și allegro vivace)— 
absolut contrare prin ca
racterul limbajului muzi. 
cal.

Primei părți line, pline 
de gînduri neliniștitoare i 
se opune muzica luminoasă 
a finalului, construită pe 
alternanța impetuoasă a 
ritmurilor energice. Nu
mai la mijlocul părții a 
doua apare tema tristă, se-

te și păreri contradictorii, 
dar majoritatea muzicie
nilor din Aloscova sînt de 
acord că simfonia se dis
tinge prin prospețime și 
originalitatea portretelor 
muzicale și a instrumen
tării, că ea oglindește de
plin măiestria polifonică 
matură a compozitorului.

Prin audierea 
niei lui Eșpai 
Compozitorilor
și- Filarmonica din Mos
cova a început un ciclu 
de concerte în al cărui 
program au fost incluse 
cele mai noi lucrări ale 
compozitorilor sovietici.

simfo- 
Uniunea 
Sovietici

După cum se știe, apa. 
rit ia cancerului in orga, 
nism este însoțită de apa
riția unei cantități mai 
mari de acid dezoxiribonu. 
cletnic (DRNA) in țesu. 
furi, iar cantitatea de a. 
cid este direct proporțio
nală cu dinamismul proce
sului de dezvoltare al tu
morii.

Oncologul polonez Dr 
Antoni Bielccki, de la In
stitutul Mamei și Copilu
lui din Varșovia, făcind 
observații asupra acestui 
fenomen a ajuns la o con
cluzie interesantă; frinind 
formarea acidului DRNA 
in organism, se poate pre. 
supune că se va putea 
frina implicit dezvoltarea 
celulelor canceroase. In. 
trucît acțiunea acidului 
DRNA este neutralizată 
de enzima denumită Dez. 
oxitibonucleinază, urmea
ză deci să se administreze 
bolnavului această enzirpă.

Dr Bielecki a hotărî! 
să-și verifice concluziile 
prin experiențe, la care să 
folosească mici doze de 
enzimă. Primele rezultate 
au arătat că introducerea

enzimei în organismul 
bolnavului nu provoacă 
fenomene secundare dău
nătoare. El iși continuă 
cercetările.

Abona}i-vâ 

ia ziarul
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lui Atlantic de la Canalul 
Mînecii la Dakar (9.000 
mile). Pe tot parcursul 
membrii expediției au e- 
fectuat în continuu mă
surători cu sonde acus
tice. Materialele rezultate 

prezintă
un mare interes științific 
și practic, întrucît ele com
pletează și corectează în 
nulte privințe datele e- 
xistente cu privire la ca
racterul, regimul de 
temperatură și alte ele
mente ale Atlanticului.

Membrii detașamentu
lui de hidrografic al ex. 
pediției au adunat mate
riale valoroase. La toate 
stațiile, hidrologii au 
măsurat temperatura și 
salinitatea apelor oceanice 
la peste 4.000 de orizon
turi. Date interesante au 
fost obținute prin folosi
rea unor aparate electro
nice originale pentru mă
surarea radioactivității a. 
pei nu la probe, ci direct 
în ocean.

$ Catedra de industrie
< materialelor sintetice 
i Universității politehnice

din Budapesta a pus la 
punct producția unui în
locuitor din material sin
tetic al traverselor 
cale ferată. Se știe 
traversele din beton în
locuiesc din ce în ce mai 
muit lemnul în construe.

iii le de că i ferate. Totuși 
șinele de fier sînt fixate 
pe bucăți de lemn aplica- 

> te pe traversele de beton. 
? Or, lemnul este expus 
> putrefacției, iar în re-

a 
a

de 
că

giunea tropicelor — ra
vagiilor provocate de 
termite. Totodată lemnul 
este și un rău izolator.

Materialul sintetic fo
losit la înlocuirea lem
nului este un perfect izo
lator, este impermeabil 
și rezistent la mari osci, 

lății de temperatură. Pro. 
totipurile de traverse 
au fost supuse unei pro
be echivalente cu 50— 
60 de ani de uzură. Bu
toanele de oțel și șina 
de cale ferată au deve
nit inutilizabile în vre
me ce materialul sintetic 
de experiență nu a pre
zentat nici o urmă de 
uzură.

Căile ferate ungare 
supun acum noua in
venție la diferite probe 
chiar pe cale ferată și 
în funcție de rezultatele 
obținute, va începe ime
diat fabricarea în serie a 
noului produs.

CUM L-A ÎNȘELAT OMUL PE TIGRU
— POVESTE POPULARĂ CHINEZĂ —

Odată, pe cînd se 
torcea de la cîmp, un 
ran a întîlnit un tigru fio
ros care se năpusti asu. 
pra lui gata, gata să-1 
mănînce. Țăranului îi pie
ri piuitul de frică. Se dă
du cîțiva 
prinse să 
gru:

— Nu 
grule I

— Bine, fie I zise 
gnu. Numai că tu trebuie 
să-mi răspunzi la o între
bare.

în- 
tă-

pași înapoi 
se roage de

mă mînca.

Și 
ți

ti.

Criptografie
(7, 1> 4, 4, 2, 7, 5)

ti-

— La ce fel de între
bare ? Dă-i drumul!

— Am auzit că omul 
ar fî cea mai înțeleaptă fi
ință de pe pamînt. îmi 
poți tu dovedi această în. 
țelepciune omenească ?

Auzind una ca asta, ță. 
ranul mai prinse curaj.

— Cu dragă inimă ți-aș 
îi arătat.o, numai că n.o 
am cu mine. Nevastă-mea 
o ține într.o ladă încuiată 
cu lacătul.

— Atunci să mergem 
împreună la tine acasă să

mi-o arăți, — zise grăbit 
tigrul.

— Ce-ți trece prin 
minte, tigrule ? Cum pui 
piciorul în sat, cum îți fac 
vînătorii de petrecanie.

— Du-te atunci singur 
și ad-o aici I

— Ei, așa mai vii de- 
acasă I — se bucură țăra
nul. Numai că dacă mă 
întorc cu spatele, s-a zis 
cu mine, ai să-mi sari în 
cîrcă și ai să mă mănînci.

Tigrul, care ardea de 
nerăbdare-i rosti:

— Nu mă ating de tine,

ori ce-ar fi, nu mă ating 1 
Iar de îu.ți vine să 
crezi, leagă-mă cu frîn- 
ghia de pom și pleacă li
niștit.

— Ei, dacă-i așa, s- 
avem cu iertăciune, aș- 
teaptă.mă puțin — zise 
țăranul.

Și cît ai clipi, țăranul 
îl legă burduf de pom iar 
după aceea prinse să-l 
croiască pe tigru cît îl ți
neau puterile zicîndu.i:

— Ei, acum ai văzut. 
Asta-i înțelepciunea otne. 
nească î

cundară a lento-ului, ca o 
amintire a greutăților 
trecutului. '*s- ir încălzirea cu apă a globului pămîntesc »In cercurile muzicale 
noua lucrare a Iui Eșpai 
a prilejuit discuții anima.

...la șantierele navale 
din Gdynia a fost lansat 
de curînd pe apă prototi
pul primului spărgător de 
gheață polonez cu o putere 
de 250 CP ? Noua navă 
va avea drept sarcină cu
rățirea de gheață a cursu
lui inferior alVistulei. In 
anul viitor la șantierele 
navale din Gdynia se va 
trece la construirea unui 
spărgător de gheață cu o 
putere de două ori mai 
mare.

...în' prezent la șantie
rul Naval Dunărean din 
R. P. Ungară se apropie 
de sfîrșit construcția ce
lei mai mari nave din a. 
luminiu din Europa ?

Noul vas poate trans
porta 180 de persoane. O 
parte din punte este 
destinată odihnei pasage
rilor.: r *

■■__ trîmtoarea Be. 
ring... O fișie al
bastră îngustă 
care unește Ciu. 
kotka cu Alaska

' americană. Aici s-a gindit 
inginerul P. M. Borisov să 
construiască barajul.

Totuși cum să se inal- 
\ țe o asemenea construcție 
gigantică ? Doar nu este 

Ide loc simplu să fereci in 
beton armat o strimtoare 
de 74 km., care are în 
medie o adincime de 50 m.

■— Barajul, l-am con
ceput, jirește, asamblat 
din elemente prefabricate 
— explică Borisov. Și el 
ne arată o foaie de hirtie 

Îpe care este desenată o 
scăriță in mai multe etaje 

i din cutii de beton armat— 
pontoane in care sint mon. 

i taie pompe, mai bine-zis 
elice de navă. Aceste pon
toane se pot construi, de 

' exemplu, la Vladivostok și 
1 pe litoralul american și se 
i pot transporta prin plutire 

pînă la strîmtoarea Bering 
I pentru a fi apoi montate 

pe loc. Eu vorbesc de li
toralul american pentru că 
atit Canada cît și Statele 
Unite sint interesate in 
îcălzirea Arcticii.

Proiectul și devizul lui

Borisov prevăd totul in 
mod amănunțit: ce sume 
sînt necesare pentru con
struirea pontoanelor, pen
tru transportarea și mon. 
tarea lor, sînt enumerate 
toate cheltuielile pentru 
centralele electrice pluti, 
toare și staționare, pentru 
mecanismele necesare con
strucțiilor, pentru lucrările 
de cercetări științifice, pen
tru porturile maritime și 
aeriene. Proiectul prevede 
și un oraș care să asigu
re o viață normală și ci. 
vilizaiă oamenilor care 
vor construi barajul, iar 
apoi vor dirija apele ocea. 
nelor.

Orice construcție necesi. 
tă, firește energie electrică. 
Cum va putea fi ea pro
curată intr-un ținut atit de 
îndepărtat și nepopulat?

— Da, este o problemă 
complicată, dar nu nere
zolvabilă. Va fi nevoie re
lativ de multă energie elec 
trică — aproximativ cit 
producția a patru hidrocen 
trale de puterea celei de 
la Stalingrad sau, a două 
de puterea celei de la Bra. cind oamenii au început să 
tsk. Cum să se obțină a. 
ceasta cantitate de energie? 
In primul rînd, în secolul 
nostru atomic putem să ne

permitem să visăm la zeci 
de centrale atomoelectrice 
plutitoare. Dar aceasta nu 
este singura variantă. Intin 
deri vaste din jurul Ocea
nului înghețat de nord sînt 
bogate in cărbune, țiței, 
gaze. Din păcate insă a- 
ceste locuri au fost prea 
puțin explorate. Dar chiar 
și astăzi in bazinul V'diui, 
pe malurile Lenei, s.au 
descoperit zăcăminte de 
gaze. Nu incaoe îndoială 
că prospectarea de gaze in 
regiunea Verhoianslc este 
de asemenea o chestiune 
s viitorului apropiat. Așa 
dar, o conductă de gaze 
de 3.000 — 3.500 km poate 
rezolva cu succes problema 
energetică. Mai departe: 
americanii caută și vor 
găsi desigur țiței in Alas, 
ka, în apropierea strimt o- 
rii. Dar chiar și intr-un 
caz extrem: nu există e. 
nergie atomică, cărbune, 
țiței, gaze în apropiere nici 
în U.R.S.S., nici la ame
ricani. Chiar și în acest 
ca2 există o ieșire din si. 
tuație. In timpurile noastre

transporte energie electri
că pe distanțe de mii de 
kilometri, este oare greu 
să ne închipuim pilonii li.

niilor de transport a ener
giei pornind din Siberia și 
Canada spre strîmtoarea 
Bering ?

Deocamdată barajul in 
strîmtoarea Bering este un 
vis transpus pe hirtie...

Ce se va întimpla însă 
cind proiectul se va întru
chipa in beton și oțel ?

Piotr Mihailovici visează 
la lucruri minunede. El 
visează la livezi de vișini 
și meri in lakuția — doar 
clima ei se va apropia de 
clima regiunilor Orei și 
Briansk. El visează la a- 
cele timpuri cînd pe tot li
toralul Oceanului înghețat 
de Nord pînă la insula 
Vranghel in -unuarie va 
aproximativ aceeași tempe
ratură ca în Ucraina, iar 
vasele vor putea naviga 
tot anul. Și mai visează 
de asemenea că regiunile 
înghețului veșnic vor dis
pare treptat atit in 
U.R.S.S., cît și in Canada, 

.în Alasca, iar tundra ne- 
populată se va acoperi de 
imașuri și pășuni înflori
toare. Vor putea dormi li. 
niștiți viticultorii francezi 
și cultivatorii de orez din 
Japonia. Golful St. Lau. 
rențiu iși va deschide larg 
porțile flotei comerciale

americane în Oceanul A. 
tlantic, mai bună și mai 
veselă va deveni viața oa. 
menilor din toată lumea.

Condițiile de lucru vor 
fi desigur destul de grele. 
Strîmtoarea Bering doar 
nu este nici Volga, nici 
Eriisei. Este vorba de lo
curi nepopulate. De ase. 
menea și amploarea lucră
rilor va fi neobișnuită. 0 
asemenea problemă gran
dioasă este greu, poate 
chiar imposibil să fie re
zolvată de un singur stat, 
chiar de un stat mare. 
Sint necesare eforturi co
mune, cercetări comune, 
munca creatoare comună 
a mai multor state. Aproa
pe întreaga emisferă nor
dică a globului, în primul 
rînd Canada, partea de 
nord-est a S.U.A., toată 
Scandinavia, Germania, 
Polonia, China, nordul Ja. 
popiei vor obține mari a- 
pantaje de pe urma încil. 
zirii Arcticii. De aceea, 
toate aceste state trebuie 
să-și aducă contribuția lor 
la această construcție. Dar 
rolul cel mai important 
revine de fapt și de drept 
la două din cele mai pu

ternice state: Uniunea So
vietică și Statele Unite ale 
America — cei mai apro
bați vecini in regiunea 
strîmtorii Bering.

Cind se oa produce în
călzirea climatului politic 
și gheața „războiului rece’ 
se va fi topit.

♦ ♦
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