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La întreținerea Proletari din toate țările, uniți-vă!

Lucrări
diferențiate...

ntreținerea culturilor e o treabă 
la ordinea zilei, și în gospodăria 
colectivă din satul Nicolae Fleva, 
raionul Rîmnicu Sărat, se lucrea
ză cu spor. Antrenate în întrece
rea socialistă, brigăzile de cîmp 
caută să fie gata la timp cu fie
care lucrare. Calitatea stă în cen

trul atenției. Se fac prașile bune, diferențiate 
pe sole, în funcție de umiditate, de gradul de 
îmburuienire și de dezvoltare a culturilo<*. 
Iată un exemplu. Brigada a doua a terminat 
semănatul florii-soarelui mai repede oecît bri- 
gada a patra, care a fost însă gata prima CU 
însămînțarea sfeclei de zahăr. Ambele au în
ceput prașila întîi în aceeași zi la amîndouă 
culturile. Brigadierii s-au sfătuit cu Titus 
Ivănescu, inginerul colectivei și, în funcție de 
recomandările lui, au repartizat oamenii. 
Adică brigada a doua a dat mai multe echipe 
la floarea-soarelui, iar cealaltă brigadă — la 
sfecla de zahăr. Prașilele au început întîi pe 
tarlalele semănate mai din vreme; în felul 
acesta s-a asigurat uniformizarea rînd'urilor, 
a lanului întreg. Dar diferențirea lucrărilor 
c-ste asigurată și altfel. De pilda, cele 8 
echipe din brigada întîi au sole diferite. Pa
tru din ele au terenuri mai joase^ iar restul 
— terenuri mai ridicate, care după ploaie se 
zvîntă mai repede. Iată de ce, la recomandă
rile inginerului agronom, echipele s_au în
tră jutorat astfel: mai întîi au lucrat toate pe 
nivelele mai ridicate, apoi pe cele mai joase. 
Acum, unde terenul este bine zvîntat, tinerii 
mecanizatori din brigada lui Stan Arion 
de la S.M.T. Ziduri au început prașila meca
nică. In urma lor, colectiviștii vor intra din 
nou cu sapele și vor da a doua prașila ma
nuală pe rînd, cu care prilej vor face și 
răritul. înainte de începerea acestei lucrări, 
organizația U.T.M. din gospodărie a avut o 
inițiativă bună. Emil Matei, secretarul comi
tetului U.T.M. din G.A.C., l-a rugat pe ingi
nerul agronom să țină un instructaj pentru 
ca tineriii să cunoască bine cum trebuie să 
asigure densitatea corespunzătoare. Astfel, în 
funcție de cultură, de fiecare solă în parte, 
de gradul de umiditate a terenului, răritul se 
va face diferențiat. De exemplu, pe terenu
rile mai bine îngrășate și care păstrează 
umiditatea se vor lăsa cu 3 000—5 000 de 
plante de floarea-soarelui și cu 4 000—8 000 
de plante de sfeclă de zahăr- mai_ mult la 
hectar. Organizațiile U.T.M. de brigăzi se vor 
îngriji,ca fiecare tinăr să respecte aceste in
dicații. Exigența este imprusă de faptul că 
toți tinerii colectiviști s-au angajat ca Ia re
cepție să nu fie respinsă nici o lucrare.

O atenție deosebită este acordată porum
bului, care 
viștii 
mult 
fiind 
luate 
preocupați de aplicarea

culturilor

■
 loile căzute în ultima vreme au sporit rezervele de apă 

din sol. S-au îmbunătățit astfel condițiile de creștere 
și dezvoltare a plantelor. Aceste rezerve trebuie pă
strate, gospodărite cît mai bine. Aceeași grijă este ne-

I cesară pentru menținerea elementelor nutritive din pă- 
I mint. La ordinea zilei sînt, deci, lucrările de întreținere 

a culturilor. Prin spargerea crustei se împiedică eva
porarea, diminuîndu-se deci, pierderea apei. Se distrug în același 
timp buruienile, care se dezvoltă foarte repede și „dijmuiesc’* apa 
și hrana necesare plantelor.

Agrotehnica recomandă ca prașilele să se facă diferențiat, pe 
sole, ținîndu-se seama de particularitățile terenului și de cerințele 
fiecărei culturi în parte. Deosebit de important este ca aceste lu
crări să fie încadrate în perioade cît mai scurte. Timpul și nivelul 
agrotehnic la care sînt efectuate, sînt factori care influențează 
într-o însemnată măsură producția.

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Îndată ce pămîntul s-a zvîn- 
tat, pe ogoarele colectiviști
lor din comuna Mihăilești, 
regiunea București, mecani
zatorii au începui prășitul 

mecanic al ilorii-soarelui

COMUNICAT
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Repu

blicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin

tele Republicii Arabe Yemen, mareșalul1 Abdullah al-Sallal 

vizita Republica Populară •Romînă; între 20—26 mai 1964.

construcții
turistice

„MOLDAMIN"
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — Colectivul Fabricii 
de antibiotice din Iași a realizat 
de curînd noul preparat denu
mit moldamin. Caracteristica 
acestuia — penicilina cristaliza
tă cu doze depozit — face ca 
injecția să fie absorbită de or
ganism încet și continuu timp 
de 3—4 zile.

CTUALITATII
Pregătiri la fabricile 

de conserve 
de legume și fructe

în.fabricile de.conserve.de legume și fructe se fac ultimele 
pregătiri în vederea începerii campaniei de prelucrare. Lucrătorii 
din acest sector au efectuat revizia și repararea utilajelor în 
proporție de peste 95 la sută, iar acum fac lucrările de reglaj, fi
nisaj, verificare.
• Industria de conserve de legume și fructe va începe în acest 
an campania cu capacități sporite. La fabricile Flora-București 
și Mureșeni s-au montat două linii tehnologice de mare capaci
tate pentru prelucrarea mazării și fasolei, iar la fabrica de la 
Tecuci, prin modificarea'fluxului tehnologic, a sporit capacitatea 
fabricii cu 30.1a sută.

Fabricile de conserve Zagna-Vădeni, Valea Roșie, Tecuci și 
Flora-București au început să producă dulceață din caise verzi 
Numai în1 cîteva zile ele au realizat mult de 3 tone de
dulceață.

Numărul tot mai mare de 
oaspeți din țară și . de peste 
hotare, care vizitează Brașovul 
și celelalte orașe ale regiunii, 
a determinat organele locale să 
ia măsuri în vederea realizării 
de noi construcții turistice. în 
apropierea cetății Rîșnov se 
construiește un punct turistic 
care va cuprinde o cabană- 
hotel cu o capacitate de 120 
de locuri, un restaurant mo
dern și ștrand.

Ar fi greu de spus care din brigăzi a mun
cit mai bine, căci toate s-au întrecut să dea 
lucrări de calitate și in timpul optim. Toți 
tinerii din gospodărie participă activ la mun
cile din cîmp. Una din principalele preocu
pări ale organizației U.T.M. 
în această perioadă este a- 
ceea de a-i antrena pe toți ti
nerii să execute lucrări de ca
litate la întreținerea culturi
lor.

In același timp, la porumb 
se discuiește cu sapa rotativă, 
pentru spargerea crustei și 
pentru distrugerea buruieni
lor. La această cultură a în
ceput și prima prășită meca
nică.

Atenția colectiviștilor din 
Șimand este concentrată în a- 
ceste zile spre efectuarea tu
turor acestor lucrări în timpul 
optim, diferențiat pe sole, pen
tru ca prin spargerea crustei 
și distrugerea buruienilor să 
se asigure plantelor rezervele 
necesare de apă și hrană.

punzătoare fertilității solului. 
Intrucît însămînțarea s-a 
făcut eșalonat, nu pe toate tar
lalele în același timp, și în
treținerea culturilor se face 
tot eșalonat. Repartizarea din 
timp a oamenilor la punctele 
de lucru, organizarea trans
portului la locurile mai înde
părtate a făcut ca toate echi
pele să pornească încă de di
mineață cu efectivul complet. 
Procedînd în acest fel, colec
tiviștii au reușit să termine în 
șapte zile prașila I pe cele 600 
de hectare cu sfeclă de zahăr. 
Solele au fost parcelate, reve- 
nindu-i fiecărei echipe cîte o 
parcelă în dreptul căreia, pen
tru a se putea urmări tot 
timpul și calitatea lucrărilor 
efectuate, s-au așezat table in
dicatoare.

Tot așa se procedează acum 
la praștia a Il-a și la buche- 
tatul sfeclei de zahăr. Și a- 

r-un sta-

u se termi
nase insămînțatul 
porumbului _ fi 
plantele însămîn- 
țate in prima eta- 

| pă necesitau lu
crări de întreți

nere. Brigăzile de cîmp ale 
G.A.C. Șimand, regiunea Cri- 
șana, mai lucrau încă la semă
nat, cînd o parte din colecti
viști au fost repartizați la tar
lalele de sfeclă ce trebuiau 
prășite. Pentru ” brigadieri -U 

șefii de echipe 
s-a organizat 
un instructaj 
cu privire la 
particularități
le acestei lu
crări, țintn- 
du-se seama 
de grai
imburuie 
solelor si

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. a IlI-a)

C. BEJ AN

(Agerpres)

loc impor-

PE MARILE TRASEE ALE
(Agerpres)

AnticipațieCursuri

<le ridicare Foto: I. CUCU

colorezi 
la clasa

cu cum-
Ministerul 

adoptat re-

ÎNTRECERII SOCIALISTE
In plin efort In abataj — 
Chirița Enache de la mina 
Petrila, conducătorul unei 
brigăzi evidențiate în între

cerea socialistă.

ocupă 800 de hectare. Colecti- 
și-au propus sâ obțină o producție 
sporită față de anul trecut — acesta 

unul din principalele • angajamente 
în întrecerea socialistă. Acum - sînt 

măsurilor pe care
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— Concursul republican de primdvord 
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— Spartachiada republicând

• Viața muzicală la Tg. Mureș
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• Din poșta de ieri
• Inii Ini re cu sesiunea (La Institutul 

agronomic din Craiova)

„Să văd și eu cum 
tu“. (Oră de desen 
a IV-a B, Școala medie „Dr. 
Petru Groza" din Capitală).

Foto: AGERPRES Rugăm cititorii să ne ierte pentru că în repor
tajul trecut am anunțat o relatare de la mina Ani* 
noasa despre relația dintre ordine, productivitate 
și frumos, despre emisiunile pentru tinerii mineri 

' ale stației de radioficare, despre o interesantă 
activitate a posturilor utemiste de control...

Vom vorbi, desigur, despre toate aceste lucruri 
dar vom face și ceva mai mult. Intre timp am

Pe lîngă metodele utilizate 
pînă acum pentru studierea cere
rii de mărfuri a populației — cal
cule privind concordanța dintre 
fondul de cumpărare și fondul de 
marfa, bugete de familie, orga
nizarea de expoziții și pavilioane 
de mostre, consfătuiri 
părătorii și altele — 
Comerțului Interior a

-cent noi măsuri.
între acestea, un

tant îl ocupă colectivele consul
tative de pe lîngă direcțiile ge
nerale și regionale de specialitate, 
constituite la începutul acestei 
luni. Ele cuprind: muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari 
din ministere și întreprinderile 
producătoare, gospodine, cadre 
didactice, ziariști, artiști, econo
miști, merceologi etc. Atribuțiile 
acestor colective sînt diferite, în 
funcție de domeniul în care ac
tivează. Legăturile de zi cu zi cu 
masa de cumpărători ale membri
lor acestor colective îi ajută să 
sprijine comerțul în alcătuirea 
unui fond de marfă potrivit nece
sităților populației, în îmbogăți
rea acestuia cu sortimente noi pe 
baza cerințelor, în amplasarea 
mai judicioasă a unităților co
merciale.

a calificării
La Uzina de produse sodice 

din Ocna Mureș, au luat fiin
ță de curînd cursuri de ridi
care a calificării profesionale 
pentru maiștri, tehnicieni și o 
parte dintre muncitorii de 
înaltă calificare.

Cursurile, care sînt frecven
tate de 226 de oameni, au me
nirea să le împrospăteze aces
tora cunoștințele teoretice în
vățate în școală, în cadrul ce
lor patru lecții lunare fiind 
cuprinse și teme cu privire Ia 
introducerea automatizării în 
uzinele chimice. La întocmirea 
tematicii, conducerea uzinei a 
ținut seamă și de legătura 
strînsă între procesele auto
matizate și aparatura de mă
sură și control incluzînd în 
programa analitică o seamă de 
tome referitoare la cunoaște
rea, întreținerea și repararea 
celor mai noi tipuri de pro
duse în domeniul A.M.C.-uri- 
lor.

STEFAN IONESCU
— tehnician —

vizitat și mina din Petrila. Am întîlnit și aici fapte 
deosebit de interesante.

Anticipînd schimbul de experiență, care va avea 
loc la sfîrșitul acestei luni intre minerii din Valea 
Jiului, va relatăm din experiența pe care o vor îm
părtăși minerii de la Aninoasa și Petrila.

ANINOASA :

• Cea mai rapida 
înaintare într-un abataj 
frontal

— Noi — ar spune minerii din 
Aninoasa — deținem recordul îna
intărilor într-un abataj frontal, în 
abatajul brigăzii lui Ion David...

Din nou despre acel spirit pozi
tiv de competiție tradițional în 
Valea Jiului între minerii care-și 
măsoară forțele pentru o producție 
mare, pentru înaintări rapide în 
stratul de cărbune. Cu cît mai re
pede golești cărbunele din corido
rul trasat de abataj în adîncul 
stratului, cu atît mai mult cărbune 
rezultă prin munca ta.

Prin urmare cea mai rapidă îna

la un schimb de experiență

intare realizată în abataj frontal 
a fost înregistrată la Aninoasa de 
brigada lui Ion David.

Abatajul frontal înaintează în 
strat pe un front de zeci și zeci 
de metri lățime. Ortul este astfel 
un lung perete de cărbune dislo
cat sistematic și egal. Vi
teza de înaintare a abatajului 
frontal este, obiectiv, mai mică 
decît a abatajelor cameră, produc
tivitatea în schimb este cu mult 
mai mare. Ca să poată obține a- 
ccastă viteză mare — 50 de metri 
liniari pe lună în timp ce viteza

obișnuită e de 30—35 de metri — 
cei 62 de ortaci din brigada lui 
David s-au organizat științific, pe 
cicluri de producție și. în interio
rul ciclurilor pe operații. Speciali
zarea este un atribut al mine
ritului modern.

Viteză mare = o cantitate mare 
de. cărbune; în ' aceeași unitate de 
timp și cu aceleași forțe. Astfel 
se ating cifrele randamentelor 
mari pe post. Este tocmai, ce-au 
cucerit cei 62 de oameni. Ran
damentul pe abataj a crescut 
de la 4,10 tone pe post (atît i-a 
fost planificat) la 5,10 tone. Fie
care om dislocă, prin urmare, din 
muntele de cărbune, cu o tonă 
mai mult în cele 8 ore de lucru 
ale schimbului său.

Secretul devine, din clipa naș
terii sale, public. Sistemul organi
zării în cicluri va fi expus de Ion 
David la schimbul de experiență 
ce va fi organizat la Petroșani cu

minerii din întregul bazin carbo
nifer.

I. Schimbul întîi taie la cîmpul 
unu.

II. Schimbul doi taie la cîmpul 
al doilea.

III. - Schimbul trei face răpirea.
Din 24 în 24 de ore operația 

este luată de Ta capăt. Sistemul 
are și alte detalii tehnice pe care 
Ion David tocmai le așează • pe 
hîrtie pentru clipa în care va 
vorbi de: la tribună.

Ce nu vor cuprinde probabil ex
plicațiile tehnice ale lui Ion David
— miner la 36 de ani cu 17 ani 
de minerit— sînt cîteva amănun
te sufletești. Este vorba de unani
mitatea în care au hotărît cei 62 
de oameni — foarte mulțî tineri
— să ducă lupta pentru viteze 
mari, este vorba de spiritul tovă
rășesc în care nimeni nu este lă
sat să se îndepărteze de la dis
ciplina muncii în brigadă, de la 
necesitatea de a-și învăța bine 
profesia.

PETRILA :

• Record la înaintare 
într-un abataj 
cameră

— Avem și ■ noi — s-ar grăbi 
să răspundă minerii, din Petrila 
— un record cu nimic mai prejos: 
recordul de înaintare în abataj 
cameră, în abatajul tînărului șef 
de brigadă Iorv Cîșlaru. Rețineți: 
210 metri liniari pe lună. Așa 
ceva nu s-a mai pomenit în Valea 
Jiului.

Abatajul cameră înaintează în 
peretele de cărbune pe un coridor 
paralelogramic cu laturile bazei de 
patru pe patru metri. Avînd un 
front de lucru mai restrîns, înain
tarea e mai rapidă? cu- cît mai ra

pidă cu atît rezultă mai mult căr
bune, cu atît abatajul se eschi
vează mai mult dc presiunea e- 
normă ce se acumulează și apasă 
dc sus. Astfel că pînă să fie ne
voie -de lucrări de întărire a ar
măturilor, abatajul își termină mi
siunea și va fi prăbușit, timp cîș- 
tigat tot în favoarea vitezelor 
mari, a randamentelor mari.

La un asemenea succes Cîșlaru 
a ajuns treptat. Din 1961 și pînă 
acum brigada lui a reușit perfor
manța de a nu fi înstrăinat titlul 
de brigada fruntașă pe exploatare.

Brigada a ajuns treptat la aceas
tă experiență pornind de la 
aplicarea inițiativei „Două fî- 
șii pe aripă și schimb", inițiativă 
născută în sectorul lor. Două fîșii 
pe schimb înseamnă că în 8 ore 
trebuie să se repete de două ori 
ciclul : tăiere, armare, evacuare a 
cărbunelui. O fîșie înseamnă un 
strat de cărbune dislocat din fron
tul de lucru al abatajului prin di
namitare. Dar după fiecare fîșie 
trebuie făcută armarea abatajului, 
trebuie evacuat cărbunele extras, 
trebuie perforate găurile pușcării 
viitoare. Înainte toate aceste ope
rații se făceau într-un schimb. Ei 
bine, brigada lui Cîșlaru a ajuns 
de fapt la trei fîșii pe schimb.

Secretele brigăzii sînt și aici fă
cute publice de îndată. Cîșlaru se 
pregătește și el pentru tribuna 
schimbului de experiență de la Pe
troșani. Pînă atunci însă, ca să 
nu piardă timp, a trimis redacției 
ziarului local un articol în care 
explică sistemul lui de lucru :

„Principalul — explică acolo 
Cîșlaru — este specializarea oa
menilor pe operații. Fiecare să 
știe să execute bine o operație.

MIHAI CARANFIL 
CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare în pag. II — III)
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ATLETISM • Trei recorduri de seniori și patru1 de juniori 9 Iolanda Balaș.

Concursuli ,.OTblira
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I probelor atletice. Alegerea nu

fost întâmplătoare. Atletismul
bucură de o largă popularitate

I Roșiori. Mii de tineri se întrec cu
prilejul diferitelor competiții de
mase, Spartachiada republicană o-

I ferind un p-,” ’
tragerea de
trorprilp are

I
I
I
I
I
I

Inaugurarea stadionului „23 August" din Capitală pentru 
competiții atletice cu caracter republican a corespuns pe de
plin. Dacă tirripul rece, vîntul și ploaia, nu au reușit decît 
în mică parte să împiedice realizarea performanțelor valo
roase, aceasta se datorește și amenajării cu grijă a locurilor

V

*

I I |

in formă bună • Junioara Mihaela Peneș învingătoare și la

senioare • Recordul lui Moina a fost egalat1 • Petre Ciobanu

continuă
competiției merită

seniorilor — primă 
în acest sezon — a

ascensiunea

Valeriu Jurcă ia 
startul probei 
de 400 m gar
duri unde a reu
șit să bată re
cordul lui Ilie

Save)

de concurs, pentru care organizatorii 
laude.

Concursul republican de primăvară al 
etapă de verificare a pregătirii atleților 
demonstrat un nivel mulțumitor al atleților seniori, dar mai
cu seamă al atleților juniori și cei din categoria tineret, care 
ne vor reprezenta la prima ediție a Campionatelor Europene 
de Juniori de la Varșovia. Aceasta este confirmată de cele 4 
recorduri republicane de juniori realizate (Mihaela Peneș 
51,62 m la suliță, Gabriela Radulescu 5,83 m la lungime, 
Gheorghe Costache 56,96 m la ciocan de 7,257 kg și Petre 
Ciobanu cu un record egalat: 10,7 la 100 m).

Dacă ținem seama însă că învinsa lui Mihaela Peneș este 
campioana balcanică Maria Diaconescu, care mulți ani nu 
a mai fost întrecută de vreo atletă romînă, și că performanța 
ei se înscrie printre performanțele de valoare internațională 
la senioare, dacă ținem seama că Gabriela Rădulescu a con- 
duso pe campioana țării Viorica Viscopoleanu pînă la pen
ultima săritură a concursului, că în cursele de 400 m, 800 m 

1 500 m și 10 kilometri marș, majoritatea concurentilor, adesea 
clasați pe primele locuri, au fost din categoria juniori și ti
neret, atunci putem aprecia că acest concurs a constituit o 
ofensivă a acestora la cucerirea primelor locuri în atletismul 
nostru.

De asemenea, au dat încredere pentru evoluțiile viitoare 
atleții consacrați: Iolanda Balaș (1,88 m la înălțime), eu mult 
înaintea tuturor săritoarelor din lume, Șerban Ciochină 
(16,14 m la triplu salt), noii recordmani de seniori Gheorghe 
Zamfirescu (a egalat recordul lui Moina deținut din 1946 la 
100 m), Ilie Popa (lh33 :43,0 la 20 km marș) și Valeriu Jurcă 
(51,5 sec. la 400 m garduri) care, de altfel, s-a hotărît să nu-1 
lase singur pe Zamfirescu la asaltul recordului de 200 m plat 
deținut încă și astăzi tot de Moina cu 21,3 sec. Din lupta lor

deosebit de spectaculoasă la 200 m, ei au reușit să se apropie 
la 1 și respectiv 2 zecimi de secundă de acest „bătrîn" record.

Nu trebuie omisă nici performanța lui Andrei Barabaș la 
5 000 m (14 :09,4) obținută în condiții atmosferice vitrege.

Atît el cît și alți atleți vor avea ocazia în săptămânile vii
toare să participe la mai multe competiții internaționale, ceea 
ce le va da prilejul, în compania adversarilor valoroși, să-și 
îmbunătățească actualele performanțe.

Și totuși nu este îngăduit să fie încheiată retrospectiva 
comportării atleților, fără evidențierea cursei lui I. Osoianu, 
la 400 m plat. Fiind la primul concurs în categoria seniorilor, 
el a reușit să cîștige cursa de 400 m într-un stil impresionant, 
prevestind frumoase performanțe în viitor. Și alți doi atleți 
deveniți seniori în acest an (H. Ștef, G. Ene), au ocupat locuri 
fruntașe în finala probei.

Numărul total al atleților participanți a fost dominat de 
juniori și tineret. Desigur, este îmbucurător acest fapt. Este 
necesar însă ca juniorii care trec la vîrsta senioratului să fie 
angrenați și mai departe într-o activitate continuă prin or
ganizarea de competiții speciale pentru ei. Altfel se pot 
pierde pe drum multe elemente bine dotate.

Arbitrajul — în general bun, lucru cu care ne-am obișnuit 
în ultimul timp. Trebuie însă să se renunțe categoric la mo
dul neregulamentar de alcătuire a seriilor la probele care se 
aleargă pe culoare. La 100 metri băieți s-au calificat pentru 
finală doar cîștigătorii seriilor, cu toate că regulamentul com
petițiilor de atletism prevede clar că cel puțin primii doi 
concurenți din fiecare serie se vor califica în cursele urmă
toare. Altfel calificarea pentru finală va fi influiențată de 
șansă sau de „bunăvoința" celui care alcătuiește componența 
seriilor. în competițiile cu caracter republican asemeneaseriilor. în competițiile cu 
procedee nu sînt permise.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism
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Plecare în cursa de maraton redus cîștigată de Constantin 
Grecescu (nr. 250) cu un timp excelent

Viața muzicală
Mureș

SPARTACHIADA
REPUBLICANĂ

• ÎN REGIUNEA IAȘI
Tot mai mulți tineri din regiu

nea Iași își dau întîlnire la în
trecerile din prima etapă a Spar- 
tachiadei republicane și a con
cursului pentru cucerirea insignei 
de polisportiv — competiții spor
tive de mare amploare, care se 
desfășoară în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a Eliberării pa
triei. Pînă în prezent, la întrece
rile din cadrul Spartachiadei repu
blicane au participat peste 140.000 
de tineri din regiune. De aseme
nea, la concursul pentru insigna 
de polisportiv și-au trecut toate 
normele peste 13.000 de tineri. De 
aici se poate vedea că multe or
ganizații U.T.M. și asociații spor
tive întîmpină a XX-a aniversare 
a Eliberării, cu rezultate bune pri
vind activitatea sportivă de masă. 
Pentru ca Spartachiada republica
nă și concursul pentru cucerirea 
insignei de polisportiv să se des
fășoare în condiții bune s-au im
pus o seamă de măsuri pe care

Comitetul regional U.T.M. Ie-a 
luat împreună cu consiliul regio
nal U.C.F.S. Una dintre acestea a 
constituit-o creșterea numărului 
de baze sportive simple. Astfel, 
antrenați de organizațiile U.T.M.. 
tinerii iubitori ai sportului din re
giunea Iași și-au construit 150 de 
terenuri noi, iar peste 250 au fost 
reamenajate. Asemenea măsuri au 
rost luate mai ales de către co
misiile de organizare a spartachia
dei din orașele Iași și Birlad, pre
cum și din raioanele Iași, Birlad, 
Hîrlău, Negrești.

în aceste orașe și raioane, pe 
lingă competițiile prevăzute în 
regulament, au mai fost organiza
te duminici cultural-sportive, con
cursuri care au avut ca scop popu
larizarea competițiilor ; rezultatele 
sînt îmbucurătoare.

Paralel cu 
ganizate în

concursurile or- 
cadrul spartachia-

' *
dei și pentru cucerirea insig
nei de polisportiv, asociațiile spor
tive s-au ocupat și de creșterea 
numărului de membri ai U.CF.S. 
Numai de la 1 martie și pînă a- 
cum în regiunea Iași au fost pri
miți peste 4.100 de noi membri 
in asociațiile sportive.

Aceste rezultate nu sin: pe 
-nissra TOsrbibtâțikr reale pe 
care le avem. Masările care se iau 
in continuare de către organiza
țiile U.T.M. în colaborare cu aso
ciațiile sportive au ca scop antre
narea în prima etapă a Sparta
chiadei republicane a unui număr 
cît mai mare de tineri și obține
rea unor rezultate cît mai va
loroase.

GICA CRAUS 
responsabilul comisiei sport a Co

mitetului regional U.T.M. lași

• LA ROȘIORI DE VEDE
' De curînd, am avut prilejul să 

urmărim „la lucru ‘ sportivii din 
Roșiori de Vede. Pe stadionul de 
la marginea orașului se aflau pes
te 400 de tineri și tinere. între
cerile au început cu desfășurarea a 

se 
la

ferind un prilej minunai pentru a- 
noi participant la în

trecerile acestei competiții. Dintre 
.cei ce s-au evidențiat în concursu
rile desfășurate pînă în prezent, 
merită citați Eugen Pena (Știința) 
și Vasilica Constantinescu (El: Ro
șie) la 100 m, Gheorghița Cutulea 
(Victoria) la 400 m, Alexandru 
Neacșu (Știința) la 800 m și Ma
rin Nicu (Oțelul) la 1 500 m. De 
asemenea, rezultate > meritorii au 
obținut și Ionel Burdescu (Spor
ting) care a aruncat greutatea la 
10,50 m, Eugen Caranfil (Știința) 
care a sărit 5,50 m la lungime, 

Anghel și Nicolae Orfață (Fl. Ro

șie) cu sărituri de 1,65 m la înăl
țime. Desigur, acestea sînt doar 
cîteva din elementele talentate ca
re au reușit să se afirme pînă în 
prezent. întrecerile sînt încă des
chise. Mii de alți tineri și tinere 
continuă să-și măsoare forțele, 
dornici să obțină rezultate cît mai 
frumoase.

Animație deosebită întâlnim și 
pe terenurile pe care se dispută 
meciurile de handbal. Și acest 
sport se bucură de mare popu
laritate. La asociația „Știința", 
peste 20 echipe sînt în întrecere. 
La „Flamura Roșie" și „Victoria", 
Spartachiada a prilejuit desfășura
rea unor întreceri de handbal a- 
vlaudate de sute de spectatori. Ac
tiviștii sportivi cu care am vorbit 
susțin că handbalul s-a născut 
pentru roșioreni odată cu Sparta
chiada. Se organizau și îna
inte întreceri la această disciplină 
sportivă, dar acum terenul Școlii 
medii din localitate este solicitat 
zilnic, pînă târziu, cînd lumina nu 
mai permite continuarea jocurilor.

întreceri pasionante progra
mează și competițiile de volei, la

care participă peste 100 de echi
pe din asociațiile sportive din 
oraș.

La „C.F.R." și „Mecanizatorul", 
voleiul crează... „probleme" in 
ceea ce privește desemnarea cîști- 
gătorilor primei etape. Aceasta da
torită faptului că sînt numeroase 
formații cu valoare sensibil egală 
și cu dorință de a reprezenta aso
ciația în etapa următoare.

Nu putem încheia aceste cîteva 
însemnări privind desfășurarea în
trecerilor primei etape a Sparta- 
chiadei republicane la Roșiori de 
Vede, fără a aminti de alte disci
pline sportive la ordinea zilei. Din. 
tre acestea, fotbalul și ciclismul se 
cuvin subliniate pentru numărul 
mare de participanți atrași în în
treceri. Și o ultimă constatare : 
colaborarea strînsă dintre organi
zațiile U.T.M. și organele sporti
ve, îndrumată temeinic de către 
Comitetul orășenesc U.T.M. și 
Consiliul U.C.F.S., asigură succe
sul acestei mari competiții a tine
reții și entuziasmului.

Campion Studenta Poteraș 
ta bina
EMIL COJOCARU

PE SCLRT
• Ineepind de luni 

1 iunie U.C.F-S.- 
oraș deschide eea- 
trul de predare a 
înotului pentru 
copii la ștrandul Ti
neretului. Durata *- 
nui ciclu este de 15 
zile lucrătoare. În
scrieri se primex 
incepînd din 24 mai 
la ștrandul Tinere
tului între orele 8— 
12 și 16—18- La 
cursuri se primesc 
copii pînă la vîrsta 
de 14 ani. Informa
ții suplimentare se 
pot lua de la ghi
șeul special al 
ștrandului Tinere
tului.

• Cu scorul de 4—I 
a cîștigat echipa de ti
neret a R. P. Romine 
meciul de tenis cu e- 
chipa tineretului din 
R. P. Ungară. încheiat 
duminică pe terenurile 
clubuloi Progresul din 
Capitală. Rezultate teh
nice : Varga — Po- 
povici 4—6; 6—3; 6—2; 
Năstase — Kovăcs 
6—3; 3—6; 6—4. Boa 
ghe, Dron — Varga, 
Kovăcs

p.

:e!e 2. 23 
L pe velodro- 
imo din Capi-

ternațional de 
pe pistă dintre 

‘ craselor Bucu- 
Sofia.

a s-a mai 
tt. la 20 mai. la 
baga, va avea 
tul internațional 
bal dintre selec- 
1 europeană și 
ea ta ti va țărilor

nave. Antrenorul 
i europene, Hel- 
Schoen (R.F.G.), 
Hat că a alcătuit 
>rul „11“ : laș in 

(UJLS-S.) — Wilson 
«Anglia». Bomba (R. S. 
Cehoslovacă) — Voro
nin (UJLS.S.), Popluhar 
(R. S. Cehoslovacă), 
Baxter (Scoția) — Au
gusto (Portugalia), Eu- 

~Ortugalia), Van 
(Belgia), Law 
C hal ton (An-

HiDSt 
(Scoția), 
glia).

campionatelor R. 
Bulgaria, desfășurate 
timp de două zile la 
Sofia. Evoluînd în li
mitele cat. „ușoară", 
Bogomil Petrov a obți
nut la stilul „împins” 
140 kg. Vechiul record 
mondial era de 139,500 
kg și aparținea lui Lo
patin (U.R.S.S.).

• Duminică va avea 
loc în Capitală întîlni- 
rea internațională de 
fotbal dintre echipele 
de tineret ale R. P. 
Romîne și R. P. Unga
re. Jocul se va desfă
șura cu începere de la 
ora 17 pe stadionul Re
publicii.

• Peste cîteva zile 
va sosi în țara noastră 
echipa feminină de vo
lei a R. P. Ungare. 
Oaspetele vor întîlni 
duminică, de la ora 10 
în șala Floreasca, echi
pa R. P. Romîne. Cel 
de-al doilea joc dintre 
cele două formații se 
va desfășura marți 26 
mai, cu începere de la 
ora 18, tot în sala Flo
reasca.• Un 

mondial 
fost stabilit în cadru!

nou record 
de haltere a

(Agerpres)
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cotago-g 
,Cursei g

s etapa a 9-a : Ober- g 
(213 km) considerată I 
nai dificilă, datorită® 

s. Confir-1 
formă și I

I
e-a treia g 
repurtată 1 
•ii T»octT- "

I
a tentativă g 
inițiată del

I
echipele | 

P. Romîne J 
imprimat

Cu 45 kmH 
belgianul |- !

I
O-V. „fZXMWMU Aii
a atacat surprin-1 
rulat excepționali

Clasamentul general indivi-1 
dual: 1. Smolik (R. S. Ceho- | 
slovacă) 31h 00’56” j 2. Hoff
man (R. D. Germană) | 
31h08’27”; 3. Wiedemann (R.D. | 
Germană) 31h 08’37” ; 4. Ku- 
dra (R. P. Polonă) 31h 08'54” ; | 
5. Zapala (R. P. Polonă) | 
31h 08’57”. Locurile pe care le _ 
ocupă cicliștii noștri: 10. |
Moiceanu 31h 12'51” ; 15. Du- g 
mitrescu 31h 13’41” ; 20. Zie- „ 
gler 311115’11”; 24. Stoica |
31h 16’32”; 29. Zanoni 31h I
18'51” ; 45. Ardeleanu 31h 36'. ~ 
Pe echipe conduce R. D. Ger-| 
mană urmată de echipa țării I 
noastre și cea a R. P. Polone..

C. Dumitrescu 
a cîțtigat 

etapa a 9-a
săCicliștii romîni continuă 

se numere printre protago
niștii principali ai „C 
Păcii". Ieri, caravana sportivă 
a parcurs 
hof-Aue ( 
ca cea mai ______ , _______
profilului să muntos. 
mind revenirea de j 
reputația sa de .,cățărător“, 
CONSTANTIN DUMITRESCU 
s-a comportat admirabil reu
șind să sosească primul la 
Aue, după o întrecere pa
sionantă, care a supus pe con
curenți la o grea încercare. 
Aceasia este cea de-a 
victorie de etapă 1 
pînă acum de rutierii noștri 
in actuala ediție a „Cursei 
Păcii".

Plutonul a rulat compact 
multă vreme. Prima 
de evadare a fost i 
belgianul Spruyt. Acesta a ru
lat de unul singur peste 100 
km, obținînd la un moment 
dat un avans.de 5'. In conti
nuare, cicliștii din < 
R. D. Germane, R. “ 
și R. P, Polone au 
un ritm susținut, 
înainte de Aue, 
Spruyt a fost prins. După 10 
km Dochliakov din echipa 
U.R.S.S. a lansat un atac prin 
surprindere și s-a distanțat. In 
urma lui au plecat Mickein 
(R.D.G.) și Dumitrescu. Cu 4 
km înainte de sosire, Mickein 
a încercat o evadare fiind ta
tonat d'e Spruyt și Dochliakov. 
Dumitrescu s-a ,,plasat“ în 
roata lor și a ' 
zător. El a 3 
nemaiiputînd fi ajuns.

Tîrgu Mureș, este unul din ora
șele care se poate mîndri cu o 
viață muzicală intensă și intere
santă.

Trecînd în revistă cîteva dintre 
activitățile muzicale din Tg. Mureș 
semnalăm, cu deplină satisfacție, 
revirimentul pe care Filarmonica 
I-a înregistrat în ultimul timp cu 
concursul dirijorului ei perma
nent — Remus Georgescu. Tînă- 
iul șef de orchestră a reușit în- 
tr-adevăr să prezinte publicului în 
ultima vreme un mare număr de 
piese dificile de larg interes ar
tistic. Printre cele abordate în 
ultimul timp 
rea avîntată , ____
poemului „Till Eulenspiegel", de 
R. Strauss, a poemului „Serbări 
romane" de Respighi și a Simfo
niei I-a de Mahler.

La pupitrul Filarmonicii din 
Tg. Mureș au mai apărut în ul
timul timp dirijori de prestigiu 
ca Paul Popescu, sub bagheta că
ruia a fost de curînd prezentată 
cu remarcabil simț al stilului. 
Simfonia în Mi bemol de Mozart 
sau dirijorul arădean I. Hugo 
Huss care a oferit o interesantă 
tălmăcire a Simfoniei liturgice 
de A. Honneger.

Filarmonica din Tîrgu Mureș 
își face un punct de onoare din 
popularizarea creației actuale, 
numărînd pe lîngă lucrări bine 
cunoscute ale maeștrilor muzicii 
românești, și o serie de prime au
diții ale unor tineri creatori cum 
sînt Simfonia de Ciki Boldijar și 
Rondoul concertant pentru vioară 
și orchestră de Szabo Csaba. Prin 
strădaniile sale, orchestra a reușit 
să ridice necontenit nivelul arti
stic al interpretării șale. Trebuie 
însă să subliem în același timp 
nesiguranța manifestată uneori în 
compartimentul alămurilor, precum 
și lipsa de omogenitate a sonori
tății corzilor.

Alături de filarmonică, în Tg. 
Mureș activează o altă formație 
artistică profesionistă — Ansam
blul de stat de cîntecc și dansuri, 
îndrumată cu competență de Lo- 
rant Salmon, această formație a 
ajuns la o apreciabilă măiestrie. 
Ansamblul (cunoscut bucureșteni- 
lor din turneul stagiunii trecute) 
a reușit să asimileze un larg re
pertoriu ce cuprinde unele din 
cele mai frumoase pagini ale li
teraturii corale din perioada de 
aur a polifoniei, piese din epoca 
clasică, romantică și contempo
rană.

Repertoriul Ansamblului cu

semnalăm reda- 
și sugestivă a

prinde în special un important 
număr de lucrări corale romînești: 
prelucrări de folclor și cîntece de 
masa. Ansamblul pregătește în 
prezent un amplu concert din 
repertoriul căruia spicuim cîteva 
piese inspirate din realitatea zile
lor noastre, cum sînt delicatul 
madrigal „Eloarea muncii" de Ște
fan Niculescu, lucrarea lui Tibe- 
riu Olah „Patria mea", trei coruri 
cu o bogată polifonie de Sigis
mund Toduță, „Cuvîntul partidu
lui" de. Cornel Țăranu, poemul 
„Moșul" de Mihail Jora, precum 
și poemul „Frații" de Alfred 
Mendelsohn. La acest program se 
mai adaugă trei madrigale de De
bussy și trei madrigale de Mau
rice Ravel. Sîntem, de altfel, in
formați că în curînd va apare și 
un disc ce cuprinde cîteva dintre 
cele mai reprezentative lucrări pe 
care le interpretează Ansamblul.

Trecînd în revistă cîteva din 
imaginile vieții muzicale din 
Tg. Mureș, mai amintim activita
tea creatoare a celor cîțiva com
pozitori ce activează în acest 
oraș.

Din acest punct de vedere tre
buie să reamintim numele lui Re
mus Georgescu. Filarmonica a in
terpretat recent cantata sa, o lu
crare plină de tensiune și drama
tism ce dovedește că autorul stă- 
pînește cu fermitate un meșteșug 
componistic evoluat.

Un alt creator din localitate, 
Zoltan Aladar, a încheiat recent 
un ciclu de 24 de piese pentru 
cor de copii, concepute cu un re
marcabil simț al scriiturii corale 
polifonice, a căror menire este de 
a familiariza pe cei mici cu ine
dite ritmuri și intonații specifice 
folclorului. O impresie plăcută 
ne-au lăsat și cele două lucrări 
destinate tot corului de copii „Mă
ritișul" și „Poarta de aur", — 
suite pline de prospețime și elan 
tineresc.

Ciki Boldijar a încheiat recent o 
simfonie, dovedind că posedă se
rioase cunoștințe profesionale, cu 
precădere în domeniul polifoniei. 
Ii reproșăm totuși unele influențe 
derivînd din creația unor alți 
compozitori care nu sînt întot
deauna armonios integrate în sti
lul general al lucrării.

în sfîrșit, într-o altă noua lucra
re — Rondoul concertant de Szabo 
Csaba, în ciuda unei monotonii 
ritmice resimțite pe alocuri, am 
apreciat un melos de calitate, o 
cursivitate a discursului muzical 
și o îngrijită scriitură orchestrală.

DORU POPOVICI

De vorbă
cu autorul preferat

In cadrul „Joii tineretului", 
comitetul U.T.M. și comisia 
culturală din întreprinderea 
„Electrofar“-București a invi
tat în mijlocul tinerilor pe 
scriitorul Comeliu Leu. Citi
torii au discutat despre roma
nul „Puterea," exprimîndu.și 
părerea asupra romanului și

purtând diferite întrebări au
torului.

A urmat un concurs „Cine 
știe, cîștigă" cu tema „Din is
toricul întreprinderii”, un 
program de muzică distracti
vă și dans.

SIMION CORNELIA
corespondent voluntar

AUREL

Membrii cercului rolo al Casei de cultură din Caracal controlează cu interes rezultatele acti- 
vi tații lor

Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. B

U’nii pregătesc lemnul, alpi unel
tele, alții lungesc crațerul, alții bat 
găurile etc. Apoi eșalonarea stric
ta a operațiilor Nimeni n-arc 
timpi morți. Vagonetarul, după ce 
termină încărcatul cărbunelui, 
vine și ajută în abataj la armare.

ANINOASA

ANTICIPAȚIE LA UN
Utemistul Cîșlaru este stăpînit 

de nerăbdarea de a face cît 
mai repede și cît mai bine 
cunoscute „secretele" lui profesio
nale. Recordul lui, dacă n-ar fi 
generalizat și ajuns din urmă de 
toate brigăzile, n-ar avea valoarea 
pe care i-a dorit-o el.

PETRILA :
Un act deosebit
— O să vă mai 
un fapt — s-ar

povestim și 
auzi vocea

• Ordinea, frumosul 
și productivitatea

Oricine își poate închipui cum 
arată o mină ; galerii pe care se 
circulă, suitoare pe care se urcă 
§i se coboară și, în sfîrșit stra
turile negre de cărbune. Și totuși 
la noi — ți-ar putea spune tinerii 
mineri din Aninoasa — ordinea, 
frumosul capătă un rol tot mai 
activ în creșterea productivi
tății muncii. Și iată cum :

Tinerii de aici și-au făcut obi
ceiul ca la un interval de 
două săptămîni să facă o cu
rățenie generală în mină ca în
tr-o casă de locuit. Se mătură ga
leriile, se string toate materiale
le netrebuincioase — fier vechi, 
resturi de lemn de mină etc. și se 
scot Ia suprafață. Dar nu numai 
atît. Frumosul pătrunde în mină 
și pe alte căi. Tinerii din sectorul

III, bunăoară, au văruit galeriile 
armate în bolțari. Culoarea albă — 
spun ei — mărește luminozitatea, 
odihnește ochiul și muncim ast
fel mai spornic. Și tot ei sînt cei 
care — 
iubește 
rambleul 
galeriile 
cîte ori 
de scurgere 
frumos și productivitate s-a sta
bilit astfel o strînsă relație : or
dinea, frumosul aduc în munca 
minerilor un spor de productivi
tate. Pentru că ordinea la locul 
de muncă a asigurat o exploatare 
mai rapidă a cărbunelui iar în
grijirea galeriilor, a căilor de 
acces — un transport mai sigur 
și mai rapid.

ca un gospodar ce-și 
casa — au pietruit 
liniei ferate, au podit 
și curăță — ori de 
este nevoie — canalele 

a apei. între ordine

noi 
tinerilor de la mina Petrila.

— Un fapt petrecut de curînd 
și înscris în cartea de onoare a 
colectivului nostru.

O dată pe an trebuie schimbat 
cablul de la puțul central și în 
același timp trebuie curățit ca
nalul de fum de la casa cazane
lor. Operația durează 4—5 zile, 
în acest timp puțul fiind oprit, 
activitatea minei încetează. Oa
menii n-au cum să coboare în 
mină, n-au cu ce scoate de acolo 
producția.

De aceea, 
spuneam se 
toare. Anul 
zilele de 1, , „
dispoziție numai trei zile.

Au venit atunci la direcția mi
nei doi tineri din sectorul 8, elec- 
tro-mecanic, doi tineri cunos- 
cuți la noi pentru faptele lor de 
muncă deosebite. Ei au spus ;

— O să încercăm să scurtăm 
durata operațiilor. Ne trebuie 
„cutare, cutare, cutare...".

Li s-a dat tot ce au cerut.
Cei doi tineri. Andrei Cosma 

și Iosif Seche, împreună cu alți 
electricieni, mecanici și lăcătuși

an lucrat cu atita sîrguință, cu 
atîta precizie și rapiditate (au 
trecut peste greutăți destul de 
mari) îneît în 3 mai dimineața, 
puțul și casa cazanelor funcțio
nau normal. Producția putea să 
înceapă din plin. Cunoscînd cît e 
de greu să schimbi un cablu de 
puț și să cureți un canal de fum

la casa cazanelor, acolo unde sînt 
temperaturi mari, putem să ne 
dăm seama ce eforturi au trebuit 
să depună acești tineri ca să ter
mine lucrarea nu în cinci, ci în 
doua zile. Cît a cîștigat colecti
vul minei din acest fapt e greu 
de calculat.

Minerii noștri, după zilele de 
sărbătoare au venit la șut în 
mod obișnuit, au intrat în aba
taje, au produs cărbune și au 
adus astfel tinerilor de la secto
rul 8 cea mai concretă mulțumi
re pentru fapta lor.

ANINOASA :

operațiile de care 
fac în zilele nelucră- 

acesta s-au stabilit 
2 și 3 mai. Erau la

• Stăm bine
posturile utemiste 
control

CU 
de

— Da,
Mircescu, _ ________
U.T4M. de la mina Aninoasa — 
însă noi avem și niște posturi 
utemiste de control foarte active, 
care intervin exact atunci și aco
lo unde producția o cere. Să vă 
povestesc ce vor face ele în zilele 
care urmează.

Vineri am discutat la comitet 
cu responsabilii lor și iată ce-am

— ar răspunde Nicolae 
secretarul comitetului

hotărit că trebuie să facem pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Discuția a fost precisă, limpede.

S-a observat că dacă în abataj 
se alege din cărbune șistul vizibil, 
la rol, vagonetarii neglijează sa 
dea deoparte piatra care le mai 
scapă minerilor în abataj. Cum în 
majoritatea lor vagonetarii sînt 
tineri, posturile utemiste de con-

avans.de


La Institutul agronomic din Craiova

Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

Despre pregătirile în vederea examenelor la Institutul agro
nomic din Craiova ne-au vorbit cadre didactice din institut, stu
denți, activiști ai U.T.M. și ai asociației studenților.

Cont univ. 
TIBERIU NICOLA 

prorector
Asist.

MARIN GHEORGHIȚĂ 
secretarul comitetului U.T.M.

pe Institut

Concluziile desprinse după se
siunea de examene din iarnă ne-au 
ajutat să elaborăm un plan de 
măsuri a căror aplicare a fost ur
mărită de-a lungul întregului se
mestru pentru a se putea asigura 
obținerea unor rezultate superioare 
în sesiunea care se apropie. în pri
mul rind s-a pus un deosebit ac
cent pe respectarea programului 
orar : prelegeri, seminarii, lucrări 
de laborator, în care s-a asigurat 
un raport just între orele de curs 
șj cele afectate practicii.

Ne-am preocupat de asigurarea 
materialului didactic necesar stu
denților. Astfel, am litografiat 
cursul de evidență economică, este 
aproape gata litografierea cursului 
de tractoare și mașini agricole, iar 
pînă la începerea sesiunii va fi 
gata și cursul de matematică. De 
asemenea, s-a tipărit caietul de lu
crări la pedologie.

în atenția noastră a stat și or
ganizarea lucrărilor practice în 
funcție de particularitatea institu
tului : la toate disciplinele de pro
fil practica s-a făcut în cîmp, la 
unitățile agricole din împrejurimi, 
iar pentru anii I, care au o zi de 
practică pe săptămînă, am prevă
zut participarea studenților la lu
crările agricole de sezon. Astfel e- 
chilibrat programul școlar, studen
ților le-a rămas timpul necesar 
studiului individual, consultării bi
bliografiei suplimentare.

Acum, cînd sesiunea este atît de 
aproape, am luat unele măsuri su
plimentare : s-au organizat con
sultații la toate disciplinele ; în 
săptămînă premergătoare exame
nelor vor avea loc colocvii ; se or
ganizează lecții de sinteză la une
le discipline, iar la altele semina
rii recapitulative ; la -disciplinele 
la care se întocmesc proiecte (to
pografie și îmbunătățiri funciare) 
studenții au acces în permanentă 
la laboratoare și mașini; a fost 
mărit spațiul de lectură și prelun
git orarul bibliotecilor. Și, în sfîr- 
șit, cadrele didactice asigură stu
denților îndrumări, consultații su
plimentare, îi ajută în refacerea 
lucrărilor de laborator etc. Firește, 
rezultatele depind în primul rînd 
de studenți, de seriozitatea cu care 
s-au pregătit de-a lungul întregu
lui semestru, de felul în care-și 
folosesc acum timpul de studiu.

Conf. univ. 
ION NEGREA 

prodecan — Facultatea 
agronomie

de

deFărâ a neglija ceilalți ani 
studii, am acordat o atenție deo
sebită studenților anului I. Rezul
tatele obținute la primele exame
ne din viața lor universitară ne-au 
indicat și măsurile necesare pentru 
a-i sprijini. O categorie de măsuri 
au fost luate pentru dezvoltarea 
dragostei studenților față de me
seria de inginer agronom — por
nind de la ideia că ele vor avea 
repercusiuni imediate asupra în-

(Agerpres)

INFORMAȚII
Soprana Arta Florescu. prim- 

solistă a Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne, a 
plecat în R. S. Cehoslovacă, 
pentru a participa la manifes
tările Festivalului ..Primăvara 
la Praga*. Ea își va da con
cursul în două spectacole cu 
opera „Tosca". pe scena Tea
trului Național din Praga.

★
în Capitală, în localul Insti

tutului de psihologie al Aca
demiei R. P. Romîne, a avut 
loc ședința Adunării Generale 
a Asociației psihologilor din 
R. P. Romînă, prezidată de 
acad. M. Ralea.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

de cărbune 
vagonet din

trol se vor ocupa de activitatea 
acestora.

Unii spun că în rostogol vine 
cărbune prea mult și vagonetarii 
nu pot să aleagă din viteza aceea, 
șistul. Posturile utemiste de con
trol vor cere părerea specialiști
lor, conducerii sectorului astfel 
încît să se găsească posibilitatea 
reglării debitului 
care curge în 
rostogol

în unele locuri 
lumină. Unde anume și ce se poa
te face ? Asta vor căuta să afle 
posturile noastre.

La sectorul 6-transporturi la 
culbutaj, controlul de calitate să 
se facă prin sondaj egal la toate 
sectoarele. Postul U.T.M. de con
trol va merge și acolo.

nu-i suficientă

P£TRILA

• Stăm bine cu
ExploatareaExploatarea noastră -— ar 

•pune cu mindrie orice tînăr de 
la Petrila — deține cele mai 
bune rezultate în ce privește ca
litatea pe combinat.

Tineretul nostru a adus o con-

Telegrama

vățăturii. Celelalte au vizat per
fecționarea metodelor lor de mun
că universitară. Astfel, în fața lor 
s-au ținut referate despre perspec
tivele dezvoltării agriculturii noa
stre socialiste, despre rolul ingine
rului agronom, s-au organizat în- 
tîlniri cu foști absolvenți ai insti
tutului, vizite la unitățile agricole 
fruntașe din regiune. Pentru prac
tică i-am repartizat la unități bine 
dotate, cu o mare experiență 
(I.C.A. Simnic, G.A.S. Segarcea 
etc.).

Pentru studenții anului I s-a 
făcut un calcul riguros al timpului 
de studiu ; ca urmare, s-a reco
mandat cît timp poate fi folosit 
zilnic pentru studiu individual, iar 
studenții care n-au obținut rezul
tate bune în sesiunea de examene 
din iarnă au fost ajutați să-și în
tocmească planuri personale de 
studiu a căror îndeplinire este ur
mărită de cadre didactice. Pe 
parcursul acestui semestru s-au 
făcut recapitulări sub formă de 
seminarii, studenții sînt ascultați 
dună ce au parcurs anumite capi
tole, s-au organizat consultații la 
chimie, fizică, matematică de 
două ori pe săptămînă. în preajma 
începerii examenelor se vor ține 
lecții de sinteză la toate discipli
nele.

Sperăm că aceste măsuri specia
le — precum și cele luate în ge
neral la nivelul facultății, vor da 
roade concretizate în rezultate 
mai bune la sesiunea care ne aș
teaptă.

NICOLAE ENUȚĂ 
responsabil cu munca profe
sională, anul III — Facultatea 

de agronomie

Deși media generală a anului la 
sesiunea de iarnă a fost mulțumi
toare, totuși dorința noastră este 
să obținem o medie mai bună Ia 
sesiunea care începe la 26 mai. De 
aceea, pe parcursul semestrului 
ne-am preocupat de îmbunătățirea 
frecvenței, de mobilizarea studen
ților la un studiu ritmic, perse
verent. Datorită graficelor, a dis
cuțiilor operative din grupe, am 
reușit să asigurăm o frecvență 
foarte bună la cursuri, seminarii. 
lucrări de laborator. Cu ajutorul 
cadrelor didactice s-au făcut son
daje la anumite intervale pentru 
a se verifica pregătirea studenți
lor. De asemenea, faptul că din 
cei 99 de studenți, cîți numără 
anul nostru, 82 participă la activi
tatea cercurilor științifice a de
terminat un studiu mai profund, 
un interes crescînd pentru consul
tarea unui vast material biblio
grafic, informativ.

în aceste zile care ne-au mai 
rămas pînă la primul examen stu
denții noștri își petrec aproape 
tot timpul Ia bibliotecă, în labora-

Chiar in discuția noastră s-a și 
ivit o propunere pe care s-o facă 
P.U.C și anume aceea ca la ban
da de 50 de metri de la culbutor 
la silozurile funicularului. în pe
rioadele de virf, să stea unul sau 
doi tineri care sâ aleagă piatra din 
cărbunele care merge pe bandă.

Pe urmă o să vedem de ce ti
nerii de la gura silozului, de la 
încărcarea cupelor funicularului 
au uitat o acțiune pornită de ei 
anul trecut, aceea de a alege si ei 
șistul în timpul încărcării...

Așa că am stabilit precis, pen
tru tot procesul de producție, 
sectoarele unde există neajunsuri, 
iar posturile utemiste de control 
tiebuie să sesizeze, sâ propună 
și să ajute la îmbunătățirea cali
tății...

calitatea
tribuție importantă Ia efortul ge
neral al colectivului minei pen
tru calitatea cărbunelui. Organi
zația U.T.M. a întreprins nu
meroase acțiuni și inițiative, mă
suri practice care să stimuleze 

toare, în cămin în tovărășia cursu
rilor și a manualelor, a caietelor 
de conspecte. Există la toți hotărî- 
rea nu numai de a ne prezenta la 
examene, ci de a fi astfel pregătiți 
încît să obținem rezultate bune si 
foarte bune.

După dezbaterile în jurul rezul
tatelor obținute în sesiunea de iar
nă — organizate în institutul nos
tru în toți anii de studii — s-a 
obținut o frecvență mai bună. Co
lective deficitare sub acest aspect 
în semestrul trecut — anul III a- 
gronomie, anul I horticultura, 
grupa xi2 anul I agronomie — 
și-au îmbunătățit frecvența, evi
dent în folosul studenților. Dar 
nu ne-a preocupat frecvența în 
sine, ci și receptivitatea studenți
lor la cursuri, foloasele pe care le 
au în urma audierii lor. De aceea, 
activul U.T.M. și A.S., pe baza 
constatărilor făcute la cîteva son
daje, a recomandat ca în grupe 
să se discute despre însemnătatea 
notițelor, despre foloasele lor în 
studiul individual. Birourile U.T.M. 
pe ani, împreună cu cadre didac
tice, au stat de vorbă cu studenții 
care nu frecventau cu regularitate 
cursurile ori care, deși prezenți, 
nu-și luau notițe.

Tot în sprijinul ridicării nive
lului învățăturii s-au organizat 
atît la discipline de cultură gene
rală cît și la unele de specialitate 
concursuri profesionale în pregăti
rea cărora au fost antrenați toți 
studenții anului respectiv. Un ase
menea concurs a organizat anul 
III agronomie Ia fiziologia vege
tală ; va avea loc peste cîteva zile 
în cadrul anului II horticultura un 
concurs la genetică, iar pentru 
studenții anului I agronomie — 
care încep sesiunea mai tîrziu — 
se organizează un concurs de chi
mie.

Organizațiile U.T.M. din insti
tut și asociațiile studenților au 
pus un accent deosebit în acest 
semestru — pe organizarea judi
cioasă a timpului de studiu, lăr
girea dmpului de investigații prin 
folosirea bibliografiei suplimenta
re, a revistelor de specialitate, fo
losirea deplină a ajutorului pe 
care ni-1 oferă cadrele didactice Ia 
consultații, în laboratoare etc.

S-au creat în institut condiții 
bune pentru pregătirea fiecărui 
student de a face față la examene 
la nivelul exigențelor actuale ; or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților desfășoară o susținută 
muncă pentru ca studenții să-și 
folosească la maximum timpul ca
re le-a mai rămas în vederea sis
tematizării cunoștințelor, ordonării 
și aprofundării lor.

MARIETA VIDRAȘCU 

la

au
Pe 
de

eforturile tinerilor pentru calita
te. Să vorbim despre una din ele.

Calitatea cărbunelui depinde în 
cea mai mare parte de conștiin
ciozitatea cu care lucrează crațe- 
riștii și vagonetarii. Și asta nu 
intîmplător : direct sau indirect ei 
trebuie să elimine orice bucată de 
șist din cărbune. Acest fapt a de
terminat organizația U.T.M. să-și 
propună inițierea unor consfătuiri 
lunare cu tinerii care lucrează 
aceste operații.

Cele mai multe consfătuiri 
avut caracterul unor discuții 
baza unui material prezentat 
comitetul U.TAL Au fost cazuri 
dnd ele — pentru a avea o efi
ciență mai mare — s-au desfășu
rat chiar la culbutoare sau în fața 
vitrinei cu rebuturi. Aici a fost 
generalizată experiența unor va
gonetari fruntași ca Augustin Io
sif și Petru Deak. Aici s-au ex
pus și concluziile raidurilor postu
rilor utemiste de control. Și tot 
aid, pe baza cunoașterii cauzelor 
— s-au stabilit și măsuri. Reți
nem, de pildă, de dată recentă, 
organizarea unui curs de ridicare 
a calificării pentru vagonetari. Se 
va urca astfel, fără îndoială, încă 
o treapta spre calitate.

Multe alte realizări ale orga
nizațiilor U.T-M- de la Petrila și 
Aninoasa, ar putea fi generalizate 
la schimbul de experiență. Tinerii

Linia de asamblare a tran- 
zistorilor de la Fabrica de 
piese de radio și semicon

ductor! din Capitală
Foto: AGERPRES

Numirea noului ambasador 

al Republicii Populare Romine

in Uniunea Birmană

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Popescu a fost numit în ca
litate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne în 
Uniunea Birmană în locul to
varășului Horațiu Iancu, care 
a primit o altă însărcinare.

(Agerpres)

Plenara Consiliului 
așezămintelor 

culturale
Luni a avut loc in Capii 

nară a Consiliului așe; 
culturale din cadrri Cocu 
Stat pentru Cultură si Ari 
a fost analizată activitate 
câ a Bibliotecii Centrali

lor

la

itetalui de 
tă, în care 
ia știînțifi- 
e de Stat 
Consiliului 
, cadre de 
ati. Rapor

tai cu privire la activitatea B.C.S. 
a fost prezentat de tov. Angela 
Popescu-Brediceni, director al a- 

L Numeroși partici- 
râ — acad. Aurel 
rectorul Centrului de 
științifică al Acade

miei R. P. Romîne, conf. univ. Dan 
Simonescu, Nicolae Mironescu, di
rector al Bibliotecii Academiei R. P. 
Romîne, conf. univ. Mircea 
Tomescu, director al Bibliotecii 
Centrale Universitaro, scriitorul 
Mihail Davidoglu, Dumitru Trancă, 
directorul Centralei editurilor și di
fuzării cărții, Constantin Gîlea, di
rector al Bibliotecii regionale Iași 
și alții — au apreciat munca de
pusă de B.C.S. pînă în prezent și 
au făcut sugestii privind îmbună
tățirea .activității de documentare 
și informare desfășurată de biblio
teci în încheierea ședinței, care a 
adoptat un plan de măsuri, a luat 
cuvîntul. tov. Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

(Agerpres)

pentru tinerii mineri

de la Aninoasa ar putea, de 
exemplu, să vorbească despre 
emisiunile
ale stației de radioamplificare, 
emisiuni întocmite cu sprijinul 
comitetului U.T.M. Tinerii din 
Petrila s-ar mai putea lăuda cu 
o activitate bună în ce privește 
atragerea inginerilor și tehnicie
nilor la acțiuni concrete de ridi
care a cunoștințelor profesionale 
pentru tinerii mineri, la acțiunile 
și inițiativele în producție ale 
tinerilor, și așa mai departe.

Cum spuneam, criteriul princi
pal în schimbul de experiență ar fi 
efectul în producție al acțiunilor 
întreprinse de organizațiile 
U.T.M. de la cele două exploatări 
miniere, realizările obținute de 
cele două exploatări (menționîn- 
du-se contribuția adusă de tine
ret).

Ne vorbește tovarășul inginer 
Iosif Leder, directorul minei Ani
noasa :

— Mai întîi — o situație „la 
zi* a întrecerii. Angajament pe 4 
luni — 7 000 tone cărbune peste 
plan. Realizat : 
lalți indicatori 
cum urmează : 
tire — 5,6 la 
tone pe post — 2,5 la sută ; pro
ductivitatea muncii — 1,5 la sută. 
Am realizat în fiecare lună, în 
mod ritmic, sarcinile de plan.

7 8oo. La toți cei- 
— depășiri după 
lucrări de pregă- 
sută ; randament

DIN POSTA DE IERI
Concurs 

de orientare
Pentru iubitorii

turistică
fn 
un 

concurs de orien- 
gr. I. La acest 

n.izat de comisia 
ism-Alpinism au

Recent, s-a desfășurat 
masivul Girbova-Predeal 
interesant 
tare turistică 
concurs, orga 
regională Tur 
luaț parte 17 echipe din ora
șul și regiunea Ploiești. Prin
tre echipele participante a 
fost prezentă și o echipa de 
la Asociația „Știința Slănic“ 
(C. Alionte și M. Boboc) care 
deși a luat pentru prima dată 
startul intr-un asemenea con
curs, a obținut rezultate fru
moase.

STEFAN IONESCU 
corespondent voluntar

Echipa de teatru a Căminu
lui cultural Deleni, raionul 
Vaslui, a prezentat în premieră 
— în fața a peste 200 de spec
tatori — piesa „S-a furat un 
mire".

Spectacolul a fost mult apre
ciat. Tinerii interpreți : Dono- 
se Mihai, Neculaie Crăciun, 
Eliza Maftei, Tereza Blăniță 
au fost aplaudați la scenă des
chisă.

La Uzinele de produse sodice Ocna Mureș există o preo
cupare atentă privind introducerea tehnicii noi în producție, 
găsirea celor mai eficiente metode pentru mărirea capacității 
de producție a agregatelor și îmbunătățirea calității pro
duselor.

Anul trecut cele 111 inovații aplicate au adus economii 
postcalculate în valoare de 3 430 000 lei.

Pentru stimularea mișcării de inovații a fost elaborat un 
plan de măsuri în urma căruia în cadrul uzinei au fost alcă
tuite pînă în prezent 15 brigăzi complexe de inovatori. Pri
mele rezultate sînt stimulatorii. în perioada 1 ianuarie — 
30 aprilie 1964 la cabinetul tehnic al uzinei au fost înre
gistrate 53 propuneri de inovații. 20 au fost deja aplicate. 
Valoarea antecalculată a economiilor se cifrează la peste un 
milion de lei.

Printre acestea se numără inovația „închiderea ermetică a 
butoaielor de sodă caustică, fără cositoare", inovație care 
reducînd manopera ■ aduce anual economii în valoare de peste 
150 000 lei.

IONESCU ȘTEFAN 
tehnician

Foto : VICOVEANTJ PETRE și 
VILCIU GHEORGHE — 

elevi

In laborator, înainte de se
siune. In fotografie: stu
dent din anul III, matema- 
tică-iizică, al Institutului 
pedagogic de trei ani din 

Bacău
Foto : V. BOGDĂNEȚ

într-adevăr un element 
important. Ei și-au po- 

de la început pasul cu 
planificat și-i adaugă, în 
lună, un plus de depășire.

Este 
foarte 
trivit 
ritmul 
fiecare 
Un plus la care organizația U.T.M. 
a adus, prin mijloace specifice, 
o prețioasă contribuție.

Ne vorbește tovarășul inginer 
Emil Muru, directorul minei Pe
trila :

— Am realizat 5 119 tone de 
cărbune peste plan. Angajamentul 
nostru pînă la 23 August e de 
6 000 de tone. La prețul de cost 
am realizat economii de 0,42 lei 
pe tonă de cărbune. S-au depășit 
vitezele medii planificate pentru 
abatajele cameră. în sectorul III 
(sectorul în care lucrează brigada 
lui Ion Cîșlaru) față de 95 de me
tri liniari pe lună s-a ajuns la 140 
de metri.

Ne-am încadrat în procentul de 
cenușă cerut de o bună calitate a 
cărbunelui.

Schimbul de experiență din 
Valea Jiului va da posibilita
tea cunoașterii îndeaproape de 
către toți minerii participanți, 
a metodelor înaintate folosite 
în exploatările miniere, expu
se chiar de făuritorii lor (bri
găzile fruntașe în întrecerea 
socialistă) în scopul aplicării 
lor în toate exploatările mi
niere. 

J

în alte 24 de sate 
din regiunea Bacău 
au fost înființate în 
ultimul timp cine
matografe sătești — 
dotate cu aparate 
de proiecție de pro
ducție romînească.

Printre satele nou 
cineficate se numă
ră Viforeni.

filmului
câni, Teveni, Buhal- 
nița, Rădeni, Aju- 
deni-Roman și alte
le. In regiune, nu
mărul cinematogra
felor depășește 300. 

în lunile urmă
toare 10 sate din re
giune vor fi înzes
trate cu cinemato-

PREMIERĂ
LA CĂMINUL

CULTURAL

V. VASILIU
corespondent voluntar

Viitorii

Centrului școlar

dat

ION MEDOIA 
profesor

LUCRĂRI DIFERENȚIATE...
(Urmare din pag. I)

le-au stabilit, pentru că parti
ciparea la întrecere este apre
ciată după felul în care se 
aplică complexul de măsuri 
agrotehnice, pfe tot parcursul 
lucrărilor. Și ei știu bine că 
prașilele au un rol însemnat 
în sporirea producțiilor. Fap
tele au dovedit-o. Anul trecut 
la brigada a cincea s-a aplicat 
cu o prașilă mai puțin decît 
la celelalte. în rest — toate 
lucrările au fost la fel. Mi
nusul de boabe a fost de 150 
kg la hectar față de media 
obținută pe gospodărie. întîr- 
zierile au dus și ele la scă
deri d'e producție. Prașila a 
treia manuală a fost făcută 
mai tîrziu cu 3 zile la brigada 
întîi. Diferența de producție : 
50 kg de porumb mai puțin la 
hectar decît la brigada a 
doua. Astfel de comparații 
sînt reluate acum tocmai pen
tru a demonstra cît valorează 
o prașilă făcută la timp, de 
bună calitate. De aceea orga
nizația U.T.M. a considerat de 
datoria ei ca în această pe
rioadă nici un tînăr să nu lip
sească de la lucru. în acest 
scop, în fiecare seară cînd se 

COMBINATUL DE ZAHAR Șl ULEI 
„OLTENIA"

Podari — Craiova

Angajează de urgentă:
— INGINERI ENERGETICI
— INGINERI MECANICI
— INGINERI TERMO-ENERGETICI
— LĂCĂTUȘI ȘI ELECTRICIENI 
SE ASIGURA LOCUINȚĂ.

grafe noi. De ase
menea, în numeroa
se sate se lucrează 
intens la amenaja
rea cinematografe
lor în aer liber.

IOAN ARHIRE 
corespondent 

voluntar

în livadă, primăvara a _____...____ ___ ____
111-agricol. Sub îndrumarea profesorului Paul Lupu, elevii 
Cornel Mi cu, Constanța Avram, Natalia Uță iac recunoașterea 
ramurilor roditoare la vișin (iotograiia din stingă).

Aparatul fotografic l-a surprins pe elevii anului 111-vete- 
rinar executînd contenția bovinelor și ltiarea de probe de sin
ge din vena fugulară. (iotograiia de jos).

stabilesc cu brigadierii punc
tele de lucru, felul lucrărilor, 
sînt prezenți și membrii comi
tetului U.T.M. îndată după 
ședințele de lucru, aceștia trec 
pe la secretarii organizațiilor 
U.T.M. din brigăzi și anunță 
unde și ce anume trebuie fă
cut. Se asigură pe această cale 
participarea tuturor tinerilor 
colectiviști la muncă. Tinerii 
au contribuit astfel într-o în
semnată măsură la terminarea 
prașilei întîi la porumb, pe în
treaga suprafață, cu două zile 
mai devreme decît era prevă
zut. Ploile care au căzut în 
ultimul timp au găsit lanul 
..primenit", terenul afinat, cu
rățat de buruieni, ceea ce a 
stimulat creșterea rapidă a 
plantelor. în continuare se 
va prăși ori de cite ori va fi 
nevoie, în funcție de precipi
tații, de gradul de îmburuie- 
nire, de crusta pe care o 
prinde pămîntul.

Iată cîteva din criteriile în
trecerii socialiste care se des
fășoară acum între brigăzile 
de cîmp de la G.A.C. Nicolae 
Fleva, din raionul Rîmnicu 
Sărat — întrecere la care 
participă cu însuflețire toți ti
nerii colectiviști.

Dragi tovarăși,
Am aflat cu mare mîhnire 

despre încetarea din viață « 
tovarășului Otto Kuusinen, 
membru al Prezidiului și 
cretat al C.C. al P.C.U.S.,
care l-am cunoscut ca pe un 
vechi și încercat militant al 
mișcării comuniste internațio-

se*
pe

în numele partidului nostru, 
vă exprimăm cele mai sincere 
condoleanțe în legătură cu a- 
ceastă dureroasă pierdere.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

Raionul Deta - 
complet 

electrificat
Locuitorii satelor Clopodia 

și Ferendia regiunea Ba
nat — au avut, recent, un mo
tiv de bucurie: in casele lor 
— cu puțin timp în urmă — 
s-au aprins becurile electrice. 
Cu aceste comune s-a termi
nat electrificarea raionului 
Deta.

La realizarea acestui succes 
o contribuție de seamă au 
adus și tinerii care au săpat 
gropile, au ajutat la transpor
tul stîlpilor 
electrice.

și al sîrmelor

tehnicieni
practiGă

In cadrul
agricol Poarta Albă, din regiu
nea Dobrogea învață aproape 
1000 de elevi. Clădirea mare, 
spațioasă dotată cu săli de cla
sa, laboratoare de specialitate 
oferă elevilor cele mai optime 
condiții pentru învățătură. Aici 
îșl făuresc cu temeinicie, baze
le viitoarei profesiuni de tehni
cieni agricoli, horticoli, veteri
nari și contabili, necesari agri
culturii noastre socialiste.
mult de lucru elevilor din anul 
profesorului Paul Lupu, elevii

COMBINATUL 
SIDERURGIC 

HUNEDOARA

ANGAJEAZĂ
Imediat și în condiții 
legale de pregătire, 
vechime și salarizare, 

urmează :după cum

— ingineri metalurgiști
— ingineri siderurgiști
— ingineri mecanici
— ingineri electromeca

nici
— ingineri oțelari
— ingineri furnaliști
— ingineri diriginți de 

șantier
— ingineri proiectanți
— ingineri de exploat. 

căi ferate
— maiștri mecanici
— maiștri lăcătuși
— maiștri electricieni
— maiștri strungari
— maiștri apaducteri
— maiștri oțelari
— maiștri furnaliști
— maiștri repararea va

goanelor
— tehnicieni
— tehnicieni 

tanți
— tehnicieni 

tanți
— șef de stație
— subșef stație
— șef serv, exploat. căi 

ferate
— picheri
— economiști principali
— merceologi principali

I.
I proiec-

II proiec-

Informații suplimentare se 
primesc de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara — 
Serv. Personal, telefon nr. 
25 31, 25 32, 25 33, interior 
nr. 42, unde se pot adresa 
cererile și autobiografia so
liei tanților.



în Grecia 
s-a încheiat 
„MaratonulV • • // păcii

'ATENA 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, la mitingul de Ia 
Atena, cu care a luat sfîrșit ma
rea manifestație pentru pace a 
poporului grec — „Maratonul 
păcii" — au participat peste 
•xooooo de persoane. La miting 
au rostit cuvîntări o serie de 
personalități ale vieții publice 
din Grecia și de peste hotare. în 
numele Consiliului Mondial al 
Păcii a luat cuvîntul Isabelle 
Blum. Au vorbit, de asemenea, 
reprezentanți ai comitetelor pen
tru pace din R.F.G., Norvegia, 
Marea Britanie și din alte țări, 
care au chemat la intensificarea 
luptei pentru dezarmare generală 
și totală, pentru interzicerea ar
melor nucleare.

Președintele Ciprului, Ma
karios, a adresat participanților 
la „Maratonul Păcii" un mesaj în 
care se pronunță pentru auto
determinarea Ciprului și dezar
mare generală.

La Washington au început

Tratativele dintre delegațiile 
guvernamentale 

ale R.P. Romîne și S.U.A.
WASHINGTON 18 (Ager- 

pres). — Luni 18 mai au în
ceput la Washington tratati
vele dintre delegațiile guver
namentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Statelor Unite 
ale Americii. In cadrul 

discuțiilor vor fi examinate, 
în primul rînd, probleme e- 
conomice precum și alte as
pecte care privesc relațiile 
dintre cele două țări.

La Departamentul de Stat, 
unde au loc negocierile, delega
ția romînă, condusă de Gheor- 
ghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri a fost întîmpinată de 
W. Averell Harriman, șeful 
delegației Statelor Unite ale 
Americii, precum și de mem
bri ai delegației americane. In 
marele hol al clădirii, ca și în 
sala unde se desfășoară trata
tivele, au fost prezenți nume-

roși reprezentanți ai agențiilor 
de presă și ziarelor americane 
și străine, fotoreporteri și co
respondenți ai televiziunii.

La tratative participă din 
partea Republicii Populare 
Romine, Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, șeful delega
ției, Mihail Florescu, mini
strul industriei petrolului și 
chimiei. George Macovescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Mihai Petri, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior. Petre Bălăceanu, 
ministrul R. P. Romine în Sta
tele Unite.

Din partea Statelor Unite 
participă W. Averell Harriman, 
secretar de stat adjunct, Wil
liam A. Crawford, ministrul 
Statelor Unite la București, 
Jack N. Behrman. adjunct al 
secretarului Departamentului 
comerțului. Richard H. Davis, 
adjunct al asistentului se
cretarului ce stat pentru 
problemele europene, Philip 
H. Trezise, adjunct al a- 
sistentului secretarului de 
stat pentru problemele econo
mice. Eugene M. Braderman, 
director in Departamentul Co
merțului, Andreas F. Lowen- 
feid. consilier juridic adjunct 
in Departamentul de Stat, Ha
rold C. Vedeler. director in 
Departamentul de Stat, Wil
liams S. Balderston. reprezen
tant al Băncii de import-ex
port.

Ambele delegații sînt înso
țite de grupuri de consilieri și 
experți.

----- •------

Evenimentele 
din Laos

BELGIA : Aspect de la o demonstrate pentru pace ce a avut loc 
recent ia Bruxelles

VIENTIANE 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
U.P.I., primul ministru al Laosu- 
lui, Suvanna Fumma, a declarat 
că cele trei personalități care ur
mează a fi numite în funcțiile 
guvernamentale vacante și a că
ror desemnare este examinată în 
momentul de față vor fi neutra- 
liste.

din Congo
LEOPOLDVILLE 18 (.Agerpres). 

— Operațiunile de retragere a 
trupelor O.N.U. din Congo se 
apropie de sfîrșit. De la 20000 
de militari ai O.N.U. cîți se aflau 
în această țară in ianuarie 1963, 
număra! acestora s-a redus în 
prezent Ia mai puțin de 3 000. 
Data retragerii definitive a forței 
O.N.U. a fost stabilită de secre
tarul general al Națiunilor Unite, 
U Thant, la 30 iunie 1964 cînd 
va avea loc a 4-a aniversare a 
independenței Republicii Congo.

După cum transmite agenția 
Reuter. în operațiunile desfășura
te în Congo, 130 ofițeri și soldați 
din forța O.N.U. au fost uciși, 
140 au fost răniți și 50 au dece
dat în urma unor accidente. în 
locul militarilor O.N.U. vor ră- 
mine cei 30 000 de oameni ai ar
matei naționale congoleze, care 
este în prezent reorganizată și 
reechipată cu sprijinul S.U.A., 
Belgiei, Italiei și Izraelului.

----- •------ -------

Recent, la Oslo, numeroși tineri 
condamni nd politica rasistă a 
guvernului de la Pretoria, au 
Împiedicat ținerea unui meci de 
tenis dintre Norvegia și Repu
blica Sud-Africană. In fotogra
fie : Polițiștii încearcă să îm

prăștie pe demonstranți

Evoluția situației din Cipru
• Situația redevine calmă • Activitatea 
din portul famagusta intră in normal

In Asturia continuă
Prințul Sofanuvoag. vice- 

îa genrennil de coaiipe 
a declarat că nu va

NICOSIA 18 (Agerpres). — 
Situația în Cipru a redevenit 
calmă după incidentele petre
cute la Famagusta săptămîna 
trecută, cînd doi ofițeri greci 
și un subofițer cipriot grec au 
fost uciși. La ordinele preșe
dintelui Makarios și al gene
ralului Gyani, docherii ciprioți 
greci, și turci au reluat luni 
lucrul sub protecția militari
lor irlandezi din forța O.N.U, 
Comandamentul forței O.N.U. 
a anunțat că alți 180 docheri 
turci și greci se vor prezenta 
la lucru marți dimineața. In 
felul acesta activitatea în por
tul Famagusta va intra cu to
tul în normal.

între timp domnește o vie 
activitate diplomatică în ve
derea reglementării conflicte
lor dintre cele două comuni

tăți cipriote. Reprezentantul 
special al secretarului general 
al O.N.U., Galo Piaza, a-făcut 
o vizită în regiunea muntoasă 
Kyrenia (unde continuă să se 
semnaleze schimburi sporadice 
de focuri) pentru a examina 
situația. Mediatorul O.N.U. în 
problema Ciprului, Sâkari 
Tuomioja a făcut o vizită vi
cepreședintelui Republicii Ci
pru, Fazii Kuciuc. Anterior el 
vizitase pe președintele Ma
karios.

La Nicosia s-a anunțat că la 
20 mai va sosi contingentul 
danez al forței O.N.U. în Ci
pru. Joi urmează să sosească 
în Cipru 40 de polițiști din 
Noua Zeelandă. Polițiștii ci
vili, suedezi și austrieci care 
se află deja în Cipru își pre
iau m prezent funcțiile.

lecanoaste aid o modificare în 
guvernul de coaliție.

Prezența R. P. Romîne 

ta tîrguri internaționale
BUDAPESTA 18 (Agerpres). 

La Tîrgul internațional de la 
Budapesta, Oficiul de informa^- 
ții comerciale al R. P. Romîne 
la acest tîrg a fost vizitat de 
Janos Kadar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare însoțit de alți condu
cători de stat ai R. P. Ungare. 
Oaspeții au fost întâmpinați de 
Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior și șeful de
legației guvernamentale a 
R. P. Romîne Ia acest tîrg și 
de ambasadorul R. P. Romîne 
la Budapesta, Mihail Roșianu.

CASABLANCA 18 (Ager
pres). — însărcinatul-cu afa
ceri al R. P. Romine la Rabat, 
Virgil Podrumaru și Nicolae 
Vrabie, directorul Povilionului 
romîn la Tîrgul internațional 
de la Casablanca au oferit un 
dineu, la care au participat 
Abdallah Chofi, secretar gene
ral în Ministerul Afacerilor 
Externe marocan, Mohammed 
Sadoun, președintele Consiliu

lui de administrație al Tîrgu- 
lui de la Casablanca, Yahia 
Charif Chef Chaouni, directo
rul minelor, Ben Ibrahim, 
directorul industriei din Mini
sterul Economiei Naționale 
al Marocului și alți reprezen
tanți ai cercurilor economice 
marocane.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială și priete
nească.

Pavilionul R. P. Romîne la 
Tîrgul de la Casablanca conti
nuă să fie în atenția, presei și 
radiodifuziunii marocane. Au 
fost publicate articole și co
mentarii privind dezvoltarea 
economiei romîne, varietatea 
și calitatea exponatelor pre
zentate la acest pavilion, buna 
organizare a pavilionului ro- 
mînesc.

Un număr tot mai mare de 
oameni de afaceri se intere
sează de produsele romînești 
pentru export (țesături, trico
taje, camioane, tractoare etc). 
Discuțiile purtate cu oficiali
tățile marocane au scos în evi
dență posibilitatea creșterii 
schimburilor economice între
R. P. Romînă și Maroc, dorin-

mișcarea
MADRID 18 Agepre* — 

Luni dimineața gztmn
din Asturia au refuzat să raa 
crai deși autoritățile r-x-x-ist? 
anunțat redeschiderea rrmeter. Ia 
felul acesta, după cum 
agenția France Presse. bazmui car
bonifer din Asturia contmuă si

grevistă WASHINGTON 18 (Agerpres). 
I — tn legătură cu evenimentele 

din Laos, secretarul de stat Dean 
I a convocat pe reprezentanții

statelor membre ale pactului 
I S.EA.T.O. pentru a examina si- 

htația. In aceeași problemă, Dean 
J Rusk a avut întrevederi cu am

basadorul UJLS.S.. precum și cu 
I reprezentanții diplomatici ai In- 
• die:, Canadei și Poloniei, cei trei 
‘ membri ai comisiei internațio

nale de control in Laos.

lamină paralizat aproape in între
gime iar producția de cărbuni ewe 
cu totul neînsemnată.

Potrivit agenției, din surse gu
vernamentale s-a indicat ca 23 000 
din cei 35 000 de mineri asturienî 
sînt în prezent in grevă, dar cifra 
reală este mult mai mare. Situația 
continuă să rămînă neschimbată si 
în sectorul industriei metalurgice 
al Asturiei unde 7000 de munci
tori sînt în grevă. Autoritățile au 
anunțat că aceștia au fost „sus
pendați" pînă la sfirșitul lunii.

în orașul Bilbao, care a fost săp. 
tămîna trecută teatrul unor inci
dente între muncitorii greviști și 
poliție a revenit calmul. Potrivit 
agenției France Presse, în restul

Lansarea satelitului 
artificial „Cosmos 30“

MOSCOVA 18 (Așeipres). — 
După cum Lransdîte agenția 
TASS. la 18 mai în Uniunea 
Sovietică a fosț lansat un nou 
satelit artificial ai Pămintului 

Cosmos-30^.
Pe bordul satelitului sînt in

stalate aparate științifice des
tinate continuării cercetării 
spațiului cosmic, potrivit pro
gramului anunțat de agenția 
TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat ue o 
orbită atind următorii para
metri : perioada inițială de

revoluție — 90.24 minute ; dis
tanța maximă de la suprafața 
Pământului (la apogeu) 383.1 
kilometri ; distanța minimă de 
la suprafața Pâmintulifi (la 
perigeu) — 206,6 kilometri; 
unghiul de înclinație al orbi
tei față de planul Ecuatorului 
— 64 grade și 56 minute.

Aparatajul instalat la bor
dul satelitului funcționează 
normal. Centrul de coordonare 
și calcul procedează la prelu
crarea informațiilor recepțio
nate.

ța reciprocă de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie între 
cele două popoare.

Din Republica

Arabă Yemen
SANAA 18 (Agerpres). — 

Guvernul Republicii Arabe 
Yemen acordă o mare atenție 
aplicării planului construirii 
unor obiective economice în 
țară, care să ducă la o ridicare 
a nivelului de trai al poporu
lui yemenit. Anul acesta, ur
mează să fie construită o mare 
tăbăcărie, mai multe uzine e- 
lectrice, diferite ateliere, șo
sele. A fost creată o bancă na
țională de reconstrucție și 
dezvoltare cu un capital de 
10 milioane riali.

Autoritățile se preocupă de 
planul irigării deșertului Tih- 
ama unde vor lua naștere mari 
plantații de bumbac, unul din 
importantele articole de export 
ale țării. Ca urmare a tradu
cerii în viață a acestui proiect, 
producția de bumbac a R. A. 
Yemen, care este în prezent 
între 15 000 și 20 000 tone a- 
nual. va crește de cîteva ori. 
De asemenea s-au adoptat 
măsuri în vederea sporirii pro
ducției de cafea și a număru
lui de vite.

SANAA 18 (Agerpres). — Mi
nisterul Sănătății al Republicii A- 
rabe Yemen a alocat suma de 4. 
milioane riali pentru îmbunătăți
rea serviciilor medicale. In diferite 
regiuni ale țării vor fi construite 
mai multe spitale, precum și 20 de 
unități medicale. In colaborare cu 
Organizația Mondială a Sănătății, 
ministerul lucrează la elaborarea 
unui plan de luptă împotriva, văr
satului și oftalmiei, boli răspîndite 
în Yemen. A fost, de asemenea, 
cumpărat echipament medical din 
străinătate.

SANAA 18 (Agerpres). — In 
Republica Arabă Yemen se desfă
șoară o luptă pe scară largă pen
tru eliminarea analfabetismului. 
Cînd a avut loc revoluția yeme- 
nită peste 90 la sută din popu
lația țării era analfabetă. Noul gu
vern revoluționar a elaborat un 
plan de zece ani pentru lichidarea 
analfabetismului, care prevede 
construirea unui număr însemnat 
de școli Și pregătirea cadrelor di
dactice necesare. Ministerul Educa
ției a făcut cunoscut că în fiecare 
regiune a țării va fi creat un In-
stitut pedagogic și un Institut teh
nic, care va pregăti specialiști în 
Industrie și agricultură.

pe scurt

Populația sud-vietnameză acordă sprijin partizanilor care luptă împotriva regimului dictato
rial de la Saigon, pentru eliberarea deplină a țării, pentru independență națională.

MOSCOVA — Luni, Nicolae 
Guină, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în U.R.S.S., în
soțit de membri ai ambasadei, a 
depus la Sala Coloanelor a Casei 
Sindicatelor din Moscova o co
roană de flori la catafalcul lui 
Otto Kuusinen,

CAIRO — Secretarul Comitetu
lui pentru problemele anticoloni- 
ale ale Organizației unității afri
cane, Ch. Sebastian care întreprin
de o vizită în mai multe țări a- 
fricane, a anunțat că statele inde
pendente din Africa vor sărbători 
la 25 mai Ziua Africii,

LEOPOLDVILLE. - Parti
zanii congolezi care acționea
ză de mai mult timp în pro
vinciile Kwilu și Kivu au 
ocupat localitatea Uvira, si
tuată la 137 km de Bukavu — 
capitala provinciei Kivu.

Partizanii, relatează agenția 
Associated Press, au ocupat, 
de asemenea, cîteva puncte

arabe în ceea ce privește schimbul 
de profesori, organizarea predării 
cursurilor și alte probleme.

CARACI. — Populația Pakista
nului este în prezent de 
101 600 000 locuitori. Dintre a- 
ceștia 55,3 milioane trăiesc în Pa
kistanul de est iar 46,3 milioane 
în Pakistanul de vest. Sporul a- 
nual al populației este de 2,7 la 
sută.

ROMA. — Vulcanul Etna din 
Sicilia continuă să erupă de' cinci 
zile. Din craterul central se prelin
ge un rîu de lavă incandescentă 
care coboară pe versantele vulca
nului pe o lățime de 100 metri. 
După cum transmit agențiile de 
presă există pericolul ca lava să 
ajungă la o stație de observații 
meteorologice și la stația finală a 
funicular ului. Pentru a împiedica 
eventualele stricăciuni autoritățile 
au liotărît luni să ridice un dig 
protector în apropierea celor două 
obiective.

b

• SHAKESPEARE IN LIM
BA SWAHILI

La Dar es Salam a apărut 
în limba swahili și a trezit 
un viu interes tragedia Iui 

Shakespeare „Iuliu Cezar" în tra
ducerea lui Julius Nyerere, pre
ședintele Republicii Unite Tanga- 
nica și Zanzibar.

Intr-un interviu acordat ziaru
lui „Sunday News" Nyerere a 
declarat că a lucrat la această 
traducere aproape doi ani. Faptul 
că Shakespeare a putut fi redat 
într-o limbă africană constituie o 
dovadă a capacității acestei limbi 
de a exprima cele mai subtile 
nuanțe ale gîndirii omenești.

• O REGIUNE „RECE» IN 
SOARE

ă stronomii Armin J. Deutsch de 
ZJ la Observatorul Palomar (Ca

lifornia) și Giuglielmo Righi- 
ni de la Observatorul din Florența 
au anunțat luni, în cadrul lucrări
lor celei de a 7-a sesiuni plenare a 
Comitetului de cercetări spațiale 
C.O.S.P.A.R., descoperirea unei re
giuni „reci" în discul Soarelui. Po
trivit aprecierilor lor, în această 
regiune temperatura este de numai 
11 000 grade Celsius față de 1,6 mi
lioane grade în restul Soarelui.

Righini a declarat că regiunea 
„rece" a Soarelui, unde probabil 
există nori de calciu ionizat, a fost 
înregistrată pe fotografiile spectru
lui solar luate dintr-un avion care 
zbura Ia o altitudine de peste 10 000 
metri în Canada în timpul eclipsei 
totale de Soare din iulie, anul tre

cut. Astronomul american Deutsch 
a explicat că existența acestei re
giuni „reci" „poate să aducă mo
dificări substanțiale în cunoștințele 
noastre asupra discului solar".

Cei doi savanți au făcut cunoscut 
că intenționează să continue cer
cetările pentru confirmarea teoriei 
lor cu prilejul eclipsei totale de 
Soare care va fi vizibilă la 30 mai 
1965, într-o regiune situată la nord- 
est de insula Tahiti.

• DACTILOGRAFUL LUI 
TOLSTOI

y a Moscova trăiește unul din
/ colaboratorii lui Lev Tolstoi,

Samuel Bielenki, în vîrstă de 
88 de ani. Acesta a început să lu
creze cu Tolstoi în urmă cu 55 de 
ani ca „renting tonist" — așa se 
numeau pe vremea aceea cei care 
bateau Ia mașina de scris marca 
„Remington". ,

„Tolstoi își dicta adeseori lucră
rile dactilografului pe care îl pu
nea să le rebată de zeci de ori —• 
spune Bielenki. EI scotea paginile 
din mașina .de scris, corecta ceea 
ce fusese dactilografiat și uneori 
nu mai lăsa nimic din textul ini
țial. Deasupra rîndurilor șterse 
scria altele noi și dădea din nou 
textul la recopiat. Am rebătut 
unele manuscrise pînă la 100 de 
ori".

La moartea lui Tolstoi, soția a- 
cestuia l-a rugat pe dactilograf să 
rămînă Ia lasnaia Poliana, ca s-o 
ajute să pună în ordine lucrările 
scriitorului. Intr-o zi, cînd expedia 
două lăzi cu opere inedite ale lui 
Tolstoi, pentru ca acestea să nu 
fie confiscate de autoritățile țaris
te, Bielenki a fost arestat și închis.

• BUGET MILITAR DE... 
25 FRANCI FRANCEZI

1 • icul principat Andorra, cu 
Jyl 7°°° loaiitori ai săi. 

situat in 'munții Pirinei la 
frontiera dintre Franța și Spania 
are cel mai mic buget militar din 
lume. După cum s-a anunțat, in 
actualul exercițiu financiar, cheltu
ielile militare se ridică la suma 
de 2^ franci francezi, prevăzută

Pantheonul, Biblioteca Sainte Gene
vieve ; o serie de școli, ca liceul 
„Henri IV", „Voltaire", „Arago“, 
precum și mai multe spitale.

Deocamdată vestita catedrală 
Notre Dame nu va ii supusă aces
tei operațiuni de întinerire de tea
mă ca nu cumva această capodope
ră a stilului gotic, care de mai bine 
de șase veacuri este expusă intem
periilor, să sufere de pe urma lu
crărilor. Trei experți, printre care 
prof. Curien, titularul catedrei de 
mineralogie și cristalografie de la

DE TOATE
pentru achiziționarea muniției ne
cesare celor, șase polițiști.

Andorra se află sub dublul pro
tectorat al Franței'și al episcopu
lui orașului spaniol Urgel cărora 
le plătește anual un impozit de 75 
de franci.

• ÎNTINERIREA UNOR 
VECHI CLĂDIRI

/n capitala Franței, continuă 
operația de curățire a clădi
rilor, începută în 1959. Dacă 

în primul an au fost curățați numai 
6 km- de fațadă, volumul lucrări
lor a crescut în 1963 la 130 km'-. 
Anul acesta vor fi curățați 120 km* 
de fațade. Printre clădirile respecti
ve figurează Comedia Franceza,

Facultatea de științe, urmează să 
stabilească dacă este posibilă și 
recomandabilă înlăturarea peliculei 
de silicați ce s-a format între pra
ful așezat pe exteriorul catedralei 
și piatra propriu-zișă din care este 
executat monumentul.

• LIVEZI LA 2000 METRI 
ALTITUDINE

Pe versanții de sud ai 
munților Caucaz, la 2 000 
m altitudine, se întinde, 

pe o suprafață de 200 000 de 
ha, livezi de meri cu recoltă 
timpurie și foarte rezistenți 
la ger. Aici crește, de aseme
nea, mărul „homanduli“, crea
ție a selecționerilor gruzini. 
Acest pom, a cărui înălțime

depășește cu puțin un metru, 
suportă cu ușurință gerul de 
minus 30 de grade, iar fructul 
său este mare și zemos. In li
vezile plantate cu meri ,;ho- 
manduli" se recoltează pînă la 
150 chintale de’fructe la, ha.

Livezile din regiunea de 
munte sînt plantate pe terase 
care coboară în trepte, în felul 
acesta putîndu-se planta tot 
atâția pomi la hectar -ca și pe 
terenurile de șes.

• STRATAGEMA

Paznicul unei. case, de co- 
, recție din Detroit a tras 
un foc de revolver" de a- 

vertisment în momentuL cînd a 
surprins un evadat, Joseph van 
Dosen, care tocmai' atinsese sîr-. 
mă ghimpată instalată de-asupra 
zidului ce împrejmuia clădirea.

„Nu trageți, a strigat van Do
sen, cobor".

Paznicul nu a mai . tras. Prizo- , 
nierul a coborît într-adevăr, 
dar... de partea cealaltă a zidu
lui. De atunci poliția - îl tot caută 
și nu reușește să-i dea de urmă.

• CUM AJUNGE NICO
TINĂ IN PLAMINI

După măsurătorile efectuate s-a 
constatat că jăratecul țiga
retelor are o temperatură 

între 720—740 grade C, iar atunci 
cînd se „trage"-un fum, tempera
tura ajunge între 950—1 050 grade 
C. La temperatura de 247 grade C

nicotină fierbe, iar la 300 grade 
sublimează. Se știe că, în plămîni 
ajunge o cantitate însemnată de 
nicotină. Explicația este că în a- 
propierea porțiunii aprinse a țigă
rii, unde temperatura este sub 250 
grade, nicotină ia formă gazoasă si 
.gazul acesta este anhălat de fumă
tor. Cu cit țigara se apropie de 

'sfirșit cu atit mai* mult crește, can
titatea de nicotină care ia formă 
gazoasă si este inhalată de fumă
tor. In afară de nicotină .gazoasă 
fumătorul inhalează și catran gazos 
format prin arderea hîrtiei, fum 
care este, de asemenea, extrem de 
nociv.

Fumul unei singure țigarete con
ține- cam 5 miligrame de' nicotină, 
din care aproximativ 1,6 miligrame 
ajunge in plămîni.

• AMPRENTE VOCALE

7n lupta împotriva criminali
tății politia americană va 
dispune de acum înainte în 

afară de binecunoscuta armă a am
prentelor digitale și de o alta : am
prentele vocale.

In acest scop a fost pus la punct 
un magnetofon special conectat la 

• un spectograf sonor. Acesta trans
formă cuvintele înregistrate pe 
bandă în imagini similare conturu
lui unei hărți în relief. S-a consta
tat că spectograma sonoră a unui 
cuvînt diieră de la o persoană la 
alta. Spectogrameie sînt identice 
numai în cazul cînd cuvîntul res
pectiv este pronunțat din nou de 
aceeași persoană.

Amprentele vocale se vor. dovedi 
de mare folos pentru identificarea 
șantajiștilor sau a altor persoane 
care sub masca anonimatului, pro
ferează amenințări la telefon.

importante de pe șoseaua ce 
leagă Uvira de Bukavu.

LONDRA. — Secretarul princi
pal al trezoreriei britanice, John 
Boly-Carpenter, va pleca miercuri 
la Bonn într-o vizită oficială 
pentru a încerca să obțină o spo
rire a contribuției vest-germane 
la cheltuielile de întreținere a 
trupelor britanice, din R.F.G.

PHENIAN. — După cum infor
mează Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană, între 12 și 16 mai 
s-au desfășurat la Phenian - lucră
rile Congresului al V-lea al Uniu
nii Tineretului Democrat din Co
reea. La Congres a rostit o cuvin- 
tare Kim lr Sen, președintele C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea și 
președinte al Cabinetului de Mi
niștri;

Congresul a adoptat statutul 
Uniunii Tineretului Muncitor So
cialist din Coreea, noua denumire 
a organizației de tineret- din R.P.D. 
Coreeană.

BEIRUT. —- Intre. 18 și 22 mai- 
are' loc la Beirut seminarul consa
crat studiului problemelor învăță- 
mîntului universitar în țările arabe. 
Iau parte delegați din toate țările 
membre ale Ligii Arabe. Pe ordi
nea de zi figurează numeroase pro
bleme, printre care crearea Fede
rației universităților arabe, adera
rea universităților arabe la Fede
rația internațională, coordonarea 
și colaborarea între universitățile

ANKARA. ;— La 7 iunie în Tur
cia vor avea loc alegeri parțiale în 
Senat (Camera superioară a Parla
mentului turc). Potrivit regulamen
tului privitor la alegerile în parla
ment, prevăzut în constituția Re
publicii Turcia, va fi reînnoită o 
treime din componența membrilor 
Senatului.

începînd din 18 mai în Turcia a 
început campania electorală. Oa
meni politici reprezentanți ai dife
ritelor partide, au plecat în pro
vincie pentru a lua contact cu or
ganizațiile locale ale partidelor lor, 
în vederea acostei campanii.

LONDRA. — La Londra 
s-au încheiat convorbirile din
tre o delegație a Basutolandu- 
lui și Duncan Sandys, minis
trul britanic pentru proble
mele coloniilor, asupra noii 
constituții a Basutolandului.

înainte de a părăsi Londra, 
B. M. Khaketla, membru al 
delegației, a declarat că nego- 
cierele nu au corespuns întru- 
totul așteptărilor delegației 
Basutolandului.

MONTEVIDEO. — Președintele 
Camerei deputaților a Congresului 
Național din Uruguay, Luiz Gam- 
bardella, s-a pronunțat pentru dez
voltarea continuă a relațiilor diplo
matice și comerciale dintre Uru
guay și Cuba.
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