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Strîngerea recoltei
la timp, fără pierderi!

n regiunea 
Constanța

m Succese
* ale brigadierilor 

muncii patriotice
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — Brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
din orașele și satele regiunii 
Suceava au muncit cu entu
ziasm pentru a-și îndeplini 
cu succes angajamentele 
luate în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al partidului. 
Numeroase sînt lucrările la 
care tinerii brigadieri și-au 
adus o importantă contribu
ție. Una din cele mai mari 
acțiuni la care a luat parte 
cîteva mii de tineri a fost re
facerea și îngrijirea patrimo
niului forestier. De aseme
nea în acțiunea permanentă 
de colectare și predare a fie
rului vechi s-au obținut rea
lizări importante. Pînă Ia 30 
iunie a. c. a fost predată 
I.C.M.-ului cantitatea de 940 
tone fier vechi.

Organizațiile U.T.M. au mo
bilizat forțele tineretului la 
lucrările de construcții social- 
culturale pentru grăbirea rit
mului acestora, fapt care a 
făcut cu putinfă ca pînă în 
prezent să se dea mai de 
vreme în folosință 81 săli de 
clasa și să se realizeze prin 
munca efectuată economii în 
valoare de 590.000 lei.

Tinerii colectiviști dintr-o 
serie de comune și sate au 
contribuit la darea în folo
sință a 26 grajduri. 18 saivane 
și la ridicarea a 12 construc
ții zootehnice. Toate acestea, 
ca și alte acțiuni tinerești cum 
ar fi îngrijirea pășunilor 
finețelor, construirea 
facerea drumurilor, 
de noi terenuri 
efectuate 
regiunea 
economii bănești la lucrările 
finanțate .—îl---- j-
2.600.000 
nefinantate de peste 4.800.000 
lei. •

Brigada de tineret din secția centralizatoare și telecomandă de Ia Atelierele C.F.R. Arad 
condusă de tovarășul Condor Victor este fruntoșă pe ateliere.
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Datorită organizării mai 
bune a muncii pe brigăzi și 
echipe, precum și pregătirii 
din timp a întregului utilaj și 
a mijloacelor de transport, la 
gospodăria agricolă colectivă 
din Hîrșova, regiunea Cons
tanța, recoltarea păioaselor 
s-a făcut anul acesta intr-un 
timp mult mai scurt decît a- 
nul trecut. Colectiviștii au ob
ținut recolte bune. Imediat 
după recoltare, gospodăria co
lectivă a predat statului can
titățile de cereale contractate, 
primind chitanța nr. 1 pe ra
ion.

Recolte bune au obținut și 
alte unități agricole socialiste 
din regiunea Constanța. Mem
brii brigăzilor de mecanizare 
completă de la G.A.S. Costa- 
che Burcă, de exemplu, au în
cheiat recoltatul orzului de 
pe sute de hectare în 3 zile, 
realizind peste 3.100 kg în me
die la hectar. In citeva zile au 
terminat secerișul de pe 600 
ha cultivate cu orz și meca
nizatorii de la G.A.S. Bordu- 
șani unde s-au obținut în me
die 3.000 kg la hectar. La gos
podăriile agricole dc stat Je- 
gălia și Fetești, combinerii lu- 
crînd cu toată capacitatea ma
șinilor au scurtat perioada de 
lucru planificată stringind în 
medie Ia hectar 2400—2500 kg 
de grîu de pe întreaga supra
față cultivată.

In Bărăgan, pe
In aceste zile, cu oamenii 

forfotind neobosiți, cu com
binele și secerătorile înotînd 
prin lanurile bogate cum 
n-au mai fost vreodată, cu ’ 
camioanele și căruțele care 
se află într-un continuu du- , 
te-vino. Bărăganul îți oferă 
imaginea amplă și robustă a 
marii bătălii care se dă i__ 
întinsul cîmpiilor patriei pen
tru strîngerea grabnică a re
coltei.

Pe Valea lalomiței, 
Urziceni și Balaciu, 
pentru culegerea rodului hol
delor coapte e în toi. La 
G.A.C. „Dezrobirea din co
muna Alexeni. raionul Urzi
ceni, campania a început cu 
recoltarea celor 30 ha. de orz. 
care au fost terminate într-o 
singură zi. Imediat s-a tre
cut la strîngerea recoltei de 
grîu.

Pe malul opus al lalomiței 
răspunsul nu a întîrziat să 
vină. El a fost dat de colec
tiviștii din G.A.C. „A.S. Puș- 
kin“ din Bărcănești, care zi
lele trecute, după ce au recol
tat cele 66 ha de orz, au 
ceput intens să culeagă 
dul în pîrgă al holdelor 
grîu.

Rășpunzînd îndemnului 
ganizației de partid, utemiștii 
au hotărît să contribuie 
toate forțele lor la buna 
fășurare a campaniei.

Utemiști ca Uluițeanu Ni- 
colae, Zoană Mihai, Spiridon 
Marin, Spiridon Stela au fă
cut ca transportul recoltei de 
la. cîmp la magazii să se des
fășoare fără întrerupere. Ti
nerii Pană Ion și Răducanu 
Constantin au făcut un scurt 
curs de pregătire pentru a lu- 
fcra pe combine. Acum, alături

valea lalomiței
de cei mai buni colectiviști, ei 
lucrează pe cele opt combine, 
sprijinind pe combinerii de 
la S.M.T. să strîngă recolta 
rapid și fără pierderi.

Tot tinerilor li s-a încre
dințat de către organizația 
de partid. ■ și conducerea gos
podăriei paza lanurilor. In a- 

pe ' ceste seri, cite doi utemiști 
, au în grija lor cîte un lan din 
holdele gospodăriei. Tinerii 
s-au angajat, de asemenea, să 

între strîngă prin muncă voluntară 
lupta 2.000 kg. spice.

Cuvintele candidatului de 
partid Alexandru Ioniță, se-’ 
cretarul comitetului U.T.M.* 
caracterizează simplu și pre
cis munca tinerilor colecti
viști. in aceste zile : „fiecare 
dintre n°i simte răspunderea 
pentru recolta gospodăriei și 
e la locul unde a fost repar- 
tizat“.

Ioniță n-a putut spune mai 
multe, tn aceste zile oamenii 
sînt mai zgîrciți la vorbă ca 
orieînd.

*'•

C. STANESCU

Tînărul Girlovan Ion din secția 
montaj a Uzinelor „Unirea** din 
Cluj este apreciat ca trnul din
tre bunii muncitori ai secției.
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Rămași în urmă
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Entuziasmul 
muncii 
de fiecare zu-

Un ajutor in dezvoltarea
socialiste față de muncă

Și 
și re- 

redarea 
agriculturii, 

de către tinerii din 
Suceava totalizează

în valoare de 
lei, iar la lucrările

★

la sfîrșitul lunii iunie
39.500 de tineri din 
Hunedoara. încadrați

• Ptnă 
cei peste 
regiunea 
în cele 1.366 brigăzi de muncă 
patriotică, au efectuat peste 
223.600 ore de muncă voluntară. 
Ei au colectat și expediat către 
oțelârii cantitatea de 12.000 
tone de fier vechi. în cadrul ac
țiunii de refacere a fondului fo
restier, tinerii hunedoreni au 
împădurit o suprafață de 392 de 
hectare.
• Brigăzile utemist e de mun

că patriotică, tinerii din regiu
nea Galați au efectuat de la în
ceputul anului pină in prezent 
1.967.000 ore muncă patriotică. 
Au fost colectate 4.458 tone fier 
vechi. O mare atenție a fost a- 
cordată acestei acțiuni de către 
tinerii de la sate. Numai tine
rii din satele raionului Tecuci 
au colectat 104 tone fier vechi 
iar tinerii din raionul Focșani 
au colectat 96 tone fier vechi.

Dintre cele trei posturi ute- 
miste de control din sectorul 
motoare al Uzinelor de trac
toare „Ernst Thălmann“ din 
Orașul Stalin, ccela condus de 
tinărul inginer Horst Bonfert 
constituie un exempij pentru 
toate posturile u tem iste de 
control din întreaga - uzină. Pos
tul are o activitate bogată și 
rodnică, strîns legată de munca 
tinerilor orientată multilateral, 
spre toate problemele. De alt-. 
fel, acesta este și ; dezideratul 
colectivului: „cît mai strins le
gat de problemele producției”. 
De aceea și obiectivele pia
nului său sînt totodată princi
palele obiective ale secției : re
ducerea prețului de cost, des
coperirea și valorificarea tutu
ror rezervelor interne, organi
zarea locului de muncă, între
ținerea mașinilor, lupta pentru 
economii și altele.

Cum își desfășoară 
tea postul ? Colectivul 
fac parte tinerii 
Gheorghe Tomo, lori 
Ion Urziceanu și inginerul. Du
mitru Bălan întreprinde in mod 
regu'at de 2-3 oci intr-o săo- 
tâmina raiduri prin sector. O- 
r’entarea colectivului este multi
laterală. Postul se ocupă atît 
de problemele calificării cit și 
atitudinii față de muncă a ti
nerilor, combaterea unor atitu
dini retrograde, urmărește cali
tatea produselor, acțiunea de 
reducere a rebuturilor,’ a con
sumurilor specifice, ia atitudine 
împotriva risipei, a lipsei de or
ganizare in muncă etc. Neregu
lile descoperite se discută mal 
intii cu maistrul șef, cu șeful bri-t

gâzii și cu secretarul organiza
ției de partid din sector. Dacă 
toți sînt de părere că faptul 
descoperit merită „atenția" pos
tului utemist de control i se dă 
curs la gazeta „Vorbește 
postul utemist de control".. Și 
într-adevăr, postul vorbește, în
tregului colectiv in fraze scurte, 
dar usturătoare, in imagini haz
lii dar și pline de învățăminte. 
Despre acest lucru îți poate 
vorbi foarte bine utemistul Ervin 
Soho bel, frezor. El a simțit pe 

. propria-i piele „usturimea acului**

erarere are. A recunoscut, ce 
să facă.
- Poți să ne seri asta, 

propus inginerul Bonfert
— De ce ? a întrebat mirat, 

Ervin.
— Ca să punem răspunsul la 

gazetă in locul caricaturii...
Ervin a scris. Cu răspunsul

i-a

VASILE CÂBULEA

(Continuare în pag. 3-a)

în raionul Tirgo- 
viște, suprafața ocu
pata cu grîu și orz 
este de peste 6.000 
hectare.

Organizîndu-și bine 
munca și folosind 
din plin atelajele 
proprii, colectiviștii 
din comunele Bâlenii 
Romini și Văcărești 
au reușit si termine 
recoltatul orzului.

Rezultate bune au 
obținut și colectiviștii 
din alte comune ale 
raionului. Totuși pro
centul realizat ptnă 
acum (16 la sută) 
este mult prea mic

posibilități.față de
Atît la orz. cit și la 
grîu. lucrările de re
coltare se desfășoară 
foarte încet.

Vinovate de aceas
tă răminere în urmă 
se -fac atit sfaturile 
populare, cit și con
ducerile gospodări
ilor colective și ale 
întovărășirilor 
cole.

Contribuția 
tului este de 
nea nesatisfăcătoare. 
Comitetul raional 
U T.M. Tirgovișle n-a 
îndrumat organizați
ile de bază V.TNI. să

agri-

tinere- 
aseme-

mobilizeze tineretul 
de la sate la acțiuni 
specific tinerești ca: 
amenajarea ariilor, 
organizarea de echipe 
pentru recoltat, strin- 
gerea și clăitul sno
pilor și căratul lor 
la arii.

Timpul este înain
tat. Se impune lua
rea unor măsuri cît 
mai eficiente din par
tea sfaturilor popu
lare, a organelor a- 
gricole, a organiza
țiilor U.T.M., în 
vederea urgentării 
ritmului de recoltare 
a păroaselor.

N. PUIU crea-

(apte excepționale sînt înclinați 
să subaprecieze tocmai posibili" 
lățite ce le oferă la fiecare pas, 
munca de zi', citf zi,, pentru mani
festarea erojsthului; în societatea 
socialistă, munca a devenit o 
permanentă verjfrqare a bărbă
ției și a eroismului multilateral. 
Fără îndoială. împrejurările 
deosebite 'excepționale mobilizea
ză firesc virtuțilh eroice ale ti
neretului. ‘ E ntai laîndemînd Sa 
ie închipui erou cu arma în rnînă 
sau i:i ținuturi îndepărtate. în- 
fruntind primejdii și greutăți 
uriașe.

Dar construcția socialismului 
și comunismului înseamnă, în 
primul rînd, mobilizarea masivă 
și permanentă a eroismului coti

dian al maselor. 
i.Munca obișnuită, 
de toate zilele, for* 

I mează 99 la sută
;J din viața omului"

— sublinia M. I* 
Kalinin. Lucrul cel 
mai important — 
ii spunea el tinăru- 
lui sovietic — este 

lucreze cu entuziasm de 
șl in condițiile obiș-

cctivita- 
din care 
strungari 

Sădea,

Din experiența postului 
utemist de control 

de la sectorul motoare 
al Uzinelor 

.Ernst Thâlmann 
din Orașul Stalin

postului utemist de < 
„Orice rău e spre bine“, 

tînărul parcă 
titlul 
Dar 
era 
Marinică". 

Venea la lucru cu întîrzieri, fă
cea lucru prost și puțin. Rebuta 
piesele, pentru că se plimba tot 
timpul și-și lăsa mașina sin
gură. Era mereu sub normă. Și 
cîștigul era pe măsura muncii 
luî. Toote oceste metehne 
ou fost cuprinse într-o carica
tură care a apărut ia vi
trina postului utemist de control. 
Caricatura reprezenta o mașină 
de frezat cu două miini lungi 
care-l apucau pe Ervîn de hai
nă, cind acesta-i întorsese spa
tele să se depărteze. Plecase la 
plimbare : „Stai tovarășe Ervin, 
nu mă părăsi că nu ți-ai termi
nat treaba** ... spunea chipurile, 
mașina... Lumea a rîs. Scena 
s-a repetat și între băieți. Pe 
Ervin l-a usturat povestea asta 
pină la inimă. Se făcuse de ri- 
sul tuturor. S-a pus băiatul pe 
treabă repede de tot După 
citeva zile a fost întrebat ce pă-

■i-
-• afurisește

sâ facă o aluzie la 
fruntaș, in prezent. 
I atârn cazul. Ervin 
din „prietenii lui

Vedere a noului bloc din Calea Victoriei, colț cu Bulevardul 6 Martie.

Studenții veniți la muncă patriotică la G.A.S. Ur'easca au 
avut azi o zi plină de roade. După muncă, o clipă de... me

ditație.

control. 
, mor- 

vrind 
I lui de 
r să re- 
i unul

„Cum să ne manifestăm capa
citatea de eroism ?“ — iată o 
întrebare pe cate și-o pun foarte 
mulți tineri din patria noastră cu 
o nerăbdare lăudabilă.

Și e firesc acest fenomen. In 
primul rind, e propriu vîrstei. 
Adolescentul e dornic de fapte 
mari, ieșite din comun, de fapte 
eroice. în care să-și demonstreze 
bărbăția

Dar ceea ce constituie o ca
racteristică generală a psiholo
giei unei vîrsle. capătă un con
ținut șt un sens ce diferă în ra
port cu idealul moral al tinere
tului, ideal pe care i-l pune în 
față societatea in care trăiește.

Societatea socialistă cultivă în- 
tr-adeiiăr eroismul, stimulind tot 
ce e mai pozitiv, 
mai înălțător, mai I
profund omenesc in 1
năzuințele vîrstei ti- dn
nere. Desființînd Uu
pentru prima oară 
în istoria omenirii 
baza exploatării o- 
mului de către om, 
revoluția socialistă 
descătușează uriașe energii
toare, limpezește țelul uman, 
creează1 baza adevăratului eroism.

In fața tinerilor noștri stau 
exemplele glorioase ale eroilor 
primei țări a socialismului vic
torios, Ei vor să semene cu Pavel 
Korceaghin și Meresiev, cu Zoia 
Kosmodemianskaia și Uliana 
Gromova cu atîția alți eroi deve
ni ți atît de intimi glodurilor șt 
visărilor lor. Ei cunosc tradițiile 
de luptă ale eroicei noastre cla
se muncitoare și însoțesc cu gîn- 
dul vitejia lui Vasile Roaită stă" 
pînind sirena sub baionete și cu
rajul lui Filimon Sîrbu strigin* 
du-și credința comunistă sub fo
cul asasinilor fasciști.

Eroul Muncii Socialiste repre
zintă pentru tinăra generație, în 
condițiile muncii noastre pașni
ce, creatoare, un minunat mo
del de viață. Jinduind după 
fapte mari, puse în slujba po
porului, ei se doresc azi pe șan
tiere mărețe unde fiecare clipă 
să le ceară o încredere excepțio- 

_ 1:------  ~’*“- s£
să 

în

nală, unde cu fiecare clipă 
spargă zăgazurile timpului, 
înfrunte primejdii și să se 
scrie în lista eroilor construc
ției socialiste.

Ceea ce constituie tipicul ero
ismului în zilele și în patria 
noastră este lupta permanentă de 
zi cu zi a oamenilor muncii pen
tru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor zilnice trasate de partid 
pe drumul desăvîrșirii construi
rii socialismului, lată de ce gre
șesc acei tineri care aspirină la

ca el să 
site mari t 
nuite ale vieții de toate zilele, 
învingă zi de zi toate piedicile, 
rind pe rind, să dezvolte și să 
întărească spiritul de luptă să 
vadă în această muncă zilnică 
scopul final și să nu piardă ni
ciodată din vedere acest scop fi
nal pentru care luptă — comu
nismul.

în societatea noastră nouă gra
dul de înălțime morala' a omu
lui e dat tocmai de scopul final 
al luptei, de faptul că acest scop 
se realizează purtă cu parte iu 
fiecare zi, in fiecare ceas. Idealul 
nostru uman este acela al Erou
lui Muncii Socialiste.

Tinerelul nostru dornic de e* 
roism trebuie să aibă în vedere 
că întreaga noastră epocă este o 
împrejurare excepțională, trăsă
tură dată de însuși țelul cons
truirii socialismului și comunis
mului. Tovarășul N. S. Hrușciov 
spunea, adresîndu-se tineretului:

„Desigur că nu toți tinerii vor 
putea găsi o folosire a forțelor 
lor pe marile șantiere. Nu vor 
avea prilejul să plece în ținuturi, 
îndepărtate. Poate că acest mod 
de a pune problema va potoli 
întrucîtva avintul unora dintre 
ei și vor spune: „Iată, nu pentru

BIANCA BRATU 
lector la catedra de 

pedagogie a Universității 
„C. 1. Parhon"

(Continuare în pag. 3-a)

U.R.S.S. a lansat
o a doua racheta

Romantismul unei profesii puternică în Pacific
Nu m-am dus zilele acestea 

la Institutul agronomic din Cra
iova ca să-i întîlnesc pe stu- 
denți. Știam că nu-i voi găsi 
nici în sălile de curs, nici pe 
coridoarele altădată in eferves
cență, nici la bibliotecă și nici 
măcar pe terenurile de sport. E 
vremea practicii, a muncii pa
sionate alături de țăranii mun
citori din G.A.C.-uri și de mun
citorii din G.A.S.-uri. E vremea 
cind tinerii studioși caută sâ 
dea viață celor notate cu înfri
gurare în caietele de cursuri, 
cînd au revelația împlinirii con
crete a celor scrise în 
cînd inima le freamătă 
cu freamătul holdei. E, 
s-ar spune, cel mai viu anotimp 
al studenților agronomi.

Deci, nu pe ei îi căutam.
II căutam pe inginerul Negrea 

Ion, secretarul comitetului 
U.T.M. al Institutului. II știam 
responsabil cu practica agricolă 
ia Facultatea de agricultură, 
știam că a venit pentru puțin 
timp din regiune și aș fi vruț

cărți, 
odatâ 

cum

să stau de vorbă cu el despre 
studenții aflați la practică.

L-am găsit pe coridor, în fața 
unuia din acele tablouri pe care 
le lasă facultății orice promo
ție care intră în producție. L-am 
întrebat :
- La ce te gîndești ?
— La băieții noștri.
In cazul de față „băieții no

ștri" însemnau toți cei de pe 
tablou, pe care scria „La reve
dere in anul 1969 1“

— Știi — mi-a spus Nsgrea — 
fiecare fotografie aflată aici e 
pentru noi, lucrătorii institutului, 
ca o poză de familie și poate 
ceva mai mult. Fiecare fost stu
dent ne e ca o rudă dragă, ca 
un prieten de care te leagă nă
zuința spre un scop măreț.
- Și primiți vești 

„rude“ ?
— Mereu. Uite, pe 

ăsta blond și înalt (în 
fie nu se vede că e 
cheamă Cosma Matei, 
inginer la G.A.C. Gruia. întîi a 
fost practicant acolo și pe urmă 
n-a mai vrut să se despartă de 
„meșterii săi de teren** — cum 
li numea el pe colectiviști, Lu-.

de la

băiatul 
fotogra- 
înaît) ii 
Acum e

crorea de diplomă și-a dat-o 
cu „culturi comparative cu dubli 
hibrizi de porumb". O lucrare 
excelentă. E un pasionot al po
rumbului. De altfel, recolte de 
porumb ca la Gruia 
Bun băiat Cosma. 
foțbal.

— Cum ?
— Da, a fost în lotul 

de juniori. L-a pasionat însă mai 
mult porumbul.

Desigur, vreunii mari ametori 
de fotbal vor fi surprinși și de
zamăgiți că un finăr a putut 
ceda pasiunii față de balonul 
rotund celei pentru porumb. Tu
turor acestora. Negrea le ex
plică, simplu și scurt, că pen
tru Cosma porumbul nu în
seamnă o pasiune în sine, ci că 
ea izvorăște dintr-o înaltă înțe
legere a necesităților economiei 
naționale, a politicii partidului 
de dezvoltare continuă a agri
culturii.

începe să mă pasioneze cer
cetarea tablourilor amintite. In* 
țeleg că fiecare din pozele a- 
cestea, înfățișînd chipuri nițel 
înțepenite de emoția momentu
lui, reprezintă povestea fruț

mai rar. 
Joaca și

național

moașă a unei vieți tinere care 
s-a format și a crescut viguroa
să intre zidurile acestui institut 
și care acum rodește in cine știe 
ce mîndru colț de țară. Și, in 
răgazul unei clipe, încerc să fac 
o comparație între acest lăcaș 
de învățătură și tristul renume 
din trecut al ocestor plaiuri ol
tene, care cu mai puțin de două 
decenii in urmă își număra plu
gurile de lemn cu zecile de 
mii, iar analfabeții de aseme
nea.

Mă opresc în fața tabloului 
promoției 1957 șî arăt o foto
grafie. Negrea 
arătat la

— Aha, 
no ști ?
- Nu 1
- Nu

mult despre 
ziar. A dat 
„Determinarea 
producție și calculele prețului 
de cost in G.A.C.“, care a fost 
premiată la un seminar studen-

nu știe că am 
întimplare.
lonescu Adolf, îl cu-

se poate, s-a vorbit 
el. S-a scris și în 
o lucrare despre 

cheltuielilor de

PETRE DRAGU

(Continuare in pag. 3-a) .

• Zborul a urmat cu strictețe traiectoria 
stabilită • Macheta ultimei trepte a atins 
suprafața apei chiar în punctul stabilit • A fost 
încheiat cu succes programul de experi-

mentare înainte de termen
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Comunicat TASS! La 7 iulie 

1960 a fost efectuată cea de-a doua lansare cu succes a unei 
noi rachete balistice, puternice, cu mai multe trepte, destinată 
zborurilor cosmice.

Lansarea a avut loc cu precizie în timpul fixat. Zborul ra
chetei a urmat cu strictețe traiectoria stabilită.

Potrivit datelor culese în urma măsurătorilor efectuate de 
navele speciale ale flotei sovietice, înzestrate cu diferite apa
rate de măsurat, macheta ultimei trepte a rachetei a atins 
suprafața apei chiar în punctul de cădere stabilit.

Racheta a parcurs o distanță de aproximativ 13.000 km.
Prin lansările cu succes ale noii variante a puternicei ra

chete purtătoare, cu mai multe trepte, efectuate la 5 și 7 iulie, 
a fost încheiat programul de experimentare a acestei variante 
a rachetei. In urma acestor lansări au fost obținute toate datele 
necesare privind punerea la punct a rachetei purtătoare — 
destinată unor noi cuceriri ale spațiului cosmic.

In legătură cu rezultatele bune obținute prin cele două 
lansări ale rachetelor, nu mai este necesară continuarea stu
dierii acestei variante.

Agenția TASS este împuternicită să declare că regiunea 
cuprinsă între coordonatele indicate în comunicatul TASS din 
29 iunie 1960, este declarată liberă, începînd de la 8 iulie 
înainte de termenul stabilit, pentru navigația maritimă si 
aeriană.



Delegați străini la primul 
Congres internațional de co
mandă automată de la 
Moscova examinind mașina 

de calcul analitic „Ural"
Foto î TASS

romînească 
peste hotare

Acad. prof. dr.
ȘL S. Nlcolau

Lună de lună, diverse n*o- 
nifestări științific# nterne- 
țianalp, vin sa aovocecscâ 
prețuirea deosebita pe care 
o au oamenii de știință a n 
străinătate pentru succosote 
obținute în anii puten 
populare de știința romi- 
neas^ă- Relatările făcute u- 
nui redactor «I ziarului no
stru de acpd. Șt. S. Ni^o- 
Igu cu primire Io confe
rințele ținute în urmă cu cit 
VA timp IR Franța, vin sp 
dovedească interesul deose
bit CM care reprezentanți de 
frunțe pi științei franceze au 
jupț cyRpștință de succesele 
mediciRei rpminești.

„In recenta vizită pe cere 
pm fpcuț-o ta Paris, cm ți- 
nyț doyp conferințe respec- 
țiv ta Societatea de Gastro
enterologie și !a Facultatea 
de medicina din Ppris.

|n fața specialiștilor per - 
ziepii printre care se numă
rau eunoscuțjj profescri Go- 
tpp, Caraly, P. Giroud H. 
Prevpt, am eipus o cortar *• 
ță despre concepțta școl 
intra microbiologice romîneșt. 
asuprp plurpîităț • hepat’te- 
Iqr yirqle epidemice.

Pe baza unor studii făcute 
în ultimii qni, școala romi- 
negșcp de infrcmicrobiotagje 
p dpvedit pluralitatea vir-- 
șuFi|or în natură, pducind o 
lumină nouă osup-a cceste 
importante probleme șt •’t'- 
fipe. Savanții francezi p-e- 
zenți și-au exprirr.pt grațitu- 
dinep |pr față de șt "țc ro- 
mincască care le-a dăruit o 
concepție de ansamblu asu
pra problemelor hepatitei, 
le-a dpvedit că controverse
le din ultimii ani ata spec:a- 
liștilor in problema ocecstc, 
se datoresc lipsei ure: con
cepții gene role cu pr vire Ic 
pluralitatea manifestă' or o- 
cestui virus.

Lo Facultatea de mediane 
din Paris am conferențiat in 
fața a peste 200 spedeiizti 
despre oncoliza virală, des
pre încercările de tercoeuti- 
că experimentele e ca "•ceru
lui cu ajutorul virusurilor.

6intetizînd de curînd toate 
lucrările di» ou
abordat această problemă, 
bozindu-mă pe lucrările me 
ta Și gle Cptaboratontar ~se 
pm sistematizat rezultatele 
obținute preconizînd între
buințarea virusurilor modif’- 
«Jte qdpptate și qntrencte 
pe tumori pe.ntu distrugerea 
acestora.

Ir concluzia sa. prof. Fos- 
puslle uqyl din marii micro- 
biologi contemporani, a elo
giat științp remiRposcn, con
cepția si rezultatele obținute 
de școala de inframicrpbia- 
logie de ta București.

De aserpenea ta Inștitutyl 
„Pasteur" am discutat pro
blema npuă a vaccinurilor 
metalizate (vaccinuri prepa
rate cu ajutoryl sărurilor de 
metale 9^l«) care dnj 
eficace decît vaccinurile for- 
moîate sau fenicqte, deschi- 
rind perspective noi in pro- 
filariq specifică antivirplâ. A 
impreșiqnqț ÎR special faptul 
că în encefalita Yiral° în 
cqțe alte modalități de vac
cinare au dat rezultat# p»#' 
țâre, vaccinurile metalizate 
(„argintate") descoperite de 
știința romînească au dat 
rezultate remarcabil#

m lumea 
mișcării mecanice 
în colecția Știința înving" « 

Editurii Tineretului q apărut o 
nouă lucrare de popvlarișare. 
dedicată problemelor de mecc- 
nicâ.

Cartea iși propune si pre
zinte o serie de probleme din
tre. cele mai interesante 
nematicii și dinamicii 
niene.

Tema fiecărui capitol 
nunțată Re un titlu < 
dar care sintetizează conținutul 
științific. Așa veți intilni ^A- 
vionul care zboară stind pe

ale ci-
netcto-

este a- 
amuțant

Ce să citim

.,Cum trațe tiuălorul*, 
„Cum ținem umbrela'*, .,Ștaiels 
umbrelor". „Inamicii călătoriei 
interplanetare" : forța graritor 
ționâlă fi rezistența atmosferica' 
etc.

Ultima parte a cărții este des
tinată unor probleme de meca- 
mcă cosmică După o scurtă 
„visitâ de informare" in sistemul 
solar, sfat arăta} i dușmanii ime- 
diați ai pătrunderii omului in 
Cosmos, forța țraiiaț ionelă și 
rezistența almosferți ’ terestre. 
Urmează expunerea evenimente
lor de o excepțională însemnă
tate pentru istoria cstronauticii 
cărora le-am fost cu toții mar-

Cartea lifi U- Alanasiu. 
risi intr-un stil vioi și 

eurțător oferă tinerilor cititori 
posibilitatea si înțeleagă mai 
Ufor problemele mecanicii.

Ing. N. DIACON ESCU

Chirurgie 
arhitectură...

Mult4 
folosit o tehnică macriientâ. 
Organele bolnave se tc*au. se 
excludeau din corp.

C1MD ORGANELE SE JUUTA 
INTRE ELE-

țesuturile moarte ale picioru- 
lui.

Noua cale „ocolită" folosită 
pentru asigurarea circulației 
scr^ume, a ăai rezultate spec
taculoase în diferite accidente 
fi boii ale membrelor infe
rioare.

CONECTĂRI DE ARTERE 
LA INIMA

Ce se intimplâ insă, dnd se 
îngustează sau se astupi un 
vas princ-pal care alimentea
ză inima ? Boala cere se pro
duce fn acest caz. infarctul 
miocardic. este foarte gravă, 
iar frecvența ei este tot aîit 
de mare ca cec a cancerului.

Aproape toate cazurile,
infarctul miocardic apare ca 
o urmare a îng^ștârii seu az- 
tupăni cn un cheag sanguin, 
a arterei care alimentează 
snușduttl inimii.

Pentru a erita consecințele 
acestei blocuri, savantul so- 
vietac V. Demihov, a folosit o 
cită arteră pentru sprjrizw- 
naren as singe « mușchiului 
iuimu. Această arteră este 
uxtuxâ tu czrcuitul sanguin, 
ocolind locul blocat.

!■ laboratoarele Institutului 
JL M. Secewf din Moscova 
V. Demihov, a tratat nu
meroase animale in acest fel. 
Cbmlor b s-a legat artera 

(care hrănește ini
ma) ia aceiași loc fi» care as- 
tuparea se produce ce: mai 
frecvent p Ic om. Mai jos de 
locul de rtrer.gulsre. q fost 
conectată o cită arteră, care 
rr*«e pe lingă tnimâ. Astfel. 
_reoousmut«*. circulația ini- 
mu fcncrtORonzd normal tot 
restul vieții.

La om. pnmcle recorstruiri 
de acest fel cu fost efectuate

Acustica Sălii Congreselor
Cu prilejul celui de-al IlI-lea că redînd prin amplificare as- 

Congres al Partidului Muncito
resc Romîn au fost inaugurate 
instalațiile electroacustice pen
tru congrese și conferințe din 
minunata și impunătoarea sală a 
Congreselor. f

Reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești au sa
lutat Congresul nostru în limba 
țării 
i-au
cere ... ....... ț .
lor. Invitații străini la Congres
au
Pc

lor și toți participanții 
ascultat simultan în tradu- 
de asemenea în limba țării

de marele specialist tn chirur
gia cardio-pulmonarâ. prof. 
F. G. Uglov. Pentru înlocuirea 
prterelor scog.se din funcțiune 
profesorul sovietic a folosit 
cu rezultate excepționale țe
sutul situat in regiunea de 
sub pielea pacientului.

Astfel de .operații arhitec
tonice" au fost încercate expe
rimental, pe animale și în al
te regiuni ale corpului. A pu
tut fi reconstruit, de pilda, si
stemul circulator dintr-un fi
cat de maimuță atins de ciro
ză. Unor dini. cărora li s-au 
legat artere ale rinichilor, li 
s-a confecționat o nouă circu
lație din epiploon.

UN CANAL LACRIMAL 
„SUI-GENERIS

în sfîrșit, să cmir.tim și ci- 
Ura din indrdznețe^ ove rații 
ale chirurgilor sovietici pentru 
înlocuirea unui organ prin 
citul. Ne vom referi in pri
mul rind la metoda savanți
lor V. P. Filatov și V. E. Ce- 
valov. care au reunit să înlo
cuiască lipsa caidului lacri
mal la urai bolnavi printr-un 
canal salivar. Se știe că facsi
mile au o importantă funcție 
de proiecție a ochilor, lipsa 
lor duciud fa uscarea globilor 
oculari și chiar la 
vederii. Cercetările 
sovietici au arătat 
poate cvea un rol 
tor. Schimbarea 
nuia din canalele salivare 
spre ochi a produs astfel u- 
mezirea ochilor cu salivă și 
vindecarea multor bolnavi de 
trahom sau arsuri grave, care 
nu posedau canal lacrimal.

Acestea sînt numai citeva 
din succesele recente ale chi
rurgilor și savanților sovie
tici. care efectuează adevăra
te ..construcții pe viu" pentru 
vindecarea unor boli conside
rate altădată incurabile.

Dr. E. ROȘIANU

pierderea 
savanților 
că saliva 
asemănă- 

direcției u-

ascultat cuvîntârile traduse 
măsură ce se vorbea. în cas

că. Delegații și invitații romîni 
putut asculta însă tot ce s-a 

spus la tribună în diferițe lțmbj. 
numai în limba romînă și fără 
cască.

Faptul că la tribuna sălii se 
poate vorbi într-o anumită lim
bă, iar spectatorii pot asculta 
simultan fără cască cuvintele 
vorbitorului reprezintă o impor
tantă inovație tehnică.

La baza ei stă o nouă soluție 
de proiectare a instalațiilor elec
troacustice de amplificare a vor
birii. Despre ce este vorba ? Se 
știe că din cauza dimensiunilor 
neobișnuit de mari ale sălii, uti
lizarea ei pentru congrese și 
conferințe nu ar fi fost posibilă 
fără ajutorul amplificării elec- 
troacusticii. Amplificarea se poa
te face în mai multe feluri: fie 
cu difuzoare directive așezate in
tr-unui sau mai multe puncte 
ale sălii, fie cu mai multe di
fuzoare nedirective răspindite pe 
tavan și pereții sălii. Și într-un 
caz și in altul, claritatea ampli
ficării care condiționează inte
ligibilitatea vorbirii nu poate a- 
tinge valori prea mari. Obține
rea unei clarități excepțional de 
bune nu este posibilă decît prin 
ridicarea Ia maximum a rapor
tului dintre sunetul direct și cel 
reflectat.

Amplificarea prea mare are 
însă un neajuns. Dacă nivelul 
sonor depășește din cauza ei va
loarea avută în vecinătatea vor
bitorului cind acesta este ascul
tat fără amplificare, timbrul vo
cii lui se schimbă pier^ind na
turalețea.

Soluția optimă ar fi deci ca 
raportul de care depinde clari
tatea să fie adus la maximum 
fără să se altereze timbrul, adi-

au

cultătorului, oriunde s-ar afla 
. el in sula, un nivel sonor ideplip 

cu cel pe care l-ar fi avut ascpli 
tind pe vorbitor fără amplifica
re de la o depărtare de 1 m 
în fața lui. Această soluție a fosț 
adoptată și aplicată în Sala 
Cpngreselor. Realizarea ei a 
fost posibilă numai prin intro
ducerea unui mic difuzor in 
spătarul fiecărui scaun și 
căptușirea pereților și a 
mari părți din plafon cu 
absorbant de sunet foarte puter
nic, Datorită acestei soluții cla
ritatea este maximă fără c» tim
brul să fie modificat. în plus, 
up orator poate vorbi la tribu
nă într-o limbă străină pe care 
auditorii din sală o pot asculta 
tradusă simuliPP în difuzoare în 
limba noastră, fără ca zgomotul 
difuzoarelor din scaune să ajun
gă să supere pe orator sgu fără 
ca vocea oratorului care vorbește 
jn altă limbă să împiedice as
cultarea traducerii lpi, primite 
prin difuzoare.

Pentru efectuarea traducerilor 
simultane instalația electroacus- 
tică este înzestrată cu mai mul
te cabine, cîte una de fiecare 
limbă.

în fiecare cabină se află unul 
sau doi translatori care lucrează 
alternativ. Ei ascultă ceea ce sc 
vorbește la tribună și traduc în 
limba corespunzătoare cabinei în 
care se află.

Instalația este realizată astfel 
îneît traducerile în diferite limbi 
pot fi ascultate în locuri fixe 
prin intermediul unei rețele de 
distribuție cu fir. Pentru ascul
tătorii care nu vor să depindă 
de un anumit loc de ascultare 
există posibilitatea audiției fâră 
fir prin niște receptoare porta
bile de mărimea unei lanterne.

O altă inova*ie introdusă în 
instalația electroacustică este 
coexistența în imediata vecină
tate a difuzoațelor și microfoa
nelor. De obicei in toate insta
lațiile de amplificare ia săli în
tre difuzoare și microfoanele la 
care vorbește oratorul există o 
distanță considerabilă de ordinul 
a 10 m, pentru a împiedica ceea 
ce se numește reacția acustică. 
Această reacție acustică sc pro
duce din cauză că sunetele pri
mite de microfon și apoi am-

prin 
unei 

un

pl if ic ate și redate prin difuzor 
intră din nou în microfon și 
rpiau mereu drumul amplificării 
în circuit închis pină ce difu-r 
zoarele încep să scoată sunete 
foarte intense și supărătoare. So
luția de a 1p evita constă în redu
cerea posibilității ca sunetele e- 
mise de difuzor să ajungă mereu 
la microfon. Modul cel mri răs- 
pîndit de aplicare a acestei so
luții este depărtarea difnzoarelor 
de microfon Ia distanțe mari.

în instalația din Sala Congre
selor, în uriua adaptării solu
ției de amplificare cu difuzoare 
uniform distribuite, judicios am
plasate și completate cu micro
foane directive, posibilitățile de 
reacție acustică au fost atît de 
mult reduse incit distanța între 
microfoane și difuzoare, practic 
nu mai contează.

Dar în afară de inovațiile a- 
mintite pînă acum, care repre
zintă realizări de concepție ro
mînească în domeniul amplifi
cării vorbirii, instalațiile electro
acustice din Sala Congrese
lor, mai au și alte noutăți 
rezultate din introducerea la noi 
în țară a ultimelor cuceriri ale 
tehnicii moderne. Printre acestea 
sint de semnalat: AMBIOFONJA 
ți STEREOFONIA.

Prin ambiofonie se înțelege 
posibilitatea de a schimba am
bianța sonoră a unei săli de 
spectacol cu ajutorul mijloacelor 
electroacustice. în general sălile 
de spectacol se împart în dopa 
categorii: unele pentru specta
cole de teatru sau pinejtțato- 
graf și altele pentru spectaco
lele muzicale. în cazul specta
colelor teatrale ca și în cazul 
conferințelor sunetele reflectate 
sînt nedorite, căci micșorează 
inteligibilitatea și din cauza a- 
ceasta ele sint suprimate cu a- 
jutorul absorbanților. Rezultatul 
suprimării lor este o ambianță 
sonpră apropiată de ceea ce se 
întilnește în aer liber. în cazul 
producțiilor muzicale sunetele 
reflectate sînt utile pentru că 
îmbogățesc sunetele directe emi- 
se de cîntâreți sau instrumen-

tiști dîndu-le culoare și strălu
cire. Prezența sunetelor reflectate 
cjrepazp o <mhiaqță sonop plă- 
cytf atît pentru cîntâreți cît și 
pentru auditori. Această ambi
anță variază de la sală la sală, 
ambianța sonoră a unei anumite 
soli fiind de obicei convenabilă 
unui anumit gen de producție 
muzicală. Cu ajutorul arabiofo- 
niei una și aceeași sală poate 
fi înzestrată după dorință cu 
ambianță sonora poțrivită ge
nului de 
egrg are 
lația de 
în așezarea 
venabilâ a 
înlocuiesc pp pereții și plafonul 
sălii suprafețele reflectante. Su
netul din aceste difuzoare poate 
fi controlat și cpniandat astfel 
îpcît el să creeze ambianța do 
rită și să dea iluzia auditivă că 
sala s-a schimbat de U un gen 
de producție la altul.

în sfîrșit. stereofonic, este 
noutatea tehnic# cu ajutorul că
reia înregistrările sunetului în
cep să nu mai poațâ fi deose
bire de realitate. în adevăr su
netele înregistrate și redate prin- 
tr-un singur difuzor nu dau sen
zația dc spațiu. EJe ajung la 
ascultător denaturate ca și pînd 
le-ar asculta printr-o mică fe
reastră deschisă a camerei în 
care au fost produse. Prin au
diția sțpreofpnică acest neajuns 
dispare și ascultătorul are impre
sia că se găsește îu sal# în care 
se cjntă. El poate identifica cu 
Ușurință locul instrumentelor în
tr-o formație orchestrală sau 
direcția și sepsul deplasării cîn- 
tăreților î» cazul unei producții 
dc operă.

Realizările electroacustice din 
Sala Congreselor au cons
tituit, prin noutatea și mărimea 
lor, o serioasă încercare a ca
pacității profesionale pentru 
tehnicienii care au proiectat in
stalațiile și cei care au montat 
Utilajul. Ei sînt cu toții mîndri 
de a fi contribuit la desăvîrși- 
rea unei părți integrante din 
ansamblul unei săli minunate.

producție muzicală 
lpe în ea. Insta- 
ambiofonie constă 
și alimentarea con- 
unpr difpzoare care

Ing. A. NECȘULEA

(Agerpres)

Fabrica de instrumente medicale de precizie din Șanhai produce instalații terapeutice cu 
cobalt radioactiv. Foto: CHINA NOUA-PEKIN

Un combustibil 
neobișnuit

La hotarul dintre real și fantastic

„Baloane electrice4*
Ia cile cinci milenii de exi- 

•lențâ, astronomia a cunoscut • 
dezvoltare de-a dreptul uluitoare. 
Mai aJes in alămde decenii, a» 
tronomii an descoperit in co
laborare eu astrofizicienii, aștri 
care nu ânt mai den-i decît ur
mele de aer de la hotarul at
mosferei ți oe de «Uă parte, 
aștri ultra re deși eum rint piticii 
albi, din care un singur centi
metru cub de materie ciolărește 
de mii de ori șai «““h d<vi: un 
centimetru cub din cele mai 
grele substanțe existente pe pi- 
mint Au fost puse in evidență 
mișcările «xtrem de complexe ale 
corpurilor cerești, stabilindu-sc 
că există aștri care se mișc# cu 
viteze de zeci de kilometri pe 
secundă ! Ochiul oașului. înar 
maț cu instrumente din ce jn c« 
mai puternice, a pgtrups pină 
la nebuloasele tara ac gâseae 1# 
divtaqța d« două miliarde ani lu
mină, descifrind acoî° numeroase 
taine extrem de pasionante.

Cu toate acestea, oamenii de 
țțiip|9 «ÎMț convinși că astrono
mia s-ar fi putui dezvolta ți mai 
repede dacă în calea cercetărilor 
pi Du ș ar fi ridicat Q piedică 
dințre eele mai uriașe ; înveli
șul de aer al PăipîptMlui. Jn 
tradevăr, oceanul aerian, pe fun
dul căruia ne ducem traiul, fal
sifică în 
servaliile 
zică. Din 
mosferic,
țuului satelit, omul 
fapt vreuB pontact 
moșul, unicul mijloc de legătură 
cu îndepărtatele pupețe străluci» 
toare de pe per fijpd doar |ira*

vele rue luminoase emaaate de 
ele. Dar din păcate, după cum 
am mai arătat. măsurătorile și 
•bscrvațiile efectuate asupra aș
trilor. a radiațiilor, a fenomene
lor electrice și magnetice ale 
Universului sânt făcute prin at
mosfera terestră care constituie o 
piedică ca urmări nefaste in ca
lea obținerii unor date conclu
dente.

Timp de 5 milenii astronomii 
«-an împăcat, rrind peyrînd CM 
această Jtuație ce părea de neîn
lăturat. Dar iată că în ultițnii ani. 
numeroși oameni de științg și-gu 
pus tot mai mult întrebarea, cum 
5 ar putea remedia acest impor
tant neajuns din calea astrono
miei ? Cum am putea efectua 
observațiile astronomice și cer
cetările astrofizice nu de pe fun
dul, ci cît mai aproape de supra
fața oceanului aerian ?

De domeniul 
fanteziei I

mod grosolan tqate oh- 
astronumiep și astrpfi- 

cauza
pînă la

învelișului at- 
lapsarea pri- 
DU a ayut de 

direct cu pos-

Cu cîtva țifnp în urmă, cu
noscutul savant sovietic prqf. G. 
Pokrovski a f^cțit o propunere 
excepțional de interesantă și de 
țndrăzncață în această priyință 
pe care am descris-o pe larg ci
titorilor noștri: construirea unui 
turn înalt de 10Q hm. dințr-un 
învpliș de mase plastice, umplut 
cu un gaz mai ușor decît aerpl. 
turn ce ar constitui cea ipai co
modă cale spre spațiul cosmic, 
un adevărat „tunel" prin oceapul 
yerjan.

De curînd, pmipențul om de 
știință a făcut O NOUĂ PROPU
NERE deosebit de interesantă 
pentru rezolvare# acestei pro*
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Recent, un grup de oameni de 
știință, epndus de prof. Z. Poc- 
zkowski, de la catedra de meca
nică aplicată a Institutului poli, 
tehnic din Varșovia, a realizat 
un motor care folosește drept 
combustibil plasma. In felul a- 
epstp, plasma a devenit com
bustibil pentru prima oară și 
este folosită in scopuri experi
mentale la alimentarea motoare- 
lor-racheiq. Potrivit prevederilor^ 
plasma va fi folosită de aseme
nea pentru tăierea la tempera
turi înalte a diferitelor mate-

pe pragul Cosmosului
bleine. El a formulaț ideea de a 
se folosi cîmpul electric al Pă- 
niîntului penjru lapsarea unor 
aparate de zbor ușoare în pătu
rile superioare ale atmosferei. In 
acest scop el recomandă șă se 
utilizeze un uriaș balon din în- 
velițoare pe bază de polimeri, ai 
cărui pereți poartă o anumită 
sarcină electrică. Interacționînd 
cu cîmpul electric al Pămîntului 
și fiind respins de el, balonul va 
deveni oarecum imponderabil și 
eu ajutoruț unui mic motor se 
vg putea deplasa în cjîrecți^ ori
zontală la altitudini de cîteva 
sute de kilometri.

Acest principiu de zbor, cu 
fotul pou — a dpplarat savantul 
sovietic — pare în prezent de 
domeniul fanteziei. Dar într-un 
viitor mai îpdepărtgt, aplicarea 
luj va deyepi nu mpnai atrăgă
toare ci și foarte reală.

mare, această dificultate dispare 
de la sine.

In același timp însă, lipsa unei 
atmosfere dense la mare înălțime 
nu va perturba cîtuși de puțin 
funcționarea celor mai puternice 
instrumente astronomice. Prin or- 

observator astro- 
de suprafața o- 
se vor putea «tu

rnare ușurință

Laboratoare 
la suprafața 

oceanului aerian
Lapsarea unor așețnenpa ba

loane ya avea fără îndoială o 
importanță științifică excepțio- 
pală. Aceșț |pcțu eșțp lesne de 
înțeleg dacă țineii) seama că la 
asemenea înălțimi, presiunea ae
rului fiind extrem de mică este 
în mpd practic egală pp vidul 
absolut atît de necesar în rpylțe 
experiențe fizice și care în con- 
dițij obișnuite se obține cu difi
cultăți enorme. La o îpălțime

ganizarea unui 
numic aproape 
ceanului aerian 
di a cu foarte
pînă și cele mai mici detalii de 
pp suprafața Lupii sau phjar a 
lui Marte. Dacă spre acești aștri 
vor fi îndreptate astronave a- 
tunej raidul lor va putea fi ur
mărit în perfecte condițiuui de pe 
acpsțe halpane. Dar mai mult 
chiar, aici vor putca fi realizate 
laboratoare cosmjce complexe în 
care vor fi studiate pxVem de 
comod radiațipp cosmice în for
ma lor primară, nealterate de 
prezența atmosferei teresțre. De 
asemenea ypr putea fi studiate cu 
ușurință fenomenele electrice și 
magnetice în spațiul cosmic, ac
țiunea loviturilor micrometeori- 
ților etc., ptc.

Telescop cu oglinda 
de un hectar I

După părerea profesorului 
krnvș|u, ește posibil ca prin 
țerippdiu) unpr baloane carp , 
„plapa" țn cțmpuj pjecțpq al Fă- 
mîntulpi sg se realizeze ppa din 
cele mai mari jpjpupi aje teh
nicii pțodențe: un gigantic tele
scop ou oglindă pepțru șțpdierpa

Po 
in 
yoi

lumilor 
prtfața 
telescop 
binarea 
menea construcție executată din- 
tr-p învelitoare subțire, specială, 
ga fi în mod practic impondera
bilă. Fiind pliatp (îndoite), ba 
Ioanele vor încăpea cu ușurință 
în containerul rachetei care le 
va transporta la altitudinea nece
sară. le va umple cu gaze și le 
va încărca cu electricitate statică.

Suprafața oglinzii acestui tele
scop va fi de aproximativ un 
hectar, cega ce va depăși de mii 
de ori suprafața pelor mai mari 
telescoape cu oglindă construite 
pînă astăzi pe Pămînt. a declarat 
prof. Pokrovski.

Savantul soviețic a mai relevat 
posibilitatea de a se realiza pe 
această cale radiotelescoape și 
gigantice centrale electrice so- 
lare. După părerea lui „baloa
nele electrice" care se vor depla
sa încet la mare altitudine vor 
puțpa fi folosite, de asemenea, 
pentru retransmiterea emisiunilor 
de televiziune la mare distanță.

Se înțelege că tehnica lansării 
și a menținerii la altitudine a 
acestor baloane urmează să fie 
de-abia pusă la punct. După cum 
a subliniat omul de știință sovie
tic, este puțin probabil ca ..ba
loanele electrice" să se poată 
menține timp îndelungat la alti
tudinea stabilită. Spre deosebire 
de baloanele sateliți artificiali, 
ele se vor mișca foarte încet și 
se vor apropia treptat de Pă
mînt pe măsura descreșterii sar
cinii electrice.

șstrale îndepărtate. Su- 
oglinzii concave pentru 
va fi formată pyin îm- 

a două baloane. O ase-

Această nouă propunere a _ 
vântului sovietic constituie încă 
o idee strălucită pentru crearea 
unui avanpost științific pe pra
gul cosmosului. o posibilitate 
uriașă pentru destrămarea taine
lor spațiilor nesfîrșite intereste- 
lare pe care sc vor aventura în 
curînd primii cuceritori ai Cos 
moșului.

sa-

furtunilor do praf
După cercetări exp.erimeiit.ale 

îndelungate, un grup de Qameni 
de știință ■ucraineni a <ajuns Ia 
concluzia că furtunile de praf 
■care bînțuje periodic în sudu) 
U.R.S.S. și provoacă pabuge a- 
griculturîi pot fi preîntîm.pinate.

Una din cauzele principale 
ale furtunii o constituie procen
tajul redus de împădurire a ste
pelor și imperfecțiunea unor me. 
tode agrotehnice care proyoacă 
pulverizare# șj uscarea stratMFi- 
lor superiors ale solului. Oame
nii de știință au recomandat un 
sistem de amplasare «ș perdele
lor forestiere, care să înconjoare 
din toate părțile ogoarele, asi. 
gurîndu-se astfel o eficacitate 
maximă împotriva furtunilor de 
praf Au fost elaborate de ese. 
menea metode agrotehnice, prin, 
tre care lucrarea solului toam
na cu cultivatoarele, ceea ce pro
tejează bine 
spulberărilor.

împotriva
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„Otvajnaia" 
îmbogății pal

maresul. Ea a zbu
rat pentrp a 5-a 
oară în Cosmos.
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„Cursei

de-a XIII-a 
ediții a

Scînteii"
țn ziua de 14 iulie se va 

da startul în cea de a XIII-a 
ediție a „Cursei Scînteii". în 
legătură cu această tradițio
nală competiție ciclistă, am 
solicitat tovarășului ALȘO 
BALAȘ, secretar general al 
Federației Romîne de Ci
clism, un scurt interviu.

— Ce particularități pre
zintă actuala ediție a „Cursei 
Scînteii" ?
* „Cursa Scînteii" din anul 

acesta va constitui în primul 
rînd un examen serios pentru 
cicliștii noștri care vor par
ticipa. la Campionatul mon
dial de ciclism ce se va des
fășura în Republica Demo
crată Germană și bineînțeles 
în aceeași măsură pentru cei 
ce ne vor reprezenta la Jocu
rile olimpice de la Roma. în
trecerea aceasta ne va per
mite de asemenea să definiti
văm lotul de tineret care va 
participa la Turul Iugoslaviei. 
De aceea organizatorii s-au 
străduit să aleagă un traseu 
deosebit față de edițiile prece
dente ale acestei importante 
competiții. Este într-adevăr 
unul din cele mai frumoase și 
totodată cgle mai dificile tra- 

străbătut 
cicliștilor 

Acest tra- 
bună mă

car e vor

see pe care le-a 
vreodată caravana 
în „Cursa Scînțeii". 
seu corespunde în 
sură traseelor pe 
trebui să le învingă cicliștii 
noștri la campionatele 
diale,
Turul Iugoslaviei. Cred că e 
deajuns să amintesc că în Tu
rul Iugoslaviei pe traseul care 
străbate muntele Vrsic pe o 
lungime de 14 kilometri ci
cliștii trebuie să escaladeze o 

ie 1000 de 
..., _ Jr o pantă
nemaiîntâlnită în 

El cuprinde 
cu multe vi- 
dificile punc-

mon-
Jocurile olimpice și

înălțime de aproapt 
metri. E întȚ- adevăr 
aproape 
cursele cicliste, 
etape de circuit 
răje șț etape cu 
te de cățărare.

în scopul verificării cățără
torilor noștri, pe distanța O- 
rașul Stalin-Vîrful Cioplea va 
fi organizată o probă de căță
rare contra timp. Această 
probă va scoate în evidență 
stadiul individual de pregă
tire, acesta fiind un cri
teriu foarte bun de apreciere 
a pregătirii individuale.

— Ce ne puțeți spune despre 
. participanții la această 

a „Cursei Scînteii" ?
— Ca și în alți ani, 

data aceasta la „Cursa 
teii" vor participa numeroși 
tineri. Și această competiție 
le va da prilejul să se afirme. 
Nu trebuie să uităm că in fie
care an această cursă a scos 
la iveală elemente tinere, ta
lentate care au reprezentat cu 
cinste ciclismul nostru peste 
hotare. De aceea la această 
mare competiție ciclistă și-au 
anunțat participarea tinerii: 
E. Vilmos de la Orașul Stalin, 
campion R.P.R. la juniori pe 
anul 1959 la ciclo cros și cîști-

gătorul „Cupei Carpați', 
Burtea de la „Voința" Ploești, 
campion R.P.R. la juniori 
mare fond pe anul 1959, St. 
Petrescu-Brăila, Ghiță Petre- 
Brăila, °etre Neacșu-Bucu- 
rești și mylți alții.

Nu vor lipsi nici veteranii 
acestei competiții. Vor parti
cipa printre alții, L. Zanoni 
câștigătorul cursei de anul 
trecut, Ion Coama, cîștigătorul 
„Turului R.P.R." din 1959, G. 
Moiceanu învingător în cursa 
preolimpică din Bulgaria, Sil
viu Duță și Nicolae Nicu- 
lescu.

— Ce ne-ați putea spune 
despre pregătirile făcute în 
vederea acestei competiții ?

— Această competiție orga
nizată de ziarul „Scînteia" și 
F.R.C. este așteptată cu deo
sebit interes de toți cicliștii 
noștri. în vederea cursei încă 
cu multă vreme în urmă ei 
au făcut temeinice pregătiri. 
Cicțiștii au făcțit antrena
mente serioase de cățârare. 
Aproape majoritatea partici- 
panților au luat parte la cir- 
cuitul regiunii Ploești unde 
și-au putut verifica stadiul de 
pregătire pentru „Cursa Sein- 
teii". în ceea ce privește lotul 
olimpic, el a făcut o riguroasă 
verificare în concursul orga
nizat în R. P. Bulgaria.

— Cititorii noștri ar dori să 
cunoască și traseul actualei 
ediții a „Cursei Scînteii".
- Traseul măsoară aproxi

mativ 500 km. El este împăr
țit în patru etape și anume: 
Etapa I. (joi 14 iulie) circuit 
in Capitală; etapa a ll-a: (vi
neri 15 iulie) București—Pi
tești—Cîmpulung; etapa IlI-a: 
(simbătă 16 iulie) Cîmpulung- 
Bran—Orașul Stalin; etapa 
IV-a (duminică 17 iulie) Ora
șul Stalin—Ploești-București.

în încheiere doresc să trans
mit prin „Scînteia tineretuluia 
cicliștilor particțpanți Ig g- 
ceastă competiție, mult suc-

CURSA SCÎNTEII
Campionatele 
republicane 
de atletism

de atletism ale țării 
startul acestei com- 
fi prerenți cei mai 
ai țării în frunte cu

începînd de astăzi, timp de 
trei zile, stadionul Republicii 
din Capitală va găzdui întrece
rile din cadrul tradiționalelor 
campionate 
noastre. La 
petiții vor 
buni atjeți
membrii lotului olimpic : Iolan
da Balaș. C. Grec eseu, Maria
Diți. Ioana Luță. Lia Manoliu, 
Ilie Savel și alții. Astăzi, con
cursurile încep la ora 17. în pri
ma zi vpr fi cunoșcuți noii cam
pioni la disc (femei), înălțime 
(bărbați), 800 m (femei), greu
tate (bărbați), 400 m garduri, 
ciocan, 10.000 m ?i 20 km marș.

închierea lucrărilor sesiunii științifice 
jubiliare organizate de Institutul 

de mecanică aplicată
Joi la amiază au luat sfîrșit 

lucrările sesiunii științifice 
jubiliare organizate de Insti
tutul de mecanică aplicată 
„Traian Vuia“ al Academiei 
R.P. Romîne, în colaborare cu 
Ministerul Industriei Grele.

La lucrări au luat parte pe 
lîngă numeroși specialiști din 
întreaga țară și oaspeți de 
peste . hoțșre.

în curșul celor 4 zile, cît 
a ținut sesiunea, au fost ex
puse conferințe și comunicări 
în domeniile construcțiilor de 
mașini, construcțiilor ciyile și 
industriale, hidroenergeticii și 
altele.

în discuțiile purtate 
subliniat sarcinile ce i 
cercetătorilor științifici 
Institutul de mecanică 
cată pentru introducerea 
scară largă a tehnicii înainta
te în producție, pentru lega
rea mai strînsă a cercetărilor 
științifice de cerințele practi
ce ale producției.

în încheiere a luat cuvîntul 
acad. E. Carafoli. directorul 
institutului, care a. subliniat 
sarcinile ce stau în fața lu
crătorilor științifici din do-

Zile de vacantă în taberele 
de elevi și pionieri

în taberele organizate la 
munte, la mare sau în alte 
locuri pitorești din țară co
piii petrec o vacanță plă
cută și instructivă.

SUCEAVA. - Zilele acestea 
pește 1.500 elevi și pionieri 
din regiunea Suceava au ple
cat șă-și petreacă o parte din 
vacanță în taberele amena
jate in locuri pitorești din 
raioanele Vatra Dproei, Cîm
pulung Moldovenesc și Gura 
Humorului. Numărul școlari
lor care pleacă în 
cu aproape 1.000 
decît anul trecut.
nea aM 
primele 
își vor 
vacanță 
mare, 
pentru elevii din școlile me
dii și elementare au fost or
ganizate de asemenea nu
meroase excursii în țară și 
în regiune, iar pe lîngă șco- 
Jile de 4 și 7 ani au fost a- 
menajate cluburi și tabere.

Numeroșj elevi din regiu
nea Suceava merg îp timpul 
verii în tabere organizate la 
gospodării agricole de stat 
pentru a ajuta pe muncitorii

plecat îi} 
sâni de 

petrece o 
la munte 

în timpul

tabere .este 
mai mare 

De aseme- 
tabere și 
copii care 
parte din 

sau la 
vacanței,

s-au 
revin 

din 
apli- 

i pe

agricoli Ia stringerea recoltei. 
Eleviț yof desfășura aici si o 
activitate cultural-educativă.

S SPIREA

ediție

ri de 
Sân-
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HUNEDOARA. - Pentru 
pionierii și elevii din regiu
nea Hunedoara anul acesta 
s-au organizat 13 tabere în 
locuri pitorești din regiune. 
Âici își vor petrece vacanța 
în mod plăcut, in mai multe 
serii, peste 4.300 de copii, cu 
aproape LW0 mai mulți de
cît în anul trecut.

Numai în r^ionuj 
funcționează în vara aceasta 
6 tabere în care își 
yacanța fii ai siderurgiștilqr 
de la Hunedoara și Călan, ai 
minerilor din Valea Jiului, 
Ghelar și Teliup. în aceste 
tabere copiii au posibilitatea 
șă cunoască frumusețile na
turii. locuri și monumente 
istorice.

Alți 1 000 de copii din re
giunea Hunedoara au plecat 
în tabere P£ litoral. De ase
menea un mare nymăr de 
elevi ai școlilor medii jlin 
regiune ap plecat în cele 13 
tabere organizate în gospo
dării agricole de ștat și la 
întreprinderi forestiere.

(Agerpres)

Hațeg

petrec

* Deși aproape cu fiecare 
ediție crește numărul etape
lor, și mai ales distanța de 
parcurs într-o etapă — me
diile orare nu scad ci dim
potrivă, se îmbunătățesc. 
Dacă în primele ediții se a- 
leargă și sub 30 Km pe oră 
în edițiile următoare mediile 
orare depășesc 40 Km.

★ De la p ediție la alta 
i,Cursa Scînteii" a promovat 
elemente deosebit de valo
roase pentru ciclismul ro- 
mînesc. Concludentă în acest 
sens este eyoluția tînărului 
ciclist Gh. Calcișcă. El par
ticipă pentru prima oară la 
„Cursa Scînteii" în anul 1955 
și ocupă un loc destul de 
modest: 71. Un singur an 
mai tîrziu el se comportă ex
cepțional în aceaștă întrecere, 
înscriindu-și numele în ta
blou] de onoare al cîștigăto- 
rilor „Cursei Scînteii".

Tinerii canotori de Ia clubul sportiv școlar „Banatul’’ din Timi
șoara discutînd înainte de începerea antrenamentelor

Foto : S. NICULESCU

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala, tovarășul Einar Ol? 
geirsson, președintele Partidu
lui Socialist Unit din Islan
da, care a participat la lu
crările Congresului al lll-lea 
al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. oaspetele a fost con
dus de tovarășii Janos Fa- 
zekaș, secretar al CC. al 
P.M.R., Anton Breitenhofer, 
Gheorghe Hossu, Gogu Radu
lescu, membri ai C.C. al 
P.M.R., Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

★
Un grup de tineri din 16 țări 

care studiază în institutele de 
învățămînt superior din țara 
noastră au foșt miercuri și joi 
oaspeții orașului 
vizitat fabrica
Casa memorială
Palatul Culturii 
tură a studenților unde s-au în- 
tîlnit cu tinerii muncitorj din 
întreprinderile ieșene.

Joi după-amiază, filologul 
prof. dr. Aleksander Xhuvani, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Al
bania care șe află 
noastră pentru a-și 
concediul de odihnă 
vizită la Academia 
mine.

Oaspetele a fost |_ 
acad. Iorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Ro- 
mîzje. de membri ai acade
miei. membri ai corpului di
dactic universitar și cercetă
tori.

în țara 
petrece 

a făcut o 
R.P. Ro-

primit de

Romantismul unei
(Urmare din pag. l-a)

Iași. Aici, ei au 
de antibiotice, 

„Ilie Pintilie", 
și Casa de cul-

profesii

★
Joi dimineața, a părăsit Capi

tala delegația de cineaști romi ni 
care va participa La Festivalul 
iplernațipnal al Filmului de la 
Karlovy Vary. Din delegație fac 
parte Gh. Paizi, director gene
ral adjunct al Cinematografiei, 
Paul Cornea, directorul studiau? 
lui cinematografic „București", 
regizorii I. Popescu-Gopo, Litiu 
Ciulei și Victor Iliu și actorii La
găr Vrabie și Irina Petrescu.

Țara noastră ca prezenta la 
Festivalul de la Karlovy Vary fil
mul artistic ,,Volurile Dunării" 
și filmul de desen animat „Homo 
Sapiens".

* „Cursa Scînteii" a prile
juit pînă și afirmarea unor 
cicliști cu reale calități de... 
pistarzi. Petre Tache compo
nent al iotului olimpic de vi
teză. și-a făcut debutul în 
Cursa Scînteii" unde a con

curat cîțiva ani la rînd.

Cupa campionilor 
europeni la fotbcl

a 
cupei campionilor europeni la 
fotbal întrunită joi la Paris 
a procedat la tragerea la sorți 
— pe grupe geografice — a 
meciurilor primului tur din 
cadrul ediției 1960—1961. La 
competiție s-au înscris 28 de 
țări.

Echipa C.C.A., campioana 
R.P. Romîne, face parte din 
prima grupă și va juca în pri
mul tur Pe teren propriu cu 
echipa Spartak Hradek Kra- 
love, campioana R. Ceho
slovace.

Meciurile din primul tur 
trebuie șă se încheie în prin
cipiu pînă la 30 septembrie.

Comisia de organizare

țese național. Avea up spirit or
ganizatoric extraordinar. Multe 
gospodării colective ,au vrut $q 
pună „mina*4 pe ,el. Știi ynde 
lucrează acum ? Face pauză 
pentru efect, apoi : în Dobro - 
gea. Imi imaginez o clipă o 
gospodărie colectivă din Do- 
brogea socialistă. Văd doi co
lectiviști vorbind despre ingine
rul lor :

— Strașnic inginerul ăsta I
— Unde o fi învățat carte ?
- Aud că la Craiova.
Și înțeleg mîndria cu care Ne

grea îmi vorbește despre a- 
ceștj fii ai institutului împrăș- 
tiați în toată țara, ducînd fie
care nobila și înalta misiune de 
a transforma în tone de grîu și 
porumb, de lapte și carne înyă* 
țătura căpătată, de a învăța 
oamenii șă mînuiască arma cea 
nouă a științei.

Negrea îrqi aratp un tabel. 
Citesc în fugă cîteva nume cqre 
nu-mi spun mare lucru dar care 
lui, ca și fotografiile, ii tre
zesc o lume de amintjri, de 
probleme, pasiuni, caractere, 
idei pe care mi le face cunos
cute.

— Dragoteanu Nicolae. Lu
crează la Simnic. E un „porum
bi st“ grozav. Și glumeț. Zice că 
pînă n-o face să .crească po
rumbul și în pomi nu se lasă. 
Schell Erich e undeva pe lingă 
Pitești. Pasiune mare. Și noap
tea stă pe „lot", pirănesjcu Ște
fan. Pe așța l-qș nymj o „cul
tură recuperata" (Negrea nu fo?

iosește asemenea termeni cu 
maliție și ironie, ci pentru a fi 
mqi șugesțiy). In primii ani în
văța ca vai de capul lui. Pe 
urmă ne-qm PU$ cu critica pe 
ei și anul trecut ne-a prezentat 
la sesiunea științifică o lucrare 
despre „Obținerea porumbului 
hibrid la I.C.A.R. Studina*4 de 
s-a dus vestea. Acum lucrează 
la G.A.S. Corabia. Bun băiat. 
De unde trebuie înțeles că aici 
au fost crescuți nu puma! spe
cialiști, ci oameni adevărați, ro- 
buști moralicește, credincioși 
purtători ai politicii partidului la 
sate.

Cine a spus câ o șimplă liștă 
cu nume nu poate constitui, a- 
profundată, un fișier de roman? 
Aflu că Roibu Melania, din Tg. 
Jiu fiică 
copii, a 
pentru 
„Cultura de sfeclă de zahăr de 
la G.A.C. Braniște", aflu că 
Bulugiu Constantin, student sta
giar (venit din Facultatea mun
citorească) se pregătește să de
vină un specialist al „irigării 
porumbului dublu hibrid", aflu 
încă multe despre mulți alții și, 
în sfîrșit, aflu că interlocutorul 
meu - inginerul Negrea — nu 
se mulțumește să „organizeze 
practica agricolă41 ci e și el un 
pasionat cercetător. Ce pa
siune are ? Cartoful I De ce 
topmai cartoful ? întreb.
- Pentru că în partea de sud 

a regiunii noastre problema 
carțofuluj pu e încă rezolvată, 
pentru că gîndqcul de Colorado 
• un adversar care dă de furcă

de mama eroină a 11 
studiat timp de 7 luni 
lucrarea de diplomă

oricărui cercetător și pentru câ 
această tuberculă e o plantă 
interesantă, importantă, com
plexă, care...

Imi vorbește despre banalul - 
pentru profani - cartof, ca des
pre nu știu ce trqndqfir sau 
myozotis. Și nu socotesc deloc 
exagerat cînd numesc pasiunea 
lui Negrea romantism. Este 
vorba și aici, ca în toate cazu
rile pasionaților mai sus amin
tiți, de o pasiune al cărei ade
vărat sens trebuie căutat in 
conștiința marij utilități a ac
tivității științifice pentru dez
voltarea agriculturii socialiste. 
Din marile complexe ale științei 
agricole fiecare se oprește la un 
domeniu mai neceșar, mai inte
resant, mai rodnic.

Și, plecînd de acolo, purtind 
în mințe chipurile acelea, nefi
resc de grave și oficiale, din 
tablou, mă gîndeam cu o emo
ție de loc profesională la acel 
„La revedere 1969“, la ziua cînd 
acești tineri pasionați și îndrăz
neți mesageri ai științei agri
cole, răspîndiți pe toate me
leagurile țării, se vor întîlni 
peste un deceniu. Ce n-aș da să 
fiu atunci printre ei ! Va fi de
sigur nu numai o întîlnire între 
colegi, «ntr£ prieteni, ci o con
ferință serioasă a unor cadre de 
ră pundere ale agriculturii noa
stre socialiste, o zi în care un 
mic regiment din mprea armată 
a Iucrâtorilpr de pe ogoare va 
face bilanțul contribuției lor la 
împlinirea însuflețitoarelor sar
cini pe care le-a pus în fața 
agriculturii Congresul al lll-lea 
al partidului.

„CUPEI

■
FINALA

EUROPEI

RETURUL
DIN

EUROPEI

ti

MECIURILOR
CUPA
centrale

în programul concursului 
PRONOSPORT de dumi
nică 10 iulie care benefi
ciază de un fond supli

mentar in valoare de

200.000 LEI

dintre care un autoturism 
„Moskvici**.

s,

meniul mecanicii aplicate în 
lumina Documentelor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R. și a 
Hotărîrii C.£. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne cu privire la ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției.

S-a citit apoi textul unei 
tplegraipe adresqtp Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliului 
de Minișțri al R. p. Romîne 
prin care participants la 
sesiune se angajează să-și mo
bilizeze toate eforturile pen
tru a contribui la introduce
rea tehnicii înaintate în pro 
ducție.

(Agerpres)

„Imprimate 
poștale” 
— FIȘIER —

„Carie poștală ilustrată"
Destinatar : I.SF.C- Lupeni
Ilustrație : O șosea cu asfal

tul spart, plin de gropi, răsco
lit de rați ghimpate de tractoare.

Dedicație : Cetățenii orașului 
muncitoresc Uricani vă asigură 
dragi tovurăși din conducerea 
I^.E£. Lupeni ca îfi amintesc 
zilnic de tractoriștii din între
prinderea dumneavoastră care, 
uitind că pentru construirea șo
selei din localitate s-au investit 
sume muri, Circptâ cu tractoarele 
fără să monteze la rpți apărătoa
rele necesare ocrotirii drumuri
lor. Sperăm că veți considera a- 
ceasta dedicație ca o „piedică în 
calea uitărji" și ca atare veți lua 
măsurile corespunzătoare.

„Carte de vizită"
Numele și pronumele : Grigor e 

Grigorescu
Locul de muncă : Fabrica 

„Victoria." din orașul Tirgovișie.
Semne particulare : întrebuin

țează un limbaj „original" care 
nu face cinste unui tinăr.

Ocupații in timpul liber : Firi 
să fie în serviciul cadastru, seară 
de seară măsoară cu pasul in 
lung și in lat bulevardele orașu
lui.

..Pasiuni44 : Vinul și mai ales-.’ 
provocarea de acte huliganice. 
Astfel, nu de mult, a bătut in pli
nă stradă pe tinărul Ion Grigo- 
riu. Și e doar unul din cazurile 
înscrise in „palmaresul" său fără 
glorie.

P.S. : Drept care am emis pre
zenta „carte de vizită" ̂ de care, 
șperâm 
U.T.M.
goviște 
va lua

că în sfîrșit Comitetul 
al Fabricii „Victoria' Tir- 
va lua seamă și mai ales 
măsurile ce se impun.

„Scrisoare 
recomandafă"

G 
atelierelor Ti C. Giideșli-Bucur 
rești :

în campionatul raional ați ob
ținui o „performanța" nemaiin- 
tilnHâ : Pentru actele de indis
ciplină sportivă de care au dai 
dovadă membrii echipei ați foșț 
chemați de.. 7 ori iu fața comi
siei de disciplină a UtCFS.-Bu
curești !

„Record" care arată ci la c«* 
pit olul educație sportivă aveți 
încă multe., goluri ! Situație 
care ue îndreptățește si ci reco
mandăm o urgentă ,j-eienire" a 
disciplinei in echipă. Nu de alta 
dar continuind pe „linia" care 
alunecați rafs a/mte deft^uv pe 
„tușa" viețiș sportive.

PJS. : Prezenta jerisoare se a~ 
dresează și organizafiej de bazq 
U.T4f. a ptfUereinrlZ. Giuieții. 

riipvu !

Adresant : Echipa de fotbal

„Aviz pojtal"

Adresant : lua^prinderii raio
nale DJCA. Teleajen. regiunea 
Ploești.

Conținutul avizului: Sinteți aș
teptați În comuna Ștefești unde 
îtf curtea școlii elementare vi aș
teaptă de luni de zile peste 3590 
kg. fier vechi colectat de tinerii 
și pionierii din acea comună.

P^. : Credem câ prezentul ,.a- 
viz" nu va fi acoperit de „rugi
na nepăsării" așa cum au fost 
„tratate" și celelalte invitații fă
cute de tinerii din comuna Ște- 
fești întreprinderii raionale D.CA

D. PAUL

După corespondențele trimise 
de I. Moldovan — funcționar. 
Ion Alexandru — muncitor. 
Andrei Obrețianu — electrician, 
N. Stef — desenator, N. Radu 
—ajustor, Gh. Nilă—turnător.

în excursiile dumneavoastră prin localitățile pitorești din 
regiunea Suceava

I.R.T.A. SUCEAVA

vă pune la dispoziție mijloace de transport auto conforta
bile și rapide, tarife reduse

Un ajutor în dezvoltarea 
atitudinii socialiste 

fafă de muncă
(Urmare din pag. I-a) 

său s-a inaugurat o nouă me
todă în activitatea postului : 
fiecare tinăr cfițicat este obli
gat să răspundă în termen de 
cîteva zile criticii făcute, să arate 
ce are de șînd să facă, ce an
gajamente își ia pentru a lichi
da lipsurile pentru oare a fost 
criticat. Aceasta în scopul creș
terii eficacității activității pos
tului.

Colectivul postului nu s-a 
mylțumit înșg numai cu răspun
sul. A controlat și „pe teren" 
cum stau lucrurile, s-a consul
tat cu maistrul lui. Apoi a ve
rificat dacă între fișele de rebut 
are și el vreuna. N-a găsit. A 
controlat cartoteca de salari
zare. A văzut câ a ajuns la un 
salqriu de peste 800 lei. Dar 
despre ce fel de om este acum 
Eryin, îți vorbește foarte con
cludent un articol la gazeta 
de perete. Se arată acolo că-și 
depășește zilnic norma cu 10 la 
sută, că dă lucru de calitate 
bună, că a redus rebuturile și 
că-i unul dintre cei mai buni 
gospodari ai sectorului drept 
pentru care a primit și titlu] de 
fruntaș.

O problemă care stă în cen
trul atenției sectorului, este 
reducerea timpului de lucru 
in vederea sporirii productivi
tății muncii. Postul utemist 
de control și-a spus cuvîntul și 
în această direcție. El, prin oa
menii lui, a constatat că la un 
reper, capacul chiulasei, se 
face risipă de manoperă. Din 
vina cui ? Din vina conducerii 
liniei tehnologice și a servi
ciului de control. Lunar se ri
sipea energie și manoperă in 
valoare de 2.500 lei. Nu-i mult, 
dor e ceva. Caricatura întoc
mită arăta cum doarme contro
lorul sub privirile altora care îi 
creau condiții - pîsss I - și 
manopera se umfla cu numeroa
se operații în plus. Urmarea ? 
Discuții serioase între serviciul 
tehnic, conducerea liniei tehno
logice și serviciul de control. 
Rezultatul ? Serviciul de studii 
și construcții a elaborat un nou 
proces tehnologic pentru reali
zarea reperului în cauză.

Și postul utemist de control 
de la motor, are marele merit 
că știe cum să facă să prindă 
critica, știe să adopte cele mai 
variate și interesante metode 
de lucru. Cîteva le-am văzut. 
Metoda comparării grafice a 
pagubelor pricinuite- de com
portarea în munca unui tinăr, 
spre pildă, a qvut o mare efica
citate. Ea se aplică in prezent 
în mai toate sectoarele pe pro
bleme cum ar fi calificarea : cît 
ar cîștiga secția, brigada cutare, 
dacă toți ar fi la nivelql mediu 
al fruntașilor ? Sau. Cite piese 
s-ar fi putut face din rebuturile 
produse într-o lună ? $i echi- 
vqlențele mergeau pînă la pro
dusul finit a| uzinei : tractorul. 
Dar nu numai de calificare se 
ocupă postul utemist de con
trol. El urmărește o sferă largă, 
multilqteralq de probleme pri
vind activitatea economică și e- 
duoatiyă a tinerilor în produc
ție.

Nu de mult s-o instituit a 
nouă formă de combatere a 
atitudinii delăsătoare a unora 
în privința calității. Lîngp ga
zeta postului au pus o vitrină 
care are două despărțituri, sub 
două titluri mari izbitoare : 
„prietenii calității" (șt „dușmanii 
calității". Se înțelege pentru ce 
scop. Toți tinerii se feresc cu 
bună știință să. nu ajungă să 
fie numiți „dușmani ai calității".

Datorită acestor metode șl 
inițiative, postul utemist de 
control și-a cîștigat un presti
giu bine meritat.
- Esențialul însă în munca 

noastră, obișnuiește să spună 
tînărul inginer Horst Bonfert, 
responsabilul postului utemist de 
control, factorul oare ne asigura 
succesul, esțe faptul că organi
zația îndrumată îndea
proape de comițetul de partid, 
ne ajută în permanență să ne 
organizăm munca, să ne îndrep
tăm atenția spre cele mai jrh- 
pprtante și aCute probleme ale 
producției, spre cele mai diverse 
probleme privind activitatea 
economic^ și eduqatiyâ a tine
rilor muncitori.

Entuziasmul muncii
de fiecare zi

(Urmare din pag. l-a)

toți este d&scliisă calea spre e- 
roișm, spre romantism". Printre 
tineri se vor mai găsi unii care 
vor obiecta : Ce romantism pre
zintă, să zicem, munca de miner 
sau mulgător, strungar sau în
grijitor de porci ? Ce fapte de 
eroism pot fi săvîrșite în acest 
domeniu ? Altfel este pe pămîn- 
turile înțelenite sau la construc
ția Hidrocentralei de la Brqtsk, 
acolo poți să-ți arăți putgrile, 
acolo e adevărata viața'. Sint 
oare juste aceste considerente ? 
Cred că nu. „Pasiunea pentru 
rompntișm — arată tovarășul 
Hrușciov — este caracteristici} 
tineretului. Acesta este un lucru 
bun. Nu trebuie să uităm insa 
învățătura leninista de a înde
plini practic în fiecare zi, în oriy 
ce oraș, în orice sat. o sarcina 
sau alta a muncii comune, fie 
rit de mică, fie rit de simplă0.

Tineretul nostru cațe năzuiește 
la fapte mari, trebuie să vadă 
posibilitatea înfăptuirii acestora 
in fiecare aspect al muncii co
mune. Organizațiile U.T.M. tre
buie sâ explice tinerilor că ro

mantismul, în condițiile sorietă* 
ții noastre, nu vine in conțrațlic* 
ție cu îndeplinirea exemplarți a 
serviciilor cureple. ci dimpotrivă 
îl preșupune. Simțul de răspun
dere pentru a realiza maximum 
în fiecare domeniu și in fiecare 
clipă, stă la baza eroismului ce
lui mai măreț, al eroismului co
tidian și de masă. Eroismul a- 
cesta, al valorificării tuturor re
surselor morale, profesionale și 
intelectuale în fiecare loc de 
muncă, înseamnă, de fapt, dru
mul spre desăvîrșirea capacității 
omului de a se realiza.

Zi de zi, oriunde, fiecare tinăr 
are posibilitatea de q realiza 
autentice fapte eroice, fapte ui
mitoare, fapte excepționale, 
demne de cinstea poporului.

Experiența vieții noastrp arată 
cît de mqre este voința omului, 
cît de mițerpice sînt spiritul său 
de șaț rificip și dîrzenia cȚpatpa- 
re, nemărginite în manifestarea 
lor. atunci cînd sînt puse în 
slujbu măreței cauze a socialis
mului.

Eroismul vremii noastre este 
eroismul muncii pașnice, erois
mul luptei pentru desăvârșirea 
construcției socialiste.

Important pentru unitățile socialiste 
întreprinderea „CIANOGEN"

Comuna Cringuri — 
produce și livrează pe bază 

de comenzi ferme :
— Cianoîcid — desinfectani 

puternic pentru uz ex
tern.
Comprimate (tablete) cu 
degajări de SO2 pentru 
distrugerea dăunătorilor 
din ci mp (țișUrilor).

— Biosulfitin - desinfec- 
tant al cramelor și piv
nițelor de vin precum și 
al padocurilor și grupu
rilor sociale, distruge

Magazinele Comerțului de 
Stat cu amănuntul din ace

ste stațiuni sint bine aprovi
zionate cu :

— țesături și imprimeuri 
de vară, din bumbac și 
mătase

— încălțăminte ușoară 
modele noi

confecții pentru femei, 
bărbați și copii

— articole de galanterie 
și marochinărie
— tricotaje din bumbac și 
lină

Găești — Reg. Pitești 
flora miprobiană și aripe 
insectă supărătoare.

— Para Avigen des infec
tant de uz veterinar, se 
aplică cu succes în febra 
aftoasă.

— Arseniat de calciu și cu
pru - produs insectofun- 
gicid.

Protejați silozurile din 
G.A.S. și G.A.C. cu hîrtia 

specială „CIANOGEN"



In preajma 
celei de-a XIH-a 

ediții a 
Scînteii*„Cursei

Un ajutor în dezvoltarea 
atitudinii socialiste

țn ziua de 14 iulie se va 
da startul în cea de a Xlll-a 
ediție a „Cursei Scînteii". în 
legătură cu această tradițio
nală competiție ciclistă, am 
solicitat tovarășului ALȘO 
BALAȘ, secretar general al 
Federației Romîne de Ci
clism, un scurt interviu.

— Ce particularități pre
zintă actuala ediție a „Cursei 
Scânteii" ?

„Cursa Scînteii" din anul 
acesta va constitui în primul 
rînd un examen serios pentru 
cicliștii noștri care vor par
ticipa la Campionatul mon
dial de ciclism ce se va des
fășura în Republica Demo
crată Germană și bineînțeles 
în aceeași măsură pentru cei 
ce ne vor reprezenta la Jocu
rile olimpice de la Roma. în
trecerea aceasta ne va per
mite de asemenea să definiti
văm lotul de tineret care va 
participa la Turul Iugoslaviei. 
De aceea organizatorii s-au 
străduit să aleagă un traseu 
deosebit față de edițiile prece
dente ale acestei importante 
competiții. Este într-adevăr 
unul din cele mai frumoase și 
totodată cele mai dificile tra
see pe care le-a 
vreodată caravana 
în „Cursa ScînțeiF. 
seu corespunde în 
sură 
trebui 
noștri 
diale, 
Turul 
deajuns să amintesc că in Tu
rul Iugoslaviei pe traseul care 
străbate muntele Vrsic pe o 
lungime de 14 kilometri ci
cliștii trebuie șă escaladeze o 

>e 1000 de 
o pantă 

nemaiîntâlnită în 
El cuprinde 

cu multe vi- 
dificile punc-

străbătut 
cicliștilor 

Acest tra- 
bună mă- 

care votțrpseelor pe
să le învingă cicliștii 
la campionatele mon- 
Jocurile olimpice și 

Iugoslaviei. Cred că e

înălțime de aproapt 
metri. E întf-adevăr 
aproape 
cursele cicliste, 
etape de circuit 
răje și etape cu 
te de cățărare.

în scopul verificării cățără
torilor noștri, pe distanța O- 
rașul Stalin-Virful Cioplea ra 
fi organizată o probă de căță
rare contra timp. Această 
probă va scoate în evidență 
stadiul individual de pregă
tire, acesta fiind un cri
teriu foarte bun de apreciere 
a pregătirii individuale.

— Ce ne puteți spune despre 
. participanții la această 

a „Cursei Scânteii" ?
— Ca și in alți ani, 

data aceasta la „Cursa 
teii" vor participa numeroși 
tineri. Și această competiție 
le va da prilejul să se afirme. 
Nu trebuie să uităm că in fie
care an această cursă a scos 
la iveală elemente tinere, ta
lentate care au reprezentat cu 
cinste ciclismul nostru peste 
hotare. De aceea la această 
mare competiție ciclistă și-au 
anunțat participarea tinerii: 
E. Vilmos de la Orașul Stalin, 
campion R-P.R. la juniori pe 
anul 1959 la ciclo cros și ciști-

S. SPIREA

ediție

«s de
Stân

(Agerpres)

* De$i aproape cu fiecare 
ediție crește numărul etape
lor, și mai ales distanța de 
parcurs într-o etapă — me
diile orare nu scad ci dim
potrivă, se îmbunătățesc. 
Dacă în primele ediții se a- 
leargă și sub 30 Km pe oră 
în edițiile următoare mediile 
orare depășesc 40 Km.

t De la p ediție la alta 
„Cursa Scîntpii" a promovat 
elemente deosebit de valo
roase pentru ciclismul ro- 
mînesc. Concludentă în acest 
sens este evoluția tânărului 
ciclist Gh- Calcișcă. El par
ticipă pentru prima oară la 
bCursa Scânteii" în anul 1955 
$i ocupă un loc destul de 
modest : 71. Un singur an 
mai tîrziu el se comportă ex
cepțional în aceaștă întrecere, 
înscriindu-și numele în ta
bloul de onoare al câștigăto
rilor ,?Cursei Scânteii".

★ „Cursa Scînteii“ a prile
juit pînă și afirmarea unor 
picliști cu reale calități de... 
pistarzi. Petre Tache compo
nent al totului olimpic de vi
teză. și-a făcut debutul în 
ț,Cursa Scînteii“ unde a con
curat câțiva ani la rînd.

Cupa campionilor 
europeni la fotbal

Comisia de organizare a 
cupei campionilor europeni la 
fotbal întrunită joi la Paris 
a procedat la tragerea la sorți 
— pe grupe geografice - a 
meciurilor primului tur din 
cadrul ediției 1960—1961. La 
competiție s-au înscris 28 de 
țări.

Echipa C.C.A., campioana 
R.P. Române, face parte din 
prima grupă și va juca în pri
mul tur pe teren propriu cu 
echipa Spartak Hradek Kra- 
love, campioana R. Ceho
slovace.

Meciurile din primul tur 
trebuie șă se încheie în prin
cipiu pînă la 30 septembrie. 

gătorul „Cupei Carpați', 
Burtea de la „Voința" Ploești, 
campion R.P.R. la juniori 
mare fond pe anul 1959, St. 
Petrescu-Brăila, Ghiță Petre- 
Brăila, ™etre Neacșu-Bucu- 
rești și mițlți alții.

Nu vor lipsi nici veteranii 
acestei competiții. Vor parti
cipa printre alții, L. Zanoni 
ciștigătorul cursei de anul 
trecut, Ion Cozma, ciștigătorul 
„Turului R.P.R." din 1959, G. 
Moiceanu învingător în cursa 
preolimpică din Bulgaria, Sil
viu Duță și Nicolae Nicu- 
lescu.

— Ce ne-ați putea spune 
despre pregătirile făcute în 
vederea acestei competiții ?

— Această competiție orga
nizată de ziarul „Scînteia" și 
F.R.C. este așteptată cu deo
sebit interes de toți cicliștii 
noștri. în vederea cursei încă 
cu multă vreme in urmă ei 
au făcut temeinice pregătiri. 
Cicliștii au făcut antrena
mente serioase de cățărare. 
Aproape majoritatea partici- 
panților au luat parte la cir
cuitul regiunii Ploești unde 
și-au putut verifica stadiul de 
pregătire pentru „Cursa Sein- 
teii". în ceea ce privește lotul 
olimpie, el a făcut o riguroasă 
verificare în concursul orga
nizat in R. P. Bulgaria.

— Cititorii noștri ar dori să 
cunoască și traseul actualei 
ediții a „Cursei Scînteii".

— Traseul măsoară aproxi
mativ 500 km. El este împăr
țit ip patru etape și anume : 
Etapa I. (joi 14 iulie) circuit 
in Capitală; etapa a ll-a: (vi
neri 15 iulie) București—Pi
tești—Cîmpulung; etapa IlI-a: 
(simbătă 16 iulie) Cîmpulung- 
Bran—Orașul Stalin; etapa 
TV-a (duminică 17 iulie) Ora
șul Stalin-Ploești—București.

în încheiere doresc să trans
mit prin „Scînteia tineretului” 
cicliștilor participanți la a- 
ceastă competiție, mult suc-

Tinerii canotori de la clubul sportiv școlar „Banatul* din Timi
șoara discutînd incinte de începerea antrenamentelor

Romantismul unei profesii
(Urmare din pag. l-a) 

țese național. Ayea up spirit .or
ganizatoric extraordinar. Multe 
gospodării colective qu vrut să 
pună „mîna“ pe el. Știi tynde 
lucrează acum ? Face pauză 
pentru efect, apoi : în Dobro- 
gea. Imi imaginez o clipă o 
gospodărie colectivă din Do- 
brog.ea socialistă. Văd doi co
lectiviști vorbind despre ingine
rul lor :
- Strașnic inginerul ăsta I
— Unde o fi învățat carte ?
- Aud că la Craiova.
Și înțeleg mîndria cu care Ne

grea îmi vorbește despre a- 
cești fii ai institutului împrăș- 
tiqți în toată țara, ducînd fie
care nobila și înalta misiune de 
a transforma în tone de grîu și 
porumb, de lapte și carne învă* 
țătura căpătată, de a învăța 
oamenii să mînuiască arma ceq 
nouă a științei.

Negrea îrrp arată un ta,bel. 
Citesc în fugă cîteva nume cqre 
nu-mi spun mare lucru dar care 
lui, ca și fotografiile, ii tre
zesc o lume de amintiri, de 
probleme, pasiuni, caractere, 
idei pe care mi le face cunos
cute.

— Dragoteanu Nicolae. Lu
crează la Simnic. E un „porum- 
bist“ grozav. Și glumeț. Zice că 
pînă n-o face să crească po
rumbul și în pomi nu se lasă. 
Schell Erich e undeva pe lingă 
Pitești. Pasiune mare. Și noap
tea stă pe „lot". Firănescu Ște
fan. Pe ășțq l-qș nymî o „cul
tură recuperată* (Negrea nu fos

CURSA SCINTEII
Campionatele 
republicane 
de atletism

de atletiim ale țârii 
startul acestei com- 
fi prezenți cei mai 
ai țârii în frunte cu

începînd de astăzi, timp de 
trei zile, stadionul Republicii 
din Capitală va găzdui întrece
rile din cadrul tradiționalelor 
campionate 
noastre. La 
petiții vor 
buni atleți 
membrii lotului olimpic : Iolap- 
da Balaș, C. Grecescu, Maria 
Diți. Ioana Luță. Lia Manoliu, 
Ilie Save! și alții. Astăzi, con
cursurile încep la ora 17. în pri
ma zi vor fi cunoscuți noii cam
pioni la disc (femei), înălțime 
(bărbați), 800 m (femei), greu
tate (bărbați), 400 m garduri, 
ciocan, 10.000 m șt 20 km marș.

Foto : S. NICULESCU 

losește asemenea termeni cu 
maliție și ironie, ci pentru a fi 
m,ai sugesțiy). In primii ani în
văța ca vai de capul lyi. Pe 
urrpă ne-an) pus cu critica pe 
el și .anul trecut ne-a prezentat 
la sesiunea științifică o lucrare 
despre „Obținerea porumbului 
hibrid la I.C.A.R. Studina" de 
s-a dus vestea. Acum lucrează 
Ip G.A.S. Corabia. Bun bpjat. 
De unde trebuie înțeles că aici 
au fost crescuți nu numai spe
cialiști, ci oameni adevărați, ro- 
buști moralicește, credincioși 
purtățori qi politicii partidului la 
sate.

Cine a spus că 9 șimplă liștă 
cu nume nu poate constitui, a- 
profyndată, up fișier de roman? 
Aflu că m " 
Jiu fiică 
copii, a 
pentru 
„Cultura

Roibir Melgnîa, din Tg. 
de mamă eroină a 11 
studiat timp de 7 luni 
lucrarea de diplomă 
de sfeclă de zahăr de 

la G.A.C. Braniște", aflu că 
Bulugiu Constantin, student sta- 
giqr (venit din Facultatea mun
citorească) se pregătește să de
vină un specialist al „irigării 
porumbului dublu hibrid", aflu 
încă multe despre mulți alții și, 
în sfîrșit, aflu că interlocutorul 
meu - inginerul Negrea - nu 
se mulțumește să „organizeze 
practica agricolă" ci e și el un 
pasionat cercetător. Ce 
siune are ? Cartoful I De 
tocmai cartoful ? întreb.

*- Pentru că în partea de sud 
a regiunii noastre problema 
cărțoiului pu e încă rezolvată, 
pentru că gîndacuj de Colorado 
• un adversar care dă de furca

pa-

Zile de vacanță în taberele 
de elevi și pionieri

tn taberele organizate Ia 
munte, la mare sau în alte 
locuri pitorești <|in țară co
piii petrec o vacanță 
cută și instructivă.

plâ-

SUCEAVA. — Zilele acestea 
pește 1.500 elevi și pionieri 
din regiunea Suceava au ple
cat șă-și petreacă o parte din 
vacanță în taberele amena
jate in locuri pitorești din 
raioanele Vatra Bornei, Câm
pulung Moldovenesc și Gura 
Humorului. Numărul școlari
lor care pleacă în 
cu aproape 1.000 
decât anul trecut, 
nea au plecat îq 
primele serii de 
își vor petrece o 
vacanță la munte 

în timpul

tabere este 
mai mare 

De aseme- 
tabere și 
copii care 
parte din 

sau la 
mare. In timpul vacanței, 
pentru elevii din școlile me
dii și elementare au fost or
ganizate de asemenea nu
meroase excursii in țară și 
în regiune, iar pe lîngă șco
lile de 4 și 7 ani au fost a- 
menajate cluburi și tabere.

Numeroși elevi din regiu
nea Suceava merg în timpul 
verii în tabere organizate la 
gospodării agricole de stat 
pentru a ajuta pe muncitorii

INFORMA ȚII
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala. tovarășul Einar Olr 
geirsson. președintele Partidu
lui Socialist Unit din Islan
da, care a participat lg lu
crările Congresului al III-lea 
al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. oaspetele a fost con
dus de tovarășii Jano6 Fa- 
zekaș, secretar ai CC. al 
P.M.R., Anton Breitenhofer, 
Gheorghe Hossu, Gogu Radu
lescu. membri ai CU. al 
P.M.R., Constantin Lăzârescu. 
membru supleant al C.C. ai 
P.M.R., de activiști de partid.

★
Un grup de tineri din 16 țări 

care studiază în institutele de 
învățămînt superior din țara 
noastră au fost 
oaspeții orașului 
vizitat fabrica 
Casa memorials 
Palatul Culturii 
tură a studenților unde s-au în
tâlnit cu tinerii muncitori din 
întreprinderile ieșene.

miercuri și joi 
Iași. Aici, ei au 
de antibiotice. 

„Ilie Pintilie-, 
și Casa de cul-

oricărui cercetător și pentru că 
această tuberculă e o plantă 
interesantă, importantă, com
plexă, care...

Imi vorbește despre banalul - 
pentru profani - cartof, ca des
pre n»t știu ce trandafir sau 
myozotis. Și nu socotesc deloc 
exagerat cînd numesc pasiunea 
lui Negrea romantism. Este 
vorba și aici, ca în toate cazu
rile pasionaților mai sus amin
tiți, de o pasiune al cărei ade
vărat șens trebuie căutat in 
conștiința marij utilități a ac
tivității științifice pentru dez
voltarea agriculturii socialiste. 
Din marile complexe ale științei 
agricole fiecare se oprește la un 
domeniu mai necesar, mai inte
resant, mai rodnic.

Și, plecînd de acolo, purtînd 
în mințe chipurile acelea, nefi
resc de grave și oficiale, din 
tablou, mă gîndeam cu o emo
ție de loc profesională la acel 
„La revedere 1969“, la ziua cînd 
acești tineri pasionați și îndrăz
neți mesageri ai științei agri
cole, răspindiți pe toate me
leagurile țării, se vor întilni 
peste un deceniu. Ce n-aș da să 
fiu atunci printre ei 1 Va fi de
sigur nu numai o întîlnire între 
colegi, între prieteni, ci o con
ferință serioasă a unor cadre de 
ră pundere ale agriculturii noa
stre socialiste, o zi în care un 
mic regiment din -mprea armată 
a lucrătorilor de pe ogoare va 
face bilanțul contribuției lor Io 
împlinirea insuflețitoarelor sar
cini pe care le-a pus în fața 
agriculturii Congresul al lll-lea 
al partidului.

Tnchierea lucrărilor sesiunii științifice 
jubiliare organizate de Institutul 

de mecanică aplicată
Joi la amiază au luat sfîrșit 

lucrările sesiunii științifice 
jubiliare organizate de Insti
tutul de mecanică aplicată 
„Traian Vuia" al Academiei 
R.P. Romine, în colaborare cu 
Ministerul Industriei Grele.

La lucrări au luat parte pe 
lîngă numeroși specialiști din 
întreaga țară și oaspeți de 
peste . hqț^re.

In cursul celor 4 zile, cît 
a ținut sesiunea, au fost ex
puse conferințe și comunicări 
în domeniile construcțiilor de 
mașini, construcțiilor civile și 
industriale, hidroenergeticii și 
altele.

In discuțiile purtate 
subliniat sarcinile ce 1 
cercetătorilor științifici 
Institutul de mecanică 
cată pentru introducerea 
scară largă a tehnicii înființa
te în producție, pentru lega
rea mai strânsă a cercetărilor 
științifice de cerințele practi
ce ale producției.

în încheiere a luat cu vin tul 
acad. E. Carafoii. directorul 
institutului, care a. subliniat 
sarcinile ce stau în fața lu
crătorilor științifici din do-

s-au 
revin 

din 
apli-

1 pe

Hațeg 
aceasta 
petrec

raionul 
in vaza 

care își 
ai siderurgiștllor

HUNEDOARA. - Perrrv 
pionierii și din regiu
nea Hunedoara anul acesta 
s-au organizat 13 tabere în 
tocuri p'.torești din regiune. 
Aici își vor rexrece vacanța 
în mod plăcut, in mai multe 
serii, peste 4.300 de copii, cu 
aproape 1900 mai mulți de
cât în anul trecut.

Numai în 
funcționează 
6 tabere în 
vacanța fii _ 
ds la Hunedoara și Că'an. ai 
minerilor din Valea Jiului, 
Ghelar și Teliuc. în aceste 
tabere copiii au posibilitatea 
să cunoască frumusețile na
turii. locuri și monumente 
istorice.

Alți 1000 de copii din re
giunea Hunedoara au plecat 
în tabere P£ litoral. De ase
menea un piare 
elevi ai școlilor 
regiune au plecat 
tabere organizate 
dării agricole de

număr de 
medii din 
in cele ÎS 
în gospo- 

-J-V P
întreprinderi forestiere.

(Agerpres)

la

Joi după-amiază, filologul 
prof. dr. Aleksander Xhuvani, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare a RP. Al
bania care se află 
noastră pentru a-și 
concediul de odihnă 
vizită la Academia 
mine.

Oaspetele a fost L 
acad. lorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R- P. Ro
mine. de membri ai acade
miei. membri ai corpului di
dactic universitar și fițrcexâ- 
tori.

în țara 
petrece 

a făcut o 
R.P. Ro-

primit de

★

ZOi dimineața, a părăsii Capi- 
drleșaț.a de cineaști marini 

care va participa U Fasfivalnl 
inlerr.ațipnal & Filmului de le 
Korlocy Vary- Dia delegația iae 
parte Gh. Pairi, director gene
ral adjunct al Cinematografie.. 
Paul Coreea, directorul studiou? 
lui cinematografic „București", 
regizorii 1. Popescu-Gopo, Livui 
Ciulei și Victor lliu și actorii Lor 
zer Vrabie șt Inna Petrescu.

Țara noastră ca prezeata la 
Festivalul de la Karlovy Vary fil
mul artistic „Valurile Dunării* 
și filmul de desen animat „Homo 
Sapiens**.

„CUPEI

— ■■
FINALA

EUROPEI"

RETUȘUL
DIN 

EUROPEI

MECIURILOR 
CUPA 
CENTRALE 

în programul concursului 
PRONOSPORT de dumi
nică 10 iulie care benefi
ciază de un fond supli

mentar in valoare de

200.000 LEI 

dintre care un autoturism 
„Moskvici''.

meniul mecanicii aplicate în 
lumina Documentelor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R. și a 
Hotărârii C£. al P.M.R. și a 
Consiliuhți de Miniștri al 
R.P. Romine cu privire Ia ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției.

S-a citit apoi textul unei 
telegrame adresat^ Cpmitetu- 
Itri Central a! Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliului 
de tyluușțvi al R P- Romine 
prin care participanții la 
sesiune se angajează să-și mo
bilizeze toate eforturile pen
tru a contribui la introduce
rea tehnicii înaintate în pro
ducție.

(Agerpres)

„Imprimate 
poștale44
— FIȘIER —

„Carie poștală ilustrată"
Deatinatar : !£££. Lupani
Ilustrație : O șosea cu asfal

tul spart, plin de gropi, râsco- 
n de roți ghimpate de tractoare.

Dedicație : Cetățenii orașului 
muncitoresc Uricani vă asigură 

\ dragi tovarăși din conducerea 
] Lupem vă ifâ amintesc
! zilnic da tractoriștii din între

prinderea dumneavoastră care, 
u.tind că perCru coaetnurea 90- 

i selti din localiiale s-m investit 
sueig țDQFh Cțrcufâ cu tractoarele 
țâră fă monteze la rpți opârctoa- 

. rele necesara ocrotirii drumuri
lor. Sperăm că veți considera a- 

. cet«.’ă dedicație ca o ..piedică in 
’ ecJea uitării^ fi c« atare reți lua 
, aiăsurde corespunzătoare.

„Carte de vizită"

.Fasum- : Vuud și mai oles ^ 
provocarea de arie huliganice- 
Astfel, nu de mult, a bătui in pli
nă stradă pe tinârul Ion Grigo- 
riu. Și e doar iuud din cazurile 
înscrise in ..palmaresul" său fără 
glorie.

PS. : Drept care am emis pre
zenta .jcarte de vizită" de care* 
sperăm 
U.T.M.
goviște va lua seamă și mai ales 
va lua măsurile ce se impun.

că in sfîrșit Comitetul 
al Fabricii „Victoria" Tir-

măsurile ce se impun.

„Scrisoare 
recomandată"

Aviz pofriai

Adresant : /««renrM 
nule D£JL. Taina șan. 
Plaeșri.

Conținutul avizului: Sînfeți aș
teptați în comuna Ștefești unde 
în curtea «coli- elementare vc g«- 
teaptâ de Ixuii de zile peste 3590 
kg. fier vechi colectat de tinerii 
și pionierii din acea comuni.

P-S. : Credem ci prezentul ,.e- 
viz' nu va fi acoperit de „rugi
na nepăsării** așa cum au fost 
„tratate** și celelalte invitații fi- 
cute de tinerii din comuna Ște- 
fești intre prinderii raionale D.C.A

D. PAUb

Dupâ corespondențele trimise 
de I. Moldovan — funcționar. 
Ion Alexandru — muncitor, 
Andrei Obrețiapu — electrician, 
N. St cf — desenator, N. Radu 
—ajustor, Gh. N'ilâ—turnător.

față de
(Urmare din pag. l-a) 

seu s-a inaugurat o nouă me
todă în activitatea postului : 
fiecare tinăr cfiticat este obli
gat să răspundă în termen de 
citeva zile criticii făcute, să arate 
ce arp de șînd să facă, ce an
gajamente își ia pentru a lichi
da lipsurile pentru care a fost 
criticat. Aceasta în scopul creș
terii eficacității activității pos
tului.

Colectivul postului nu s-a 
mplțumit înșă numai cu răspun
sul. A controlat și „pe teren" 
cum stau lucrurile, s-a consul
tat cu maistrul lui. Apoi a ve
rificat dacă între fișele de rebut 
are și el vreuna. N-a găsit. A 
controlat cartote.ca de salari
zare. A văzut că a ajuns la un 
salqriu de peste 800 lei. Dar 
despre ce fel de om este acum 
Ervin, îți vorbește foarte con
cludent un articol la gazeta 
de perete. Se arată acolo că-și 
depășește zilnic norma cu 10 la 
sută, că dă lucru de calitate 
bună, că a redus rebuturile și 
că-i unul dintre cei mai buni 
gospodari ai sectorului drept 
Dentru care a primit și titlul de 
fruntaș.

O problemă care stă în cen
trul atenției sectorului, este 
reducerea timpului de lucru 
in vederea sporirii productivi
tății muncii. Postul utemist 
de control și-a spus cuvântul și 
în această direcție. El, prin oa
menii lui, a constatat că la un 
reper, capacul chiulasei, se 
face risipă de manoperă. Din 
vina cui ? Din vina conducerii 
liniei tehnologice și a servi
ciului de control. Lunar se ri
sipea energie și manoperă in 
voloore de 2.500 lei. Nu-i mult, 
dar e ceva. Caricatura întoc
mită arăta cum doarme contro
lorul sub privirile altora care îi 
creau condiții - pîsss I - și 
manopera se umfla cu numeroa
se operații in plus. Urmarea ? 
D:scuții serioase intre serviciul 
tehnic, conducerea liniei tehno
logice și serviciul de control. 
Rezultatul ? Serviciul de studii 
și construcții a elaborat un nou 
proces tehnologic pentru reali
zarea reperului in cauză.

Entuziasmul muncii
de fiecare zi <♦4

(Urmare din pag. I-a) 

toți este deschisă calea spre e* 
roi$m, spre romantism**. Printre 
tineri se vor mai găsi unii care 
vor obiecta : Ce romantism pre
zintă. să zicem, munca de miner 
sau mulgător, strungar sau în
grijitor de porci ? Ce (apte de 
eroism pol fi săvîrșite in acest 
domeniu ? Altfel este pe pămîn- 
turile înțelenite sau la construc
ția Hidrocentralei de la Bratsk, 
acolo poți să-ți arăți puterile, 
acolo e adevărata viață". Sini 
oare juste aceste considerente ? 
Cred câ nu. „Țasiuneq pentru 
romantism — arată tovarășul 
Hrușciov — este caracteristică 
tineretului. Acesta este pn lucru 
bun. Nu trebuie sa uitam insq 
inrăfâtura leninista de a înde
plini practic in fiecare zi, în ori
ce oraș, ist orice spt. o sarcina 
sau alta a muncii comune, fie 
cit de mica, fie cît de simpla0.

Tineretul nostru cage năzuiește 
la fapte mari, trebuie fă vadă 
posibilitatea înfăptuirii acestora 
ia fiecare aspect al muncii co
mune. Organizațiile U.T.M. trer 
kue as explice tinerilor câ ro
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Comuna Crânguri — 
produce și livrează pe bază 

de comenzi ferme :
— Cianolcid — desiuf eciani 

puîeraic pentru uz ex
tern.

— Comprimate (tablete) cu 
derapări de SO2 pentru 
distragerea dă uaă’orilor 
din ci mp (țițurilor).

— Biosulfitin — des Infec
tant al cramelor și piv
nițelor de rin precum și 
al padocsriior și grupă
rilor sociale, distruge

Magazinele Comerțului de 
Stai cu amănuntul din ace
ste stațiuni sint bine aprovi

zionate aș :

— țesături și imprimeuri 
de vară, din bumbac și 
mătase

— încălțăminte ușoară 
modele noi

confecții pentru femei, 
bărbați și copii

— articole de galanterie 
și marochinărie
— tricotaje din bumbac și 
lină

muncă
Și postul utemist de control 

de la motor, are marele merit 
că știe cum să facă să prindă 
critica, știe să adopte cele mai 
variate și interesante metode 
de lucru. Cîteva le-am văzut. 
Metoda comparării grafice a 
pagubelor pricinuite- de com
portarea în munca unui tînăr, 
spre pildă, a qvut o mare efica
citate. Ea se aplică in prezent 
în mai toate sectoarele pe pro
bleme cum ar fi calificarea : cît 
ar cîștiga secția, brigada cutare, 
dacă toți ar fi la nivelql mediu 
al fruntașilor ? Sau. Cîte piese 
s-ar fi putut face din rebuturile 
produse într-o lună ? Și echi
valențele mergeau pînă la pro
dusul finit a| uzinei : tractorul. 
Dar nu numai de calificare sc 
ocupă postul utemist de con
trol. El urmărește o sferă largă, 
multilaterală de probleme pri
vind activitatea economică și e- 
ducotivă a tinerilor în produc
ție.

Nu de mult s-o instituit o 
nouă formă de combatere a 
atitudinii delăsătoare a unora 
în privința calității. Lîngă ga
zeta postului au pus o vitrină 
corp are două despărțituri, sub 
două titluri mari izbitoare : 
„prietenii calității" .șt „dușmanii 
calității". Se înțelege pentru ce 
scop. Toți tinerii se feresc cu 
bună știință să nu ajungă sâ 
fie numiți „dușmani ai calității".

Datorită acestor metode șî 
Inițiative, postul utemist de 
control și-a cîștigat un presti
giu bine meritat.
- Esențialul însă în munca 

noastră, obișnuiește să spună 
tînărul inginer Harst Bonfert, 
responsabilul postului utemist de 
control, factorul care ne asigură 
succesul, esțe faptul că organi
zația UJ.My îndrumată îndea
proape de comițetul de partid, 
ne ajută în permanență să ne 
organizăm munca, să ne îndrep
tăm atenția spre cele mai irh- 
pprtante și acute probleme ale 
producției, spre cele ma« diverse 
probleme privind activitatea 
economiqă și educativă a tine
rilor muncitori.

mantismul, în condițiile societu* 
ții noastre, nu vine în contradic
ție cu îndeplinirea exemplară a 
serviciilor curente, ci dimpotrivă 
îl preșupune. Simțul de râspwf 
dere pentru a realiza maximum 
in fiecare domeniu și in fiecare 
clipă, stă la baza eroismului ce
lui mai măreț, al eroismului co
tidian și de masă. Eroismul a- 
cesta, al valorificării tuturor re
surselor morale, profesionale și 
intelectuale în fiecare loc de 
muncă, înseamnă, de fapt, dru
mul spre desăvirșirea capacității 
omului de a se realiza.

Zi de zi, oriunde, fiecare tînăr 
are posibilitatea de q realiza 
autentice fapte eroice, fapte ui
mitoare, fapte excepționale, 
deqine de cinstea poporului.

Experiența vieții noastrp arată 
cît de mpre este voința omului, 
cît do puțerpice sîpt spiritul său 
de sui rificip și dîrzeuia CȚpatțța- 
re, nemărginite în manifestarea 
lor. atunci cînd sînt puse în 
slujba măreței cauze a socialis
mului.

Eroismul vremii noastre este 
eroismul muncii pașnice, erois
mul luptei pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Găești — Reg. Pitești
flora miprobiană și oripe 
insectă supărătoare.

— Para A vi gen des infec
tant de uz veterinar, se 
aplică cu succes în febra 
aftoasă,

— Arseniat de calciu și cu
pru - produs insectofun- 
gicid.

Protejați silozurile din 
G.A.S. și G.AX. cu hirtia 

specială „CIĂNOGEN


