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—- Activități

de iarnă în S.M. T.

Sortimente 
textile 

neșif onabile 
întreprinderea textilă „Dacia" 

din Capitală pregătește în prezent 
o serie de produse noi care în du- 
rînd vor apare în magazine.

Aplicînd un nou proces tehno
logic în finisajul țesăturilor, texti- 
liștii de aici au obținut unele ar
ticole fine pentru rochițe, care 
imită caracteristicile mătăsii na
turale. In aceeași execuție se pre
gătește și un nou articol pentru 
cămăși. După mai multe experi
mentări colectivul acestei între
prinderi a găsit soluțiile corespun
zătoare pentru obținerea de țesă
turi neșifonabile din bumbac. A- 
cest procedeu nu a fost folosit 
pînă în prezent la noi în țară de- 
cît la articolele din celofibră. Prin 
procedeul amintit sc finisează a- 
cum mai multe articole printre 
care : două sortimente pentru 
costume bărbătești și de femei, 
două articole de sport, unul pen
tru cămăși și două pentru rochițe.

Un alt produs nou care se va 
bucura de aprecierea cumpărători
lor va fi țesătura fină de damasc. 
Pentru realizarea acestui produs 
întreprinderea a fost dotată încă 
în semestrul II al anului trecut 
cu 50 de războaie noi automate

FIECARE MECANIZATOR - UN BUN
CUNOSCĂTOR Al MAȘINILOR NOI

Dar după orele 
de lucru?

(( La G.A.S. Borănești, raionul 
\\ Urziceni, reparațiile tractoa- 
P relor și mașinilor agricole 
<< se află într-un stadiu avan- 

sat. Printre cei care obțin 
bune rezultate se numără și

mecanicii Ion Barbu, Teodor 
Coroș și Gheorghe Ene, pe 
care îi vedeți în fotografia 
noastră făcînd revizia gene

rală a unui tractor.
Foto: N. STELORIAN

pe care se execută acest sortiment 
în 70 de desene noi și peste 280 
dc poziții coloristice.

ALFRED WAGNER

Barca- 
regiunea 

munca 
termina-

a S.M.T. 
nești, 
Ploiești, 
pentru 
rea la timp și de
bună calitate a
reparațiilor trac

toarelor și mașinilor agricole 
J este în toi. Paralel cu aceas- 
| ta, mecanizatorii sînt preocu- 
ț păți de ridicarea nivelului 
•j cunoștințelor profesionale în 
i cadrul învătămîntului agro

zootehnic. Cursurile sînt în 
plină desfășurare; lecțiile se 
tin conform graficului stabi
lit. Organizația U.T.M. de a- 
ici — dat fiindcă majoritatea 
mecanizatorilor sînt tineri — 

' se ocupă cu multă grijă de 
antrenarea tuturor cursanți- 
lor la lecții și demonstrații. 
Ceea ce reține atenția este 
faptul că fiecare expunere are 
un caracter practic. De fapt, 
orele destinate învățămîntu- 
lui sînt folosite în mare mă
sură la demonstrații practi
ce. Scopul urmărit este cu-

noașterea de către toți meca
nizatorii a mașinilor moder
ne cu care este înzestrată sta
țiunea : tractoare „Universal- 
650“. semănători de porumb 
2 S.P.C. 2, prese de balotat 
paie și altele. La posturile 
specializate de lucru, fiecare 
piesă e demontată și mon
tată ; cu ajutorul schițelor și 
al planșelor, sînt descrise 
toate sistemele de reglare, 
modul de funcționare al fie
cărei mașini. După ce maiștrii 
execută operațiile necesare, 
toți mecanizatorii, pe rînd. 
sînt puși să descrie și să 
monteze diferite piese, să 
pună la punct sistemele de 
reglare. Pe un teren amena
jat în preajma atelierului 
mecanic, se fac diferite probe 
cu mașinile în condiții ase
mănătoare lucrului de cîmp. 
Organizația U.T.M. se ocupă 
ca toți tinerii mecanizatori să 
folosească cit mai bine a- 
ceste prilejuri, aceste posibi
lități care le-au fost create

prin grija organizației de 
partid și a conducerii stațiu
nii pentru a-și perfecționa 
cunoștințele profesionale.

Cu prilejul adunărilor ge
nerale U.T.M. care s-au ținut 
anul trecut, sau în ședințele 
grupelor U.T.M. din brigăzi, 
nu o dată s-a discutat des
pre faptul că tractoarele și 
mașinile cu care lucrau u- 
nii tineri mecanizatori (mai 
ales dintre cei mai noi în me
serie) se defectau des sau nu 
erau folosite cu întreaga lor 
capacitate. Era vorba îndeo
sebi de instalația electrică a 
tractorului ..Universal-650“ și 
de presele de balotat paie. 
S-au propus atunci o serie de 
măsuri practice, dintre care 
multe au fost aplicate cu 
bune rezultate. Acum este 
insă momentul cel mai potri
vit pentru completarea cunoș-

NICOLAE BARBU

(Continuare in pag. a IV-a)

i la S.M.T. Bujoru, 
regiunea Galați, 
reparațiile se des
fășoară în mod 
ritmic, conform 
graficului stabilit
și există condiții 

să fie terminate in jurul datei 
de 1 februarie. Se desfășoară 
bine și invățămintul agro
zootehnic, frecvența la cursuri 
fiind de sută la sută. Termi
narea reparațiilor înainte de 
data planificată, preocuparea
susținută pentru ca mecani
zatorii să cunoască cit mai
bine mașinile din dotarea 
stațiunii sint rezultatul măsu
rilor stabilite de organizația 
de partid și de conducerea 
stațiunii, la înfăptuirea cărora 
o contribuție importantă o a- 
duce organizația U.T.M.

Dar. după terminarea pro
gramului de lucru, tinerii 
simt in mod normal nevoia să 
participe la activități cultu- 
ral-artistice interesante, să se 
distreze. Există în stațiune un

club dotat cu aparat de radio, 
televizor, jocuri de șah și 
tenis de masă, o bibliotecă. 
Și nu se poate spune că de 
aceste bunuri nu beneficiază 
tinerii mecanizatori. Insa, dacă 
ar trebui să vorbim de munca 
cultural-educativă ce se des
fășoară în S.M.T., aceasta se 
rezumă la audiții colective la 
radio, vizionări de programe 
la televizor, jocuri de șah sau 
tenis de masă, toate avînd 
loc in mod întîmplător. deoa
rece clubul nu are un plan de 
activități.

Mal curios este însă faptul 
că sala clubului se închide la 
orele 17, adică tocmai atunci 
cind mecanizatorii termină lu
crul și învățătura și cînd au, 
deci, posibilitatea ca o parte 
din timpul liber să o dedice 
activității cultural-artistice. 
Un astfel de neajuns se în-

V. ClRJALIU

(Continuare în pag. a IV-a)

Solemnitatea înmînării

unor ordine și titluri 
ale H. P. Romine

In cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei 

Angajamente insuflețitoare 
pentru îndeplinirea 
planului pe 1904

Pompe cu performante 
tehnice superioare

Anul trecut pe adresa Uzi
nei de pompe din București au 
sosit numeroase scrisori de 
mulțumire în care beneficiarii 
apreciau performanțele tehni
ce ale pompelor executate 
aici. Sfîrșitul lui 1963 a pri
lejuit o trecere în revistă a 
înfăptuirilor unui an rodnic de 
muncă. Colectivul uzinei a 
realizat peste plan 800 de pom
pe de diferite tipuri, 2 343 000 
lei economii și 4 219 000 lei be
neficii suplimentare. Succesele 
insă obligă. Iată de ce, cu pri
lejul dezbaterilor sarcinilor de 
plan pe anul 1964 constructo
rii de pompe au analizat cu 
spirit de răspundere posibili
tățile uzinei de a realiza în 
acest an, cel de-al XX-lea de 
la eliberarea patriei noastre, 
pompe cu performanțe tehnice 
superioare. Pe baza analizei

temeinice, din fiecare sec
tor de muncă, au fost făcu
te peste 200 propuneri care 
se referă la introducerea în 
procesul de producție a unor 
noi procedee tehnologice, la 
utilizarea maselor plastice in 
construcția pompelor, mecani
zarea unor operații la turnăto
rie etc.

Exprimindu-și convingerea 
că sarcinile de plan care revin 
colectivului din care face parte 
sint pe deplin realizabile, șeful 
secției turnătorie, tovarășul 
Grigore Ploieșteanu a propus 
ca morile „Hamners“ să fie 
înlocuite cu o instalație cen
tralizată de preparare a ames
tecului de formare. Se reali-

P TOACĂ

(Continuare în pag. a IlI-a)

Reducerea duratei 
de staționare a vagoanelor

Colectivul stației București-Triaj, în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, s-a angajat ca prin des
coperirea și valorificarea de noi rezerve interne, prin apli
carea celor mai eficiente metode de muncă în activitatea de 
triere a vagoanelor și de compunere a trenurilor să depă
șească și îmbunătățească indicatorii de plan pe anul 1964 
după cum urmează :

o să manevreze peste plan 71 830 de vagoane ;
® să reducă staționarea în tranzit cu prelucrare 

cu 2 Ia sută față de plan, ceea ce va contribui la o 
circulație mai repede a vagoanelor, iar bunurile 
vor ajunge la destinație într un timp mai scurt ;

• să reducă durata de staționare cu o jumătate 
de oră a fiecărui vagon, față de norma admisă, 
pentru încărcări și descărcări ;

o să sporească încărcătura statică a vagonului cu 
1 Ia sută ;

« să sporească productivitatea muncii cu 7 Ia 
sută față de pian.

Pînă Ia 23 August să realizeze :
• manevrarea a 42 OOO de vagoane peste plan ;
• sporirea încărcăturii statice a vagonului cu 1 la 

sută.
In vederea îndeplinirii acestor angajamente muncitorii, 

personalul operativ, inginerii și tehnicienii stației au propus 
elaborarea unui grafic îmbunătățit care să permită organiza
rea și analiza activității pe compartimente de muncă și ture 
de serviciu, alegerea celor mai rentabile trasee din grafic 
prin studierea curenților de vagoane, la sosire și plecare, 
reorganizarea și îmbunătățirea activității resortului de infor
mare privind sosirea și expedierea vagoanelor.

ACTUALITATII
f 7

Pentru îmbogățirea 
patrimoniului 

forestier
In regiunea Bacău, se des

fășoară o susținută activitate 
in vederea îmbogățirii patri
moniului forestier.

în zona lacului de acumula
re al hidrocentralei de la Bi- 
caz s-au împădurit versanții 
pe o suprafață de 600 hecta
re. Pentru asigurarea materia
lului săditor, la Ocolul silvic 
Roman s-a înființat o pepinie
ră centrală pe o suprafață de 
44 hectare unde se cultivă ar
bori și arbuști cu o mare va
loare economică. Aici, la Oco
lul silvic Bicaz și Tg. Neamț, 
au fost pregătiți pentru a fi 
plantați în acest an, 34 500 000 
puieți de rășinoase și 210 000 
butași de plop repede crescă
tori.

Modernizări
de drumuri

A doua fază a concursului 
,, Viitorii tehnicieni 

ai agriculturii socialiste"
In toate școlile tehnice agricole 

și profesionale de mecanici agricoli 
s-a desfășurat duminică și luni cea 
de a doua fază a concursului „Vii
torii tehnicieni ai agriculturii so
cialiste", organizat de Consiliul 
Superior al Agriculturii in colabo
rare cu C.C. al U.T.M., consiliile 
agricole regionale si Comitetul de 
Radiodifuziune și Televiziune. Si 
de data aceasta probele practice 
si teoretice au dovedit buna pre
gătire a participantelor (elevi din

anul III), care încă din vara aceasta 
vor păși în anul de practică în I 
unități agricole socialiste. La con- i 
curs au asistat reprezentanți ai j 
unor unități agricole socialiste și I 
specialiști din agricultură, precum I 
si elevi din ceilalți ani ai școlilor ' 
tehnice agricole și profesionale de I 
mecanici agricoli.

Ciștigătorii vor participa la cea ' 
de a treia fază a concursului care I 
se va desfășura pe regiuni în luna i 
februarie.

O nouă centrală telefonică
La Ploiești a fost dată în 

exploatare duminică noua cen
trală telefonica cu 5 cifre. Ca 
urmare, numărul abonaților 
telefonici din localitate este a- 
cjm cu circa 15 la sută 'mai 
mare dedt în ianuarie 1963. 
In ultimul an au mai intrat în 
funcțiune centrale telefonice 
automate cu 4 cifre la Cimpi-

Locuințe pentru
In orașele Pitești, Hunedoa

ra și Birlad au fost date in 
folosință de la începutul anu
lui aproape 500 de apartamen
te. Pînă la sfîrșitul anului. Ia 
Hunedoara vor mai fi construi-

r.a și Sinaia, iar cele de Ia 
Buzău și Tîrgoviște și-au mă
rit capacitatea. In prezent con
tinuă acțiunea de instalare a 
unor centrale telefonice de 
bloc în cartierele ..Ploiești- 
Sud* și „Republicii", unde 
peste cîteva zile va intra în 
funcțiune un nou oficiu mo
dem cu cabine.

oamenii muncii
te circa 1 200 apartamente, iar 
in orașul Pitești se mai află in 
diferite stadii de construcție 
10 blocuri, însumind peste 420 
de apartamente.

(Agerpres)

La Consiliul de Stat al R. P. 
Romine a avut loc luni la a- 
miază solemnitatea înmînării 
unor ordine și titluri ale Repu
blicii Populare Romine.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Emil Bod- 
năraș, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ștefan Bălan, 
ministrul Invățămîntului, acad. 
Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romine, acad. 
Mihai Beniuc, președintele U- 
niunii Scriitorilor, cadre cu 
munci de răspundere de partid 
și de stat.

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine" clasa I-a, a 
fost conferit: acad. Mihai Ciu- 
că — pentru merite deosebite 
în activitatea didacticăr-științifi- 
că și participarea activă la ac
țiunile întreprinse pentru sănă
tatea publică, cu prilejul împli
nirii a 80 de ani de la naștere; 
acad. Victor Eftimiu — pentru 
merite deosebite și activitate 
îndelungată în domeniul crea
ției literare, cu prilejul împli
nirii a 75 de ani de Ia naștere; 
acad. Ștefan Milcu — pentru 
contribuție deosebită în dome
niul științei medicale, cu prile
jul împlinirii a 60 de ani de la 
naștere.

Titlul de ,.Om de știință eme
rit al R. P. Romine" a iost con- 
ferit acad. Aurel Moga, recto
rul Institutului medico-iarma- 
ceutic din Cluj — pentru acti
vitate îndelungată, contribuție 
la dezvoltarea științei și merite 
deosebite în dezvoltarea învă
țământului superior.

Pentru activitate îndelungată 
și merite deosebite în învăță- 
mîntul superior, în creația lite
rară, teatrală și muzicală, în 
domeniul artelor plastice, pe 
tărim obștesc a fost conferit 
Ordinul Muncii, clasa I-a : proi. 
univ. Constantin Dinculescu, 
rectorul Institutului politehnic 
din București; prof. univ. dr. 
Leon Daniello de la Institutul 
medico-iarmaceutic din Cluj ; 
compozitorului prof. Marțian 
Negrea; scriitorilor Marcel 
Breslașu, Aurel Baranga și Ni- 
colae Deleanu; pictorului Imre 
Nagy; arhitectului Ladislau 
Adler, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematizare. 
Cu ocazia împlinirii virstei de 
50 de ani, aceeași distincție a 
lost conferită tovarășilor Val
ter Roman, directorul Editurii 
politice și Pavel Cristescu, di
rector general în Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei 
pentru activitate îndelungată

în mișcarea muncitorească și 
merite în opera de construire 
a socialismului, iar Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Ro- 
niîne" clasa 11-a, tov. Ștefan 
Matei — prim-secretar al Comi
tetului regional Argeș al 
P.M.R. — pentru merite deose

bite în opera de construire a 
socialismului.

Ordinul Muncii clasa a II-a a 
fost conferit: prof. univ. dr. 
Emil Hurmuzache, (Iași); prof, 
univ. dr. Eugen Papafil, (Iași);

(Continuare în pag. a 111-a)

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Adresîndu-se celor distinși cu titluri și ordine, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus :

Dragi tovarăși,
Pcrmiteți-mi, înainte de toate, să vă felicit din inimă pen

tru înaltele titluri și distincții ce v-au fost înmînate, ca semn 
al prețuirii deosebite de care se bucură în patria noastră 
creația literară, artistică și științifică, al dragostei cu care 
poporul și statul înconjoară pe intelectualii ce-și pun talen
tul și pasiunea în slujba dezvoltării patrimoniului artei noas
tre naționale, al culturii socialiste.

Acordarea distincțiilor, care consfințesc meritele dumnea-, 
voastră în îndeplinirea nobilei misiuni ce revine omului de 
cultură din țara noastră, constituie, pentru fiecare dintre 
dv., după cum e și firesc, un moment sărbătoresc, un prilej 
de mare bucurie și satisfacție.

Bucuria și satisfacția dv.’ dragi tovarăși, sînt și ale noas
tre, ale tuturor.

Partidul și guvernul dau o înaltă apreciere activității rod
nice și laborioase a oamenilor noștri de știință, a cărei va
loare este recunoscută și peste hotarele țării și care aduce o 
mare contribuție la dezvoltarea economiei socialiste și a 
culturii.

Ne mîndrim cu toții de avîntul pe care-1 cunoaște creația 
artistică. Titlurile de „Artist al poporului44, „Maestru emerit 
al artei", „Artist emerit" și decorațiile conferite încununează 
bogata activitate creatoare a unui numeros detașament de 
scriitori, compozitori, pictori și sculptori, actori, soliști vo
cali și instrumentiști — făuritori de opere ce întruchipează 
artistic imaginea vremurilor pe care le trăim, răspînditori 
ai comorilor nesecate ale artei.

Aș dori să adresez în aceste clipe cele mai călduroase feli
citări maestrului Victor Eftimiu, neobosit făurar al slovei, 
participant activ de atîția ani la lupta pentru binele și pro
gresul patriei noastre. Mă bucur, și în calitate de prieten, 
să-i pot ura, cu prilejul înmînării înaltei distincții —• 
„Steaua R.P.R.“ clasa I-a, să rămînă veșnic tînăr și să dă
ruiască literaturii romînești noi creații de valoare.

Felicit pe doi dintre reprezentanții de seamă ai școlii me
dicale romînești, pe eminentul om de știință, academicianul 
Mihai Ciucă — unul dintre cei mai în vîrstă din cei sărbătoriți 
— și pe vicepreședintele Academiei R.P.R., academicianul 
Ștefan Milcu, a căror activitate științifică aduce o impor
tantă contribuție la sporirea prestigiului de care se bucură 
știința noastră.

Adresez cele mai calde felicitări artiștilor îndrăgiți de 
popor, Ștefan Ciubotărașu, Arta Florescu, Ion Voicu, Ale
xandru Ciucurencu, Dumitru Ghiață, Ion Irimescu, Egizio 
Massini, Ioana Radu, talentaților scriitori Aurel Baranga, 
Marcel Breslașu, Nicolae Deleanu, tuturor celor la a căror 
sărbătorire participăm astăzi.

Fiecare dintre dumneavoastră, savanți, scriitori sau artiști, 
activiști de partid, lucrători în aparatul de stat sau în orga
nizațiile obștești, și-a adus aportul însuflețit la mărețele 
transformări înnoitoare ce au loc în țara noastră; în munca 
fiecăruia este o părticică din munca plină de abnegație și 
eroism a întregului popor, pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste.

Fie ca această zi memorabilă să constituie un imbold de a 
obține noi realizări de valoare, atît pentru dumneavoastră cit 
și pentru toți cei în mijlocul cărora activați!

După înmînarea înaltelor distincții



IP
„Atmosferă" la concursul de șah. Pasionații acestei discipline 
sportive așteaptă cu nerăbdare să vadă de partea cui va fi 

victoria

IN ORAȘUL
PLOIEȘTI

de iarnă

1 încă un efort și arbitrii vor consemna victoria tînărului 
Maximilian Dracinski (lăcătuș la secția sape-foraj de la Uzi

nele „1 Mai" Ploiești) la proba de haltere.
Foto : O. PLECAN

MÎINE, LA INNSBRUCK

rijnhl' „act" al ’„anu
lui 'blimpic“ 1964 în
cepe mîine la Inns
bruck, cînd președin
tele ‘
Adolf Schărf, va. de
clara

Austriei, dr.
deschisă cea

de-a IX-a ediție a Jocurilor Olim
pice de iarnă. în spiritul păcii și 
al prieteniei, simbolizat de flacăra 
olimpică, 1 312 sportivi și sportive, 
reprezentînd 35 de țări, își vor dis
puta pe parcursul celor 12 zile de 
întreceri (29 ianuarie — 9 februa
rie) întîietatea în sporturile de 
iarnă.

Republica Populară Romînă, care 
se află la cea de-a Vl-a participare 
a sa la „Olimpiada albă* (primele 
cinci participări fiind, Saint Moritz 
(1928), Garmisch Partenkirchen 
(1936), din nou Saint Moritz (1948), 
Oslo (1952) și Cortina d'Ampezzo 
(în anul 1956) va fi prezentă la 
startul întrecerilor de bob, schi- 
fond, biatlon și hochei — la ulti
mele două discipline fiind la pri
mul start într-o asemenea competi
ție de mare amploare.

bjocheiștii, debutanți In cadrul 
Olimpiadei, vor intra primii în în
trecere azi, avînd de susținut în 
„avanpremieră**, meciul de baraj 
eu selecționata Statelor Unite. O 
eventuală victorie asupra reprezen- 
tativei S.U.A. ar da dreptul echipei 
noastre să participe la meciurile 
grupai A din cadrul turneului olim
pic de hochei, alături de cele mai 
bune 7 echipe din lume. Aceasta ar 
constitui cea mai frumoasă perfor
manță obținută de hocheiștii ro- 
mîni.

Sportivii romlni privesc această 
partidă cu toată seriozitatea, ținîr.d 
seama de faptul că adversara echi
pei noastre, selecționata olimpică a 
S.U.A., este cîștigătoarea ultimului 
turneu olimpic desfășurat în State
le Unite.

Altă „debutantă" la Jocurile 
Olimpice este echipa de biatlon a 
R.P. Romîne. Dacă în cadrul olim
piadelor această probă este foarte 
tînără — fiind introdusă în pro
gram abia la Squaw Velley în 1960 
— la noi In țară ea este și mai tâ
nără. Primele concursuri de biatlon 
la care au participat sportivii ro- 
mîni au fost cele din cadrul „Spar
tachiadei armatelor prietene** din 
1961 De atunci am participat la 
aceeași competiție în 1962 și 1963. 
în vederea „Olimpiadei albe** tine
rii noștri reprezentanți s-au pregă
tit cu multă perseverență și conș
tiinciozitate ; kilometrii parcurși de 
ei în cadrul antrenamentelor do 
alergare pe teren variat, pe bici
clete sau pe schi — role, depășesc 
cifra de 3 000. iar cartușele consu
mate se cifrează la 40 000. Anul a-

cesta ei au susținut și trei con
cursuri de verificare la Vatra Dor
nei, Zakopane și în Austria, obți- 
bind rezultate care ne fac sâ spe
răm într-o frumoasă comportare la 
Innsbruck.

Cît privește boberii, ei au mai 
participat la întrecerile Olimpiadei, 
iar în 1963 pe aceeași pistă (la 
Igls) pe care se desfășoară con
cursurile olimpice de anul acesta, 
au cucerit „Cupa mondială a tine
retului*. Deci ei au de apărat 
prestigiul cucerit de „echipajul — 
surpriză", cum a fost denumit 
atunci cuplul Panțuru-Maftei. Lipsa 
de zăpadă din țară s-a făcut mult 
simțită, ca de altfel si în pregăti
rea celorlalte sporturi de lamă, si 
in pregătirea boberiior. Dar aceștia 
nu s-au dat bătuți si au înlocuit 
tălpile bobului cu rotile, au pilotat 
motociclete, și, ca secunzi, chiar 
avionul de acrobație. Pregătirile 
specifice și le-au făcut abia anul 
acesta pe pistele de la Cortina 
d'Ampezzo. alături de echipajele 
Italiei, de unde la 19 ianuarie s-au 
îndreptat spre Igls pentru a parti
cipa la antrenamentele oficiale, 
unde au obținut și cîteva rezultate 
promițătoare (locul 10 din 32 de 
echipaje la bob de două persoane 
si locul 7 din 24 echipaje Ia bobul 
de patru). De remarcat că bobul de 
două persoane este de construcție 
romînească. executat la Trustul 1 
montaj — construcții București de 
un colectiv condus de tehnicianul 
Dumitru Toev, bober fruntaș, și 
de maistrul I. Paulian.

In SfîîȘit, ultimele probe la care 
participăm la Olimpiada de la Inns
bruck sînt cele de fond 15 sau 
30 km (nu a fost stabilită definitiv 
participarea) prin Gh. Bădescu. 
care, îmDreună cu cei mai în for
mă trei biatloniști, va participa și 
in proba de ștafetă 4 x 10 km. Ulti
mul concurs de verificare, atit al 
fondistilor cît si a biatloniștilor 
a avut loc sîmbâtă dimineața la 
Poiana Brașov, după care in 
aceeași zi sportivii au părăsit țara 
indreptindu-se spre Innsbruck.

Nu ne mai rămîne decit să Ie 
urăm succes sportivilor noștri la 
Jocurile Olimpice de la Innsbruck, 
cu speranța !ntr-o comportare cit 
mai frumoasă, pe măsura condițiilor 
de pregătire oferite de statul nos
tru. Și, fără îndoială, indiferent de 
locurile ocupate in clasamentele 
oficiale, sportivii romini vor avea | 
posibilitatea ca la cea de-a IX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de iarbă 
să facă un prețios schimb de expe
riență. legînd, totodată, noi prie
tenii cu reprezentanții tineretului 
sportiv din întreaga lume.

• PE SCURT • PE
• Turneul interna

țional de fotbal de 
la Mexico City a 
continuat cu desfășu
rarea meciului dintre 
selecționata orașului 
Moscova si echipa 
NQcaxa (Mexic). Pes
te 60 000 de specta
tori au urmărit acest 
joc, care s-a Încheiat 
cu scorul de 2—1 
(1—1) în favoarea 
fotbaliștilor sovietici.

cu 5—0 echipa F.C. 
America.

• Luni după-amiază 
în satul olimpic de la 
Innsbruck a avut loc 
festivitatea înălțării 
drapelului R. P. Romî
ne. Cu acest prilej, o 
serie de sportivi și 
ziariști străini au fost 
oaspeții delegației 
sportive a țării noas. 
tre. La festivitate, a 
participat și prof. 
Friedl Wolfgang, vice
președinte al comitetu
lui de organizare a 
celei de a 9-a ediții a 
jocurilor olimpice de 
iarnă.

I
I
I
I
I
I
I 
I

Kolin. campioana . 
R. S. Cehoslovace, a I 
întrecut cu 3—1 pe

I

S. UNGVREANV

SCH I •
nale (primul joc re
venise echipei ma
ghiare cu 3—2). O 
altă echipă calificată 
în semifinale este 
Mladost Zagreb, în
vingătoare și în me
ciul retur cu 3—2 în 
fața echipei Galata- 
saray Istanbul. în
tr-un joc feminin dis
putat la Praga, Dukla 
Kolin. campioana

Au marcat pentru e- 
chipa Moscovei, Ma
lafeev și Ivanov. A- 
ceasta a fost cea de-a 
doua victorie realiza
tă de echipa sovieti
că de la începerea 
turneului. In primul 
meci sel. orașului 
Moscova a întrecut

• Au 
întîlnirile 
„Cupa i 
europeni" la volei. în 
competiția masculină, 
Minior Pernik (R.P. 
Bulgaria) a învins cu 
3—0 (15—12 i 15— 
5 ; 15—5) pe Ujpest 
Budapesta și s-a cali
ficat pentru semifi-

continuat 
pentru 

campionilor

A.Z.S. Varșovia. Cî$- 
tigînd și primul meci

cu 3—2, clubul ceho- 
slovac s-a calificat 
pentru turul următor.

(Agerpres)

I 
I

S-A ÎNCHEIAT

Prima etapă a
Spartachiadei

a tineretului

In laboratorul

: Pe urmele materialelor

La Școala elementară de 8 ani 
din comuna Mia, raionul Urziceni, 
obiectul „Agricultura" se bucură 
de un deosebit interes din partea 
elevilor. Acest lucru se datorește 
cadrelor didactice ale acestei școli 
care au reușit să predea lecțiile 
într-un mod atractiv, pe înțelesul 
elevilor. Se folosesc mult expona
tele din laboratorul școlii, care se 
află amenajat într-o sală specială. 
Aici, elevii fac cunoștință cu dife
rite soiuri de porumb hibrid, cu 
probe de grîu din soiurile Bezo- 
staia, Triumph, B-301, cultivate cu 
rezultate bune pe tarlalele comunei.

în laborator există colecții 
de plante și de semințe legumico
le, diferite planșe reprezentînd re
giunile pomicole din țara noastră, 
regiunile favorabile culturilor de 
cartofi și de porumb, mostre de 
substanțe chimice folosite în com
baterea bolilor și dăunătorilor.

GHEORGHE GHEORGHIU 
profesor

Tinerii Dumitru Ionescu și 
Mirela Alexe lucrează în 
secția seleniu de la Uzina 
„Electromagnetica" din Capi
tală. Prin rezultatele obținu
te în producție au dobîndit 
stima și încrederea colecti

vului din care fac parte.

uminică, in o- 
rașul Ploiești 
au avut loc ul
timele con
cursuri din pri
ma fază a în
trecerilor spor

tive din cadrul Spartachia
dei de iarnă a tineretului, 
întrecerile i-cu desfășurat 
la cele 6 cluburi muncito
rești din oraș și in cadrul 
Uzinei „I Mai'.

Cele mai bune rezultate 
in această primă etapă 
le-au obținut organizațiile 
U.TM, și asociația sportivă 
a Uzinelor „1 Mai*. Aici 
2 000 de tineri și-au dispu
tat titlul de campion la 1-2 
discipline sportive. Probe
le care au cuprins un mare 
număr de tineri au fost: 
halterele, cu 520 de partici
pant i, șahul, cu 494, gim
nastica, cu 500 și tirul cu 
122 de participanți. Succe
sele acestea sînt urmarea 
muncii desfășurate de or
ganizația U.T.M. și asocia
ția sportivă pentru popu
larizarea spartachiadei. pen
tru mobilizarea tinerilor. 
Paralel cu aceasta, la a- 
proape fiecare concurs or
ganizat, au fost invitați 
maeștri ai sportului, spor
tivi fruntași, profesori de 
sport și antrenori din loca
litate care au susținut în
treceri demonstrative in 
fața tinerilor participanți.

Și colectivele de muncă 
ale ceferiștilor ploieșteni 
au obținut rezultate fru
moase. La tenis de masă, 
în cadrul fazei pe asociație, 
s-au întrecut 220 de tineri, 
la trîntă 165, la tir 325, la 
șah 210, iar la popice 290. 
Campion la tenis de masă 
a fost desemnat lăcătușul 
Constantin Vasile de la De
poul C.F.R.; la popice Va- 
silescu Constantin, tehni
cian la secția drumuri și 
poduri C.F.R., iar la trîntă 
a fost desemnat campion 
tinărul Aurel June, meca
nic dieselist.

Numărul total al partici- 
panților la prima fază a 
spartachiadei este de 25 000 
persoane fizice. Demn de 
evidențiat este faptul că 
pină la disputarea întrece
rilor din cadrul celei de-a 
doua etape (interasociații) 
activitatea sportivă va con
tinua prin participarea ti
nerilor la diferite competi-

Foto : O PLECAN

CALITATEA ACESTOR 
PRODUSE POATE FI
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ÎMBUNĂTĂȚITĂ"
în articolul publicat cu a- 

cest titlu în ziarul „Scînteia 
tineretului" nr. 4512 din 19 
noiembrie 1963, specialiști de la 
întreprinderea „Electroapara- 
taj“ din Capitală și-au expri
mat părerea în legătură cu 
modul cum pot fi eliminate 
deficiențele privind calitatea 
unor produse.

De la apariția acestui arti
col au trecut mai bine de două 
luni. Pentru a cunoaște felul 
în care s-au folosit propune
rile cuprinse în material, am 
vizitat zilele trecute întreprin
derea „Electroaparataj". Tre
buie spus de la început că a- 
cum există o mai mare răs
pundere pentru calitatea pro
duselor. O seamă de măsuri 
care cereau un timp mai în
delungat de rezolvare au și 
fost înfăptuite.

Astfel, s-au proiectat și sînt 
în probe de laborator unele 
produse noi, care vor fi reali
zate pe baza unei tehnologii 
avansate. Ele sînt serii tipiza
te, putîndu-se folosi la toate 
mărimile. Unele repere, așa 
cum sînt contactele auxiliare 
la seria de contactoare și se
riile de relee la întrerupătoa
rele automate, s-au unificat la 
toate mărimile. Față de seria 
existentă _în • fabric^țte^ui a- 
fară de îmbunătățirea/perfor
manțelor, numărul de repere 
a fost redus cu 30 la sută.

la
BOB

SCHI-FOND

BIATLON

HOCHEI
I. TEOHARIDE

întrecerile de:

A

Și în atelierul de bachelită 
au fost luate o seamă de mă
suri. Au fost verificate și în
locuite termometrele înregis
tratoare de temperatură ; gră
tarele din plasă de sîrmă de la 
cuptoarele pentru uscarea cu
tiilor de stingere au fost în
locuite cu unele din tablă 
perforată care asigură planei- 
tatea uscării pieselor din asbo- 
ciment.

în ultimele două luni în 
„Buletinul calității" s-au sem
nalat tot mai puține defecte 
privind calitatea unor produ-

duselor. Nu este deci întâm
plător că procentul de rebu
turi în această secție a scăzut 
cu aproape 50 la sută față de 
lunile august, septembrie și 
octombrie ale anului trecut. 
Cu cîtva timp în urmă, tineri 
ca presatoarea Argintaru Ana, 
reglorul Dumitru Gheorghe, și 
alții, lucrau neatent. De la a- 
plicarea evidenței rebuturilor 
ei nu au mai dat piese 
fecte.

A fost, de asemenea, 
controlul volant în 
schimburile. Controlul

cu de-

întărit 
toate 

volant

„Aparataj electric
Sportivii romini 

prezenți

< 1® /
— w

Pregătirile pentru Olimpiada de iarnă de la Innsbruck s-au încheiat. Acum, cei doi fondiști 
din lotul sportivilor germani fac o „mică" plimbare pe schiuri în împrejurimile satului 

olimpic Foto: VOTAVA-VIENA

cu performante

superioare"
se. Nu au mai fost întețise 
aici ca avînd defecte, apara
tele DITA 1 000 A cu electro
magnet executate în Tuna de
cembrie și CITUC 1 vizate în 
articolul amintit. întreprinde
rea n-a mai primit reclamații 
nici la contactoarele de 250 A 
pentru locomotive Diesel-elec- 
trice, și la alte produse. în 
bună parte aceste succese se 
datoresc și modului în care se 
face acum controlul calității. 
La fiecare serie de piese a- 
cest control se face prin son
daj, la intrarea în fabricație a 
fiecărei serii și pe parcurs.

în secția prese mecanice se 
ține acum o evidență strictă a 
produselor defecte. Evidența 
indică muncitorul, mașina, 
maistrul, reglorul și chiar 
sculele cu care s-a lucrat, fapt 
care a dus la o mai mare pre
ocupare pentru calitatea pro-

este efectuat de către un con
trolor cel puțin o dată pe ora 
la fiecare mașină și se înlătu
ră la vreme defecțiunile utila
jelor care cauzează rebuturile, 

în turnătorie se verifică a- 
cum mult mai atent modelele 
de turnare, înainte de a fi fo
losite. De asemenea, se con
trolează zilnic nisipurile de 
formare, iar șarjele se elabo
rează strict după rețetele teh
nologice. Așa s-a ajuns ca în 
trimestrul IV al anului 1963, 
coeficientul de rebut să fie 
mult redus față de cel admis.

La îmbunătățirea calității 
produselor a contribuit și fap
tul că numeroși muncitori de 
la această întreprindere au ur
mat cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale, 60 absol
vind cursurile speciale de re
gion. Aceștia execută la un 
nivel înalt lucrări de reglaj la

întrerupătoare șî contactoare 
cu relee. în legătură cu orga
nizarea cursurilor de ridicare 
a calificării la „Electroapara- 
taj", ziarul nostru a intervenit 
anul trecut de două ori. Ca ur
mare, aici se acordă acum o 
mai mare atenție organizării 
acestor cursuri.

Pentru buna desfășurare a 
activității actualelor cursuri de 
ridicare a calificării, comitetul 
U.T.M. și comitetul sindicatu
lui acordă o atenție deosebită 
nu numai frecvenței tinerilor 
la cursuri, ci și măsurii în 
care aceștia își însușesc cu
noștințele predate. Membrii 
comitetului U.T.M. răspund 
fiecare de ridicarea califică
rii tinerilor din cîte o secție.

încă în primul trimestru al 
acestui an va mai fi organizat 
un curs de perfecționare pro
fesională pentru controlorii de 
calitate. El va avea o durată 
de 9 luni și va cuprinde două 
cicluri: avansați și începători, 
însușirea materialelor reco
mandate se va face prin stu
diu individual, iar lecțiile vor 
•avea caracterul unor semina- 
rii.

In articolul publicat se in
dica însă comitetului U.T.M. 
să organizeze adunări deschi
se în care să ■ analizeze com
portarea unor tineri care nu 
respectă disciplina tehnologi
că, lucru care nu s-a făcut 
pînă în prezent și, care ar fi 
putut, contribui la o creștere și 
mai mare a simțului J - 
pundere al tinerilor 
„marca fabricii".

Dat fiind că de la 
în ziar a articolului amintit a 
trecut destul timp, în care 
s-au luat numeroase măsuri 
bune, se cere și din partea co
mitetului U.T.M. de la „Elec
troaparataj" (secretar tovară
șul Andrei Dumitru) stabilirea 
și trecerea imediată la înfăp
tuirea unor măsuri menite să 
ducă la sporirea contribuției 
tinerilor la realizarea de apa
rataj electric cu performanțe 
superioare.

de răs-
pentru

apariția

N. COTIGA

• •în întâmpinarea „Lunii cărții
Manifestările 

„Lunii cărții la 
teptate cu viu interes și de ti
nerii colectiviști din regiunea 
Galați. Un bilanț succint arată 
că dacă în 1960 în regiunea 
Galați au fost difuzate cărți în 
valoare de 998 000 lei, în anul 
1961 valoarea lor a crescut cu 
încă un milion, iar în 1962 au 
fost difuzate cărți în valoare 
de 2 586 000 lei. In 1963 valoa-

din cadrul 
sate" sînt aș-

ajuns larea cărților vîndute a
3 165 000 lei.

$i anul acesta cu _ 
„Lunii cărții la sate", în satele 
și comunele regiunii Galați 
vor avea loc numeroase activi
tăți de popularizare a cărții. 
Astfel vor fi organizate ser
bări ale cărții, standuri, expo
ziții cu vînzare etc. Comisia 
regională, cît și comisiile ra
ionale, Comitetul regional

prilejul

la sate"
U.T.M. Galați, și-au propus în 
planurile de muncă să organi
zeze în această perioadă lec- 
tliri și șezători literare, seri de 
poezie, diferite concursuri, 
precum și discuții, întâlniri in
tre scriitori și redactori ai edi
turilor cu cititorii de la sate. 
De asemenea vor fi organizate 
zile ale cărții politice și cărții 
agrozootehnice.

T. OANCEA

în pădurile de pe Valea 
Dornișoarei, Negrii, Coșnei 
sau a Bistriței, se lasă mai de
vreme liniștea nopții lungi de 
iarnă. Pe cărările bătătorite 
in zăpada ce-a căzut din bel
șug, muncitorii din brigăzile 
complexe cu acord global, se 
întorc la cabane.

Ce fac muncitorii forestieri 
de la I. F. Vatra Dornei în 
nopțile lungi de iarnă, ce ac
tivități li se oferă acestor 
oameni care își au locurile de 
muncă și odihnă, departe, în 
pădure, izolați de centrele co
munale și orășenești ?

Un prim popas la cabana din 
locul denumit „Pîrîul cailor** 
sectorul de exploatare fores
tieră Dornișoara ; „casa" celor 
23 muncitori forestieri ce lu
crează în parchetul 79 — or
ganizați în brigada complexă 
cu acord global, condusă de 
tânărul Vasile Ursu. Cabana, 
dată în folosință de cîteva 
luni, e primitoare.

Grupa U.T.M. l-a ales pe 
Florea Leonte, un tînăr din 
brigadă, responsabil cultural.

El manifestă mult interes 
pentru îndeplinirea sarcinii 
încredințate. A inițiat organi
zarea unui cerc de citit, discu
ții pe marginea articolelor im
portante apărute în presă (toți 
muncitorii sînt abonați la zia
re) și se ocupă de buna folo
sire a materialelor necesare 
activității culturale, care au 
fost puse la dispoziția lor. 
în. ceasurile de seară, ac
tivitatea la cabană se divi-

zează. Tinerii Nicolae Ur- 
suț, Petru Donise, Candrea 
Ion și alții se antrenează în 
pasionante partide de șah. 
Cititorii se retrag în alt dor
mitor și în liniște citesc cărți 
de la biblioteca volantă. Une
ori, muncitorii forestieri pri
mesc în mijlocul lor ingineri 
și tehnicieni de la I. F. Vatra 
Dornei. De la aceștia tinerii 
află amănunte necesare mun
cii lor. De pildă, nu de mult 
au ascultat expuneri despre 
„Valorificarea superioară a

ploateze pe toată luna, reali- 
zîndu-se planul și pe sorti
mente.

Organizația U.T.M. de la 
sectorul de exploatare Dorni- 
șoara în colaborare cu sindi
catul, sub îndrumarea organi
zației de partid, organizează 
o serie de activități și la cen
trul de sector, activități la 
care sînt invitați și tinerii de 
la gurile de exploatare fores
tieră. Astfel, în cadrul Spar
tachiadei de iarnă se organi
zează întreceri de șah. La club

programul „Cîntă inima Suce
vei".

în ultimă vreme, a început 
să se organizeze cu regularita
te o tradițională manifestație : 
„Sărbătoarea evidențiaților în 
întrecerea socialistă".

La cabana de la Sărișor, 
sectorul Neagra, la Cucureasa 
sau la Coșnița, din sectorul 
Coșna, la cabana din gura de 
exploatare forestieră Bancu, 
una dintre cele mai moderne 
cabane, se organizează, de ase
menea, astfel de activități.

zarea muncii cu cartea, pentru 
mai buna desfășurare a con
cursului „Iubiți cartea“. Tine
rii vor să găsească la bibliote
cile volante cărți noi. Or, din 
luna noiembrie, nu a mai fost 
împrospătat fondul de cărți, 
biblioteca centrală a clubului 
I. F. Vatra Dornei desfășurînd 
încă o slabă activitate din a- 
cest punct de vedere.

Cu ajutorul inginerilor, 
maiștrilor de exploatare, poa
te fi îmbunătățit conținutul 
serilor literare și de poezii.

Seara — în cabanele
muncitorilor forestieri

masei lemnoase*, despre „A- 
vantajele și organizarea mun
cii în brigada complexă cu 
acord global" etc. De obicei, 
aceste scurte lecții teoretice 
se încheie cu mici consfătuiri 
ale brigăzii privind organiza
rea muncii pentru a doua zi. 
Eficiența unor astfel de activi
tăți educative se poate urmări 
și în rezultatele muncii lor. 
Numai în 15 zile ale lunii ia
nuarie, brigada a exploatat 
1 040 m c lemn, față de 1 361 
m c cît este prevăzut să se ex-

există o masă de ping-pong în 
jurul căreia se adună mulți a- 
matori ai jocului cu paleta. 
Uneori formațiile artistice ale 
sectorului (brigada artistică, 
formația de teatru, dansatorii) 
prezintă programe artistice. Au 
fost organizate și cîteva seri 
literare și de poezii printre 
care seara literară „Emines- 
cu*. Aici s-a deplasat, la invi
tația muncitorilor forestieri, și 
Ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciprian Porumbescu" 
din Suceava, care a prezentat

Majoritatea celor 23 de cabane 
au fost înzestrate cu aparate 
de radio, biblioteci volante, 
jocuri de șah și remi, au fost 
făcute peste 2 500 abonamente 
la ziare și reviste.

* Condițiile materiale bune 
impun însă o și mai sporită și 
mai bogată activitate culturală 
la cabanele forestiere în aces
te lungi seri de iarnă. în acest 
scop, Comitetul raional U.T.M., 
Vatra Dornei ar trebui să 
sprijine comitetul U.T.M. de la 
I. F. Vatra Dornei în organi-

Comitetul U.T.M. ar putea 
iniția și cu tinerii ce lucrează 
în gurile de exploatare fores
tieră (cu cei din industrializa
re s-a organizat) o serie de 
concursuri „Cine știe, cîștigă“ 
pe diferite teme (de pil
dă, valorificarea superioară 
a masei lemnoase, cunoaște
rea realizărilor obținute în re
giune și în țară în anii regimu
lui democrat-popular etc.). 
Astfel de concursuri se pot 
organiza și cu contribuția ingi
nerilor din cadrul centralei

I Forestiere care să întocmea
scă tematicile și întrebările.

în această iarnă, s-a stabi
lit ca în gurile de exploatare 
la cabanele din cadrul I. F. 
Vatra Dornei să se expună de 
către ingineri și tehnicieni 6 
conferințe pe teme ca „Exploa
tarea rațională a maselor 
lemnoase", „Căile de creș
tere a productivității mun
cii în exploatarea forestieră", 
„Frumusețile și bogățiile regi
unii Suceavă" etc. Ar fi nece
sar însă sa fie incluse în acest 
ciclu și un număr de 3—4 con
ferințe care să vorbească des
pre „Comportarea morală și 
cetățenească", despre frumu
sețea și bogățiile patriei.

în prezent, la sectorul de 
exploatare Dornișoara și Nea
gra, și la două fabrici din 
cadrul întreprinderii există 
mai multe formații artistice. 
Ar fi bine ca aceste formații 
să-și înnoiască repertoriul și, 
prin rotație, pe baza unui gra
fic întocmit la nivel d6 în
treprindere, ele să se deplase
ze și la cabane să prezintă 
programe artistice.

Există, deci, toate condițiile 
ca la I. F. Vatra Dornei să sa 
desfășoare o mai bogată acti< , 
vitate cultural-artistică.

AURELIA CĂRUNTU 
corespondentul ,.Scînteii tin» 

retului" pentru regiunea 
Suceava
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ADlimn DE ALEGERI

Premiile Academiei R. P. Romine
pe anul 1962t

e Gheorghe Iorgoaia, 
veche cunoștință, se- 

I cretar al organizației 
! de bază U.T.M. din 

G.A.C. Jimbolia, 
I l-am găsit la ferma 

de vaci. La început 
am crezut că el renunțase la pa
siunea pentru cultura cerealelor și 
a devenit crescător de animale. 
Prinzînd un crîmpei din discuția 
Iui Iorgoaia cu inginerul zootehnic 
Octavian Ursu și cu membrii bi
roului U.T.M. pe brigadă, am în
țeles cărui fapt se datora prezența 
sa la fermă. Iată despre ce era 
vorba.

In adunarea de alegeri a orga
nizației de partid, discutîndu-se 
despre necesitatea creșterii conti
nue a producțiilor în sectorul zoo
tehnic, s-a hotărît printre altele și 
atragerea în această muncă a unui 
mare număr de tineri. La aduna
rea de alegeri a organizației 
U.T.M. secretarul de partid Ie-a 
cerut să înfăptuiască această hotă- 
rîre încă din primele două luni ale 
anului. Iorgoaia, inginerul zooteh
nic, membrii biroului organizației 
U.T.M. de brigadă stabileau acum 
noi amănunte cu privire la în
deplinirea în continuare a sarcinii 
date de partid. (De la adunare și 
pînă la acea dată numărul îngriji
torilor sporise cu încă 6 tineri). 
Iată ce ne-a spus tovarășul Ior
goaia despre modul în care a con
ceput comitetul organizației 
U.T.M. recomandarea tinerilor 
pentru zootehnie.

„La noi, așa cum ați aflat, exi
gențele sînt foarte mari și pentru 
ca recomandarea organizației 
U.T.M. (conducerea gospodăriei 
ține seama în mod deosebit de ea) 
să nu fie o simplă formalitate, am 
stabilit următorul lucru : fiecare 
tînăr care doreșe să lucreze în 
sectorul zootehnic (și la noi sînt 
mulți) trebuie să se prezinte la 
organizația U.T.M. din sectorul zo
otehnic pentru a fi pus în discuția 
adunării generale a utemiștilor de 
aici, cei mai competenți în proble
mele de zootehnie. Tînărul se pre
zintă împreună cu secretarul or
ganizației pe brigadă din care vine, 
pentru a-i susține cererea. Dacă 
hotărîrea adunării generale a ute
miștilor de la zootehnie este favo
rabilă, comitetul nostru îl reco
mandă apoi consiliului de con
ducere".

— Cum stimulați interesul ti
nerilor față de meseria de îngriji
tor de animale ?

— Argumentele noastre — ne-a 
răspuns inginerul Ursu cu un zîm- 
bet reținut sînt următoarele : 954 
bovine din care 272 vaci cu lapte, 
2 554 porcine din care 350 scroafe 
și acum 1 404 porci la îngrășat, 
986 ovine și matcă de 3 737 pă
sări. Toate fac propagandă pentru 
zootehnie. Anul trecut am obținut 
o producție medie pe cap de vacă 
furajată de 2 001 litri lapte, ceea 
ce a dus la depășirea prevederilor 
planului de peste 5 400 hectolitri.

a unui

Eroul nostru este un tînăr sca
fandru. îl cheamă Nichifor Peru- 
hin, lucrează la sectorul căi navi
gabile din Brăjla. într-una din zi
lele trecute se îndrepta, ca de 
obicei, spre serviciu. Mergînd pe 
cheiul Dunării, un strigăt l-a făcut 
să tresară. O fetiță era amenințată 
să se înece. Gheata se spărsese $i 
fata căzuse într-o copcă. Zadarnic 
se lupta să se apuce de marginile 
de gheață. Peruhin și-a dat imediat 
seama ceea ce putea să se întîm- 
ple. Aflîndu-se în apropierea între
prinderii, ceru și ajutorul portaru
lui Tudor Tudorel și amîndoi au 
coborît o barcă pe care au împin
s-o pe gheată. La un moment dat 
barca n*a mai putut înainta. Pînă 
la fetiță însă, mai rămăsese o dis
tanță destul de mare. Tînărul Pe
ruhin puse mina pe o ramă a băr
cii și plecă spre copca unde se 
găsea fata. Gheata insă se rupse 
și Peruhin căzu și el în apă. Fără 
nici o șovăire el își continuă 
înaintarea spre locul unde strigă
tele de ajutor ale fetiței nu mai 
conteneau. Cu mina, Peruhin o tra
se pe fată din apa rece a Dunării, 
după care se tîrî pe gheată îm
preună cu ea, mai bine de 30 de 
metri pînă la barcă. Fetița, Geor
geta Matache, a fost salvată.

TUDOREL OANCEA

PROFILURI Dc
TINERI CREATORI

aleriu Rîpeanu 
nume cunoscut __
torilor. în ultimii 
zece ani, semnătura 
Iui e prezentă me
reu în coloanele pre
sei noastre literare 

sau cotidiene centrale, sub artico
le, cronici, recenzii, studii consa
crate îndeobște problemelor actua
le ale literaturii. Alături de I. D. 
Bălan, Al. Oprea, S. Damian, 
Dinu Săraru, Marin Bucur, Ion 
Lungu sau Ion Oarcăsu face par
te din seria de critici talentați și 
activi formați și afirmați în anii 
puterii populare. A îmbrățișat as
pecte din cele mai diverse, ocu- 
pîndu-se însă o vreme cu deosebi
re de fenomenul teatral pe care l-a 
consemnat în bune cronici drama
tice, publicate în „Luceafărul", Ga
zeta literară și „Scînteia". L-a in
teresat deopotrivă reportajul, des
pre care a scris interesante artico
le, vizînd și laturi teoretice ; în 
raza atenției lui a stat poezia, dar 
și proza. Varietatea problemelor a- 
bordate i-a lărgit proporțional 0- 
rizontul de cuprindere și capaci
tatea de discernere, dîndu-i posibi
litatea ca an de an judecățile sale 
de valoare să cîștige în preciziune 
$i rafinament, iar punctul de ve
dere exprimat — în originalitate 
și adîncime. Sub acest raport, Va
leriu Rîpeanu nu e însă un caz 
aparte, ci unul tipic, în sensul că 
evoluții asemănătoare, firești în 
condițiile socialismului, au trăit și 
ceilalți critici amintiți, chiar daca 

e un 
citi-

Utemiștii Dinu Bodea și Con
stantin Patraulea au obținut 
de la loturile lor cîte 2 200 litri 
lapte pe cap de vacă fura
jată. Zootehnia a adus anul tre
cut gospodăriei un venit total de 
2 035 000 lei. Trebuie să fii foarte 
nepriceput ca să nu convingi pe 
cineva cu aceste argumente.

Și tinerii s-au convins. Dovadă 
și interesul lor tot mai mare pen
tru îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale.

De două ori pe săptămînă 40 
de tineri, alături de al ți colecti
viști de la zootehnie, iau loc în 
bănci, ascultă, se contrazic, se lă
muresc cum este mai rațional să 
fie îngrijit și furajat cutare sau 
cutare animal. In grajdul numărul 
trei l-am întîlnit pe Petru Britih, 
responsabilul cu producția și cali
ficarea din comitetul organizației 
de bază U.T.M. C2re discută cu 
tinerii despre pregătirea lor pentru 
apropiatul concurs „Cine știe, 
cîștigă- pe tema materialului stu
diat la cursul zootehnic. Organi
zarea concursurilor era o sarcină 
stabilită de hotărirea adunării ge
nerale de alegeri.

Două ceasuri mai tîrziu, întîl- 

Viata 
de organizație

In curînd ansamblul popular din Caransebeș va întreprinde n mu /urnea în regiune. Ia 
fotografie t echipa de dansuri la repetiție.

FoLot AGERPRES

tehnic, pe drum, membrii comite
tului organizației de bază U.T.M. 
ne-au vorbit despre acțiunile $i 
din celelalte sectoare, proiectele 
lor pentru zilele și săptămînile 
următoare, care nu sînt altceva 
decît materializarea hotărîrilor 
adoptate de adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri U.T.M.

De două zile începuse acțiunea 
de transportare pe cîmp a 10 va
goane cu gunoi de grajd. Vătan 
Constantin, responsabilul cu mun
ca patriotică și Speriuș Alexandru, 
membru supleant al comitetului 
au discutat cu conducerea gospo
dăriei și toate atelajele fuseseră 
repartizate tinerilor pentru aceas
tă lucrare pe care se angajaseră 
s-o efectueze ei. Bine organizată, 
acțiunea se desfășoară cu mult 
succes. Pentru luna următoare pla
nul prevede organizarea unor ac
țiuni pentru colectarea a 4500 kg 
fier vechi. Dar principala atenție 
a comitetului organizației de bază 
este îndreptată acum spre pregă
tirea adunării generale trimestria
le în care vor discuta despre con
tribuția tinerilor pentru îndeplini
rea sarcinilor planului pe anul 
1964 al GAC

Serile lungi de iamă sint to
tuși scurte pentru toate activități
le cultural-artistice pe care le pre
gătesc tinerii colectiviști din Jim
bolia. La începutul săptăminii în 
care am fost la Jimbolia, comite
tul organizației de bază U.TMI 
organizase o predare și un semi
nar separat cu membrii celor două 
cercuri de studiere a Stamtulm 
U.T.M. care lipsiseră la lecția a 
șasea. Pentru vineri era pregătită 
o nouă expunere cu tema ..Dez
voltarea regiunii Banat în anii de 
democrație populară" care să se 
țină în fața tinerilor partidpanp 
la ciclul de conferințe.

Tinerii colectiviști din Jimbolia 
sînt și talentați artiști amatori. 
Organizația U.T.M. se străduiește 
mai ales acum, in perioada de 
iamă, să cultive cu grijă aceste 
talente. Echipa de teatru, înfiin
țată după adunarea generală de 
alegeri, conform hotăririi acesteia, 
repetă acum aproape seară de 
seară piesa „Mirele furat*. Emil 
Mihalache, locțiitorul secretarului. 
Elisabeta Mocanu și tot colectivul 
ei cultural sint preocupați acum 
de formarea unei echipe de dan
suri populare. Talentele au fost 
găsite, a mai rămas de pus la 
punct programul repetițiilor in 
funcție de posibilitățile instructo
rului de dans al căminolui cultu
ral.

Am plecat din Jimbolia cu re
gretul câ na am pvtst participa r 

etu-ui or^aizatâ ce 
âe (Xgaruxația U-T-M- 

dm bngada a doua de cxmp. Am 
luat insă dm lanboua imagmea a- 
cestor zz> de iamă pune de o bo
gat â și mulniattrală activitate a 
organizației U.T.M.

g.-er-. — - 
b xmx na 
<uu oceasc i-

activ

ION ȘERBU

graficâ închinați autorului ,.Dom
nișoarei Nastasia*. La scurtă vre
me după aceea prefațează romanul 
lui I. Peltz „Foc în hanul cu tei*, 
iar în 1963 ca editor al volumului 
de „Teatru" al lui Ion Luca. dă 
cititorului posibilitatea să se fa
miliarizeze cu opera unuia dintre 
cei mai interesanți scriitori romini 
dintre cele două războaie mondia
le, fără a cădea însă în ispita de 
a-i supralicita valoarea. V. Ripea- 
nu are simțul proporțiilor și, de 
aceea, judecățile sale tind să evi
dențieze locul real ocupat de cu
tare autor în peisajul literaturii 
noastre. Pentru a nu greși în in-

Valeriu
terpretare și pentru a-și înte
meia mereu aprecierea pe fap
te, Rîpeanu nu se mulțumește cu 
analiza principalelor opere editate: 
întreprinde o largă cercetare a pe
riodicelor vrertiii, se adresează fa
miliei scriitorului, folosește manu
scrise nepublicate, pătrunde în ar
hive, recoltează opinii contempo
rane, vădind astfel o nobilă pa
siune pentru deslușirea finală a a- 
devărului. Rodul unei atari munci: 
o bună și documentată schiță mo
nografică, singura pe care o avem 
pînă acum, asupra lui G. M. Zam- 
fireBcu. Atari aptitudini caracteri
zează în chip evident și prefața 
închinată „Focului în hanul cu 
tei", unde materialul epic e inter
pretat atît în funcție de celelalte 
opere ale lui Peltz, cît și prin ra
portare la eroii afini prezenți în 
scrierile Iui Călugăru, Camil Pe
trescu și G. M. Zamfirescu. Inter
pretarea rămîne și Alei cfitidă, pe

Un nou
complex

comercial

1 IPROCHIM-București execu
tă proiectarea uzinelor din 
sectorul de chimie organică 
și industria petrochimică. 
Marile obiective ale indus
triei noastre chimice au 
prins viață mai întîi aici, pe 
hirtia de calc. Colective va
loroase de ingineri și specia
liști proiectează uzine la 
niveiui tehnicii mondiale. In 
irezer.!. în cadrul institutului 
s-a extins metoda de pro
iectare după machete care 
prezintă numeroase avan ta
ie iată de vechile metode. In 
otograiie: colectivul condus 
de Constantin Barbu lucrînd 
modelul unei instalații pen

tru industria chimică.

L Foto: AGERPRES -____ □
Universitate 
pentru cadre 

tehnico-inginerețti

**.e :eri-

Rerpretj

i

Rîpeanu necaracterizîndu-1 tendin
ța de a ocoli aspectele dificile ale 
analizei. Fenomenul e și mai evi
dent în cazul profilului lui Ion 
Luca. Analizxnd creația acestuia, 
criticul stabilește cu justețe contra
dicțiile ei fundamentale, relevă as
pectele ei valoroase, fădnd mereu 
referiri (pentru înțelegerea specifi
cității dramaturgiei Iui Ion Lucal 
la situația teatrului romînesc de 
acum treizeci de ani. Tendința de 
â-1 defini pe scriitor prin compara
ție fi permite să se mențină în li
mitele obiectivitătii și sâ definea
scă fără exagerări latura particulară 
a operei acestuia. Nu încape îndo-

Rîpeanu
ialâ că de la studiul consacrat lui 
G.M. Zamfirescu la profilul rotun
jit al lui Ion Luca, Valeriu Rîpea
nu a înregistrat el însuși o sensi

bilă evoluție, în sensul sesizării și 
mai vizibile a caracteristicilor 
specifice unei anume 
artistice, a accentului mai 
sat pus pe dezbaterea 
blemelor de conținut și

scrieri 
apa- 
pro- 

______ __ __ ,___ ,* de 
atitudine, pe stabilirea mai rigu
roasă și mai nuanțată a coordo
natelor esențiale, pe integrarea 
mai exactă a scriitorului în ierar
hia de valori a epocii.

Dar lucrarea care-1 reprezintă, 
fără doar și poate, mai complet pe 
criticul și istoricul literar Valeriu 
Rîpeanu este ediția Vlahuță, cu 
masivul ei studiu introductiv, cu 
bogatul aparat de note și comen
tarii $! eu bibliografia selectivă 
îrtSoțitdafe. Pentru reallzatea ades-

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — în scopul 
mai bunei deserviri a popu
lației, zilele acestea pe strada 
6 Martie, din orașul Baia 
Mare, s-a deschis un nou com
plex comercial cu o suprafață 
de 1 540 mp. Complexul se 
compune dintr-un magazin 
pentru desfacerea aparatelor 
de radio-țelevizoare și a nu
meroase alte aparate electro
tehnice de uz casnic, un bufet 
expres cu autoservire, o cofe
tărie, o braserie și o secție 
Gospodina cu bucătărie de 
bloc.

Pompe cu performante tehnice superioare
(Urmare din pag. I)

zează astfel condiții pentru a 
micșora procentul de rebuturi. 
Aplicarea întregului complex 
de măsuri fixate, (cele mai 
multe se referă la mecanizarea 
unor operații de turnare) ne 
va da posibilitatea sâ micșo
răm rebuturile cu 12 la sută 
față de procentul admis.

Tovarășul inginer Emil Dă- 
buleanu, șeful sectorului pom
pe, vorbind în numele colecti
vului său arăta : „Pentru în
deplinirea angajamentelor pe 
anul 1964 propun să se studie
ze lansarea in fabricație in lo
turi optime a diferitelor repe
re de la pompe cum ar fi cu
plele și rotoarele.

Referinău-se la măsurile pe 
care comitetul U.T.M. din 
uzină șt le-a fixat pentru a 
asigura participarea cit mai

Angajamente
Colectivul Uzinei 

gajat s
• »ă depășească

1 520 OOO le! ;
• să depășească

2 480 000 lei ;
• să depășească sarcina de creștere a productivi

tății muncii cu 0,5 la sută ;
• să economisească peste plan 300 000 lei la 

prețul de cost;
• să obțină beneficii suplimentare de 300 000 lei. 
Pînă la 23 August să realizeze :
• planul de producție pe 8 luni pînă in ziua de 22 

august ;
• o creștere a productivității muncii cu 0,5 

sută ;
• economii de 200 000 lei la prețul de cost ;
• să proiecteze înainte de termen 4 tipuri 

pompe.

la

de

tei ediții, îngrijitorul 
un volum de muncă 
presupunind parcurgerea atentă a 
unui vast material beletristic și de 
informație, selectarea lui în lumi
na criteriilor științifice, organiza
rea și interpretarea lui în așa fel 
indt imaginea scriitorului să 
apară în formele ei autentice. Ci
titorului i se oferă, astfel, mate
rialul necesar Înțelegerii optime a 
fiecărui text antologat, de la in
formația bibliografică pînă la 
semnalarea ecoului în epocă și 
posteritate a acestuia. Variantele 
consemnate ajută cititorului să 
reconstituie, în parte măcar, pro
cesul de elaborare a operei res
pective, așa cum publicarea, în 
vol. II a celor cinci cărnete de 
însemnări inedite îi vor permite 
să cunoască și mai bine gîndurile 
și sentimentele care îl framîntau 
pe scriitor în ultimii ani ai vieții. 
In fine „cronologia" inclusă în 
ultimul volum reține datele mai 
importante privind biografia lui 
Vlahuță. Ea completează studiul 
introductiv care e, sub raportul 
contribuției interpretative, partea 
originală cea mai. interesantă a 
activității de istoric literar a lui 
Valeriu Rîpeanu. Rațiunea ultimă 
a acestui studiu e stabilirea locu
lui ocupat de Vlahuță în dezvol
tarea prozei și poeziei romînești, 
definirea scriitorului prin raporta
re la principalele curente și 
mișcări literare ale epocii. Citito
rul va întîlni, de aceea, mai pu
ține pagini de analiză propriu- 
zisă, și infițiit mai multe de 
dezbatere ideologică. Criticul âra- 
tă întîi sensul antijunimist al ati
tudinii lui Vlahuță ; subliniază 
apoi masiva influență exercitată 
asupra acestuia de către Gherea, 
rolul lui Vlahuță în definirea sen
sului Social ăl ăftei și a ftiisiUftii

Secția de științe matematice 
și fizice

PREMIUL „GHEORGHE 
LAZĂR" — lucrările : a) Mo
nografia „Teoria mulțimilor" ; 
b) Contribuția adusă la mono
grafia „Teoria potențialului pe 
suprafețe riemanniene" ; c) „O 
nouă problemă Dirichlet pe 
suprafețe riemanniene" Autor : 
Corneliu Constantinescu.

Secția de științe chimice
PREMIUL „NICOLAE TEC

LU" — lucrarea: „Cationiți 
novolacsulfonici". Autori: 
prof. Mihai Dima, Ion Scondac, 
Ioan Petrâru.

avionu- 
Hacker.
științe

Secția de științe tehnice
PREMIUL „TRAIAN VUIA" 

— lucrările : a) „Teoria proce
selor termice și metalurgice la 
sudarea cu arcul electric". Au
tor : Traian Sălăgeanu ; b) „A- 
plicarea ecuațiilor cu diferențe 
finite la calculul plăcilor sub
țiri". Autor : ing. Mircea Soare.

PREMIUL „AUREL VLAI- 
CU" — lucrările : a) „Aplica
rea teoriei funcțiilor analitice 
în hidrodinamica fluidelor vîs- 
coase". Autor : Dan Gh. Iones- 
cu ; b) „Stabilitatea mișcărilor 
parțial controlate ale 
lui“. Autor : Tiberiu

Secția de biologie și 
agricole

PREMIUL „GHEORGHE 
DOJA" — lucrarea : „Cercetări 
asupra proprietăților mecanice 
și rezistenței la arat a unor 
soluri din Cîmpia Romînă". 
Autor: Andrei Canarache.

PREMIUL „EMIL RACOVI- 
ȚĂ“ — lucrarea : „Despre ac
țiunea 
molizei 
cleului 
Soran.
Secția de geologie și geografie

PREMIUL „GRIGORE CO- 
BĂLCESCU" — lucrarea: 
„Memoriu la harta tectonică a 
Romîniei". Autori: Ion Dumi
trescu, Mircea Săndulescu, Va
sile Lăzărescu, Orest Mirăuță, 
Simon Pauliuc, Cecil Georges
cu.

plasmolizei și deplas- 
asupra structurii nu- 
viu". Autor: Viorel

activă a tineretului în produc
ție tovarășul Emanoil Tănase, 
secretarul comitetului U.T.M. 
preciza : „Pentru îndeplinirea 
in bune condiții a sarcinilor-* 1 * * 
de plan pe anul 1964 și a an
gajamentelor stabilite în între
cerea socialistă birourile orga
nizațiilor U.T.M. au primit 
indicații să urmărească ca toți 
tinerii să aibă angajamente 
concrete. Am prevăzut, firește, 
și o serie de acțiuni concrete 
în direcția reducerii consumu
lui specific de metal și colec
tarea fierului vechi. Dar în 
atenția activității organizații
lor U.T.M. va sta în continua
re problema îmbogățirii cuno
ștințelor profesionale ale tine
rilor prin participarea lor la 
cursurile de ridicare a califi
cării care funcționează în 
uzină'.

nind-o în sector și pe Elisabeta 
Mocanu, responsabilă cu munca 
culturală în comitetul organizației 
de bază U.T.M. l-am întrebat pe 
Iorgoaia dacă nu cumva au con
vocat aici o ședință de comitet.

— Nu. Dar conform hotăririi 
adoptate de adunarea generală de 
alegeri acordăm în această perioa
dă o atenție deosebită organizației 
U.T.M. din sectorul zootehnic.

Elisabeta Mocanu, împreună cu 
un membru al biroului organiza
ției U.T.M. de brigadă, punea la 
punct ultimele amănunte înaintea 
primei repetiții a brigăzii artistice 
de agitație creată la sectorul zo
otehnic doar cu cîteva zile în 
urmă.

In una din camerele de odihnă 
am întîlnit cîțiva tineri preocupați 
de lectura unor romane. Constan
tin Vătan, secretarul organizației 
U.T.M. din brigadă ne-a spus câ în 
cadrul activităților desfășurate 
pentru antrenarea tinerilor în con
cursul „Iubiți cartea", cu o zi 
înainte, ascultaseră recenzia roma
nului „Șoseaua Nordului* iar 
mulți dintre ei se grăbeau $â-l d- 
tească Tot d ne-a informat eă*de 
dc două sâptâmîni, in soațe fer
mele fuseseră amenajare bibbcttti 
volante ale căror fonduri de cărți 
se împrospătează o dată pe lună.

Seara întordndu-ne spre sediul 
gospodăriei pentru a asista la o 
lecție a anului I al cursului agro- 

unii dintre ei au cunoscut o mai 
timpurie specializare, dedieîndu-se 
cronicii de poezie, de proză sau de 
teatru, articolelor cu caracter teo
retic sau istoriei literare. In ciuda
diversității de preocupări legate de 
fenomenele contemporane și a u- 
nei bogate prezențe în actualitate, 
Valeriu Rîpeanu n-a neglijat însă 
(așa cum nici ceilalți critici tineri 
n-au neglijat) problemele moșteni
rii culturale. Ceea ce constituie 
fără îndoială, un merit, subliniind 
concomitent tendința criticului de 
a-și lărgi substanțial sfera de in
teres științific și cultura proprie, 
dar și dorința de a contribui la e- 
lucidarea justă a unor chestiuni 
privind istoria literaturii noastre. 
Evident, atît activitatea critică pro- 
priu-zisă, cît și cea de istoric li
terar se îmbină într-un tot unitar, 
cele două experiențe complinin- 
du-se armonios. Și e firesc să fie 
așa atîta vreme cît, în practică, 
una se bazează pe alta, oferin- 
du-și reciproc unelte de cercetare, 
unghiuri dc vedere, puncte de re
per. Ediția de scrieri alese dih Al. 
Vlahuță, apărută la Editura pentru 
literatură este cea mai recentă 
mărturie a unei preocupări con
stante în slujba căreia tînărul cri
tic pune tot talentul și cultura sa.

Dar nu numai ea. Contribuțiile 
sale de istoric literar sînt ceva mai 
vechi. După ce, în 1957 prefațează 
volumele „Teatru" și „Maidanul 
cu dragoste" de G. M. Zamfirescu 
criticul publică la E.S.P.L.A. în 
1958 o interesantă schiță mono-

(Urmare din pag. I)

proi. univ. dr. Constantin Vel- 
luda, (Cluj); scriitorilor loan 
Bartalis, Emeric Stoffel, redac
tor șef al revistei „Neue Lite- 
ratur"; pictorului Albert Nagy, 
tovarășilor Mihail Hașeganu, 
reprezentantul permanent al 
R.P.R. la O.N.U.,Tlie Bădică, di
rector general adjunct al Direc
ției generale a recrutării și re
partizării forțelor de muncă, 
Anton Stoianovici, președintele 
Comitetului Uniunii sindicate
lor din întreprinderile și insti
tuțiile agricole, Vasile Mihuț, 
activist al Comitetului regional 
Brașov al P.M.R., precum și co
rului Fabricii de piele și încăl
țăminte din Agnita, regiunea 
Brașov — cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de activitate.

Au fost înmînate titlurile de 
'^Ariist al Poporului din R. P. 
rtodîînu‘‘-f „Maestru Emerit al 
șArtei din R. P. Romînă" și „Ar
tist Emerit al R. P. Romîne“, 
Unor oameni de artă, pentru 
merite deosebite în activitatea
desfășurată în domeniul teatru
lui, muzicii și artelor plastice.

(Numele celor distinși au fost 
publicate în ziarele din ziua de 
23 ianuarie a.c.)

In numele celor distinși cu 
titluri și ordine au luat cuvîn- 
tul acad. Mihai Ciucă, acad, 
țtefan Milcu, artistul poporu
lui Ștefan Ciubotărașu și prof* 
univ. Constantin Dinculescu.

în cursul unei vieți de mun
că, închinată învățămîntiilui 
medical, cercetării științifice și 
ocrotirii sănătății publice mi 
s-au încredințat și misiuni de 
studii și activitate antiepide
mică în numeroase țări, în 
care problemele de sănătate 
prezentau o deosebită gravita
te — a spus în cuvîntul său 
de răspuns acad. M. Ciucă. 
M-am străduit ca, din efortul 
comun și solidar împotriva 
bolii și suferinței Omului, în
treprins pe plan mondial, să 
nu lipsească țara căreia îi 
aparțin și în care condițiile de 
sănătate erau, la începutul 
veacului nostru, tot atît de 
precare ca ale multora din ță
rile coloniale pe care le vizi
tasem.

Dar străduințele mele în a- 
cest sens nu aveau să-și găsea
scă împlinirea rîvnită decît în 
acești ultimi 20 de ani ai vie
ții mele, ani cînd, prin efortu
rile și sprijinul neprecupețit 
acordat de regimul nostru 
pentru rezolvarea problemelor 
majora de sănătate publică, 
s-au inițiat, organizat și desfă
șurat acțiuni sistematice do 
combatere și lichidare a țdor 
boli, unele chiar pînă la Era
dicarea lor.

Să-mi fie îngăduit, cu aceas
ta ocazie, sâ mulțumesc parti
dului și guvernului pentru în
credere ce mi s-a acordat din 
anul 1946 la conducerea și în
drumarea luptei antimalarice 
și din 1955 Ia programul de 
eradicare a malariei din țara 
noastră. Vă rog să-mi îngă
duiți să subliniez totodată e- 
fortul plin de elan patriotic 
al tuturor colaboratorilor din 
institute și de pe teren, care 
au contribuit prin munca lor 
la realizarea acestei opere ce 
reprezintă un succes remarca
bil nu numai pe plan național, 
dar și pe plan internațional.

în același timp, consider că 
prin modesta mea activitate 
depusă în domeniul sănătății 
publice naționale și internațio
nale am contribuit la cunoaște
rea și strîngerea legăturilor de 
bună înțelegere și prietenie 
între țări, slujind prin aceasta 
eforturile continuie ale tarii 
noastre în lupta pentru pace.

Ținînd seama de profundele 
transformări și de mătețele 
realizări ale patriei, în toate 
domeniile, la care mi-a fost 
dat să asist în acești din urmă 
ani, Vă rog să-mi permiteți să 
repet ceea ce spuneam la săr
bătorirea de la Academie, că 
fiecare trebuie să se con
sidere astăzi mîndru că âpâtți- 
ne Țării Romînești.

Luînd cuvîntul, acad. Șt. 
Milcu a spus printre altele:

de pompe din București s-a an-

planul producției globale CU

planul producției marfă cu

rapor-
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sociale a artistului ; discută 
tunle scriitorului cu socialiștii și 
caracterul realist critic al operei 
sale, adversitatea lui față de cla
sele parazitare, simpatia față de 
cei năpâstuiți ; analizează semnifi
cația socială tipică a romanului 
„Dan“, evoluția poeziei lui Vlahu
ță și, în sfîrșit. înainte de a 
creiona trăsăturile artistice parti
culare ale scrisului lui Vlahuță, 
raporturile acestuia cu mișcarea 
semănătoristă.

Totuși, în duda masivelor con
tribuții aduse de critic în eluci
darea unor aspecte importante 
legate de evoluția lui Vlahuță și 
de locul ocupât de acesta în epocă, 
cititorul avizat rămîne încă insu- 
fident de lămurit în dteva 
probleme, după părerea noastră, 
însemnate. Iată două dintre ele. 
„Unde ni sînt visătorii", e prin 
structura sa, un poem romantic, 
ca și unele din satirele de tinere
țe ale lui Vlahuță. Ar fi fost de 
dorit ca Valeriu Rîpeanu, luîn- 
du-le în discuție, să elucideze și 
raportul dintre romantism și rea
lism critic la un scriitor care, ca 
și alții din aceeași perioadă, tră
iește efectiv cele două întîUriri. In 
al doilea rînd, ar fi fost util să 
se acorde un spațiu mai mare 
analizei mai nuanțate a operei lui 
Vlahuță, definind-o prin raporta
re nu numai la Eminescu, ci și la 
Coșbuc, Goga, Iosif și Cernâ. Stu
diul ar fi cîștigat atunci în expre
sivitate și adîncime.

Oricum studiul introductiv și 
aparatul Critic care însoțește edi
ția nc relevă un istoric literar 
înzestrat, bine documentat, mun
citor, aflat în plin progres, ca
pabil să dea opere de sinteză va
loroase, echilibrate și folositoare.

AUREL MARTIN

PREMIUL „GHEORGHE 
MURGOCI" — lucrarea : „Stu
diul mineralogic și geochimic 
al zăcămîntului de la Toroia- 
ga — Baia Borșa". Autor : Li- 
via Steelaci.

Secția de științe medicale
PREMIUL „VICTOR BABEȘ" 

— lucrările : a) „Reglarea neu- 
roumorală a eritropoezei‘\ Au
tor : prof. Ion Baciu; b) Stu
diul antropologic — „Sărata 
Monteoru". Autori : Constantin 
Maximilian, Vasile V. Cara- 
melea, Petre Firu, Adina Ne- 
grea-Gherga.

Secția de științe economice, 
filozofice și juridice

PREMIUL „ȘTEFAN GHEOR
GHIU" — lucrarea : „Dezvol
tarea conștiinței socialiste în 
R.P.R.". Autori: Marcel Brea- 
zu. Gheorghe Berescu, Ion 
Drăgan, Ion Banu, Emanuel 
Drob, Georgeta Florea, Ion 
Tudosescu, Nicolae Bellu, Mi
hail Cernea, Sorin Vieru, Ma

Solemnitatea înmînării
unor ordine și titluri

ale R. P. Romîne

ria Sinescu-Popescu, Maria 
Damian, Pavel Cîmpeanu.

Secția de limbă, literatură 
și artă

PREMIUL „B. P. HAȘDEU ‘ 
(pentru filologie) — lucrarea î 
„Formarea terminologiei știin
țifice romînești". Autor : Nico
lae A. Ursu (Iași).

PREMIUL „C. DOBROGEA- 
NU-GHEREA" (pentru critică 
literară și artistică) — Mono
grafia : „Viața lui V. Alecsan- 
dri“. Autor : George C. Nico- 
lescu.

PREMIUL „CIPRIAN PO- 
RUMBESCU" (pentru muzico
logie) — lucrarea: „Opera 
romînească" (2 volume). Au
tor : Octavian Cosma.

PREMIUL „GEORGE ENES- 
CU" (pentru compoziție) a) 
„Divertisment pentru cvintet 
de suflători, două viole și 
pian“ ; b) „Sonata a IlI-a pen
tru pian". Autor : Tudor Cior- 
tea.

Conducerea de partid și de stat 
n-au lăsat să treacă neobser
vată împlinirea anilor, fără a 
ne arăta că s-a consemnat de-a 
lungul timpului pentru fiecare 
dintre noi ce-am făcut cu 
mintea și inima noastră pen
tru patria și poporul nostru.

Alături de oamenii de știin
ță din țara noastră am adus 
o contribuție modestă la înde
plinirea răspunderilor ce le 
avem în dezvoltarea științei și 
culturii. N-am fi putut nicio
dată trece pragul de la vechi 
la nou, fără ajutorul partidu
lui, care ne-a condus și ajutat 
în aceâstă profundă restructu
rare de concepție și acțiune. 
Vom continua să mergem pe 
acest drum pentru dezvoltarea 
și înflorirea științei în patria 
noastră,. pentru . desăvârșirea 

lipi și 
Jional

construcții^ socjaljsgxulpi

AceaSiâ esfe <> zi’ de mare 
însemnătate în viața noastră
— a spus artistul poporului Ște. 
fan Ciubotărașu. Dumneavoas
tră, tovarășe Gheorghlu-Dej, 
ne-ați făcut cinstea de a ne 
numi „ajutoare prețioase ale 
partidului" în nobila muncă 
de ridicare a nivelului cultural 
al poporului. Cultivînd marile 
tradiții progresiste ale culturii 
și artei noastre, ne-ați încre
dințat totodată înalta misiune 
de slujitori ai poporului, crea
tori de bunuri materiale și spi- 
rituale într-o lume nouă, libe
ră și fericită. Noi am primit : 
de la popor toate sursele ta
lentului său, forța și vitalita
tea sa, și sîntem datori să-i 
întoarcem lui aceste dăruiri și 
mai îmbogățite. Ne mîndrim 
pe bună dreptate astăzi de im
presionanta dezvoltare a artei 

și culturii romînești, care impu. 
ne din ce în ce mai mult presti
giul tării noastre. Aceste re
zultate sînt rodul realităților 
noi statornicite în țara noastră. 
Iată de ce vom urma întot
deauna cu convingere, cu dra
goste și entuziasm cuvîntul 
partidului.

Considerăm cea mai înaltă 
datorie a noastră aceea de a 
ne pune tot talentul, toată 
energia, toată pasiunea pen
tru o artă care să slu
jească omului nou din țara 
noastră, operei minunate pe 
care poporul nostru, o înfăptu
iește astăzi sub conducerea 
partidului.

Ca inginer și profesor uni
versitar — a spus printre al
tele prof. univ. C. Dinculescu
— în mijlocul muncitorilor în 
producție și al studenților, 
m-am străduit să aduc contri
buția mea modestă la marele 
efort al colectivității din pa
tria noastră pentru realizarea 
de unități industriale și pen
tru formarea de noi cadre de 
ingineri, constructori ai socia
lismului. Sub îndrumarea lu
minoasă a partidului, în cei 20 
de ani de la eliberarea patriei 
noastre 
au fost puse în adevărata lor 
valoare forțele productive ale 
țării, s-a deschis cîmpul larg 
de activitate lucrătorilor din 
domeniile științei, tehnicii, în- 
vățămîntului, economiei, dîn- 
du-se posibilitate, de dezvol
tare impetuoasă tuturor ener
giilor nestăvilite ale poporului 
muncitor și realizării mărețe
lor construcții socialiste care 
stîrnesc admirația tuturor.

In această împrejurare deo
sebit de importantă pentru 
noi, ținem să vă asigurăm, to
varășe președinte, șl prin dum
neavoastră asigurăm întregul 
popor muncitor, că vom conti
nua să depunem toate forțele 
noastre, că vom lucra cu tot 
devotamentul și cu nestăvilit 
0ntu2iasm la dOâăVîrșirea cons
truirii socialismului și la cons
truirea comunismului în pa
tria noastră.

Președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți con
ducători de partid și de stat 
s-au întreținut cordial eu cei 
prezenți la solemnitate.

(Ager preș)

de sub jugul fascist,



Semnarea Protocolului 
privind schimbul de mărfuri 

anul 1964 între R. P. 
și R. D.

Luni s-a semnat la Bucu
rești Protocolul privind schim
bul de mărfuri pe anul 1964 
între R. P. Rortiînă și R. D. 
Germană.

R. P. Romînă va livra : in
stalații de foraj, diverse uti
laje pentru industria petro
lieră, uleiuri minerale, produ
se ale industriei lemnului, 
produse chimice, fructe și le
gume proaspete și prelucrate, 
precum și diverse bunuri de 
consum.

R. D. Germană va livra : di
verse utilaje pentru industria 
chimică, produse ale industriei 
electrotehnice și ale mecanicii

Germană
de precizie, îngrășăminte po- 
tasice, celofibră, textile, pre
cum și diverse bunuri de con
sum.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă. Proto
colul prevede majorarea 
schimburilor fată de anul 1963.

Din partea R. P. Romîne 
Protocolul a fost semnat de 
Ilie Voicu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, iar 
din partea R. D. Germane de 
A. Pătzold, adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
intergerman.

(Agerpres)
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A 12-a sesiune
a Conferinței Pugwash

DELHI. — în vechiul oraș 
indian Udaipur s-a deschis la 
27 ianuarie cea de-a 12-a se
siune a Conferinței Pugwash, 
avînd ca temă „probleme cu
rente ale dezarmării și secu
rității mondiale*. La lucrările

conferinței iau parte aproxi
mativ 100 de oameni de știință 
din diferite țări ale lumii. Din 
partea R. P. Romîne participă 
acad. Coriolan Drăgulescu. Lu
crările conferinței vor dura 6 
zile.

SKOPLJE: Deschiderea șantierului construcțiilor

INFORMAȚII
Luni seara la Casa universi

tarilor din Capitală a avut loc 
o seară culturală organizată de 
către Institutul romîn pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea și Liga romînă de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa 
cu ocazia celei de a 14-a ani
versări a proclamării Republicii 
India.

A fost prezentat un ciclu de 
filme documentare indiene. Au 
luat parte O. Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă, 
știință și cultură.

Au fost de față Mohan Pra
kash Mathur, ambasadorul Re
publicii India în R. P. Romînă,

membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Luni a avut loc, în sala de 

marmoră a „Casei Scînteii*, a- 
dunarea generală a Asociației 
cineaștilor din R. P. Romînă.
' Cu acest prilej, regizorul 

Mircea Drăgan, prim-secretar 
al asociației, a prezentat ra
portul de activitate.

în continuare, a fost discu
tat și aprobat planul de mă
suri pe 1964, prezentat de Li- 
viu Ciulei, vicepreședinte al a- 
sociației.

în încheiere, a luat cuvîntul 
Mihnea Gheorghiu, președinte
le Consiliului Cinematografiei.

(Agerpres)

Fiecare mecaniza tor — un bun 
cunoscător ai mașinilor noi

(Urmare din pag. I)

tințelor profesionale. Iată de 
ce organizația U.T.M. se în
grijește ca în zilele și la ore
le stabilite toți tinerii meca
nizatori să fie prezenți la lec
ții și demonstrații practice. 
Totodată, tineri cu o_ înaltă 
calificare ca Petre Radulescu. 
Vasile Dima. Alexandru Bai- 
can și alții au primit sarcina 
cai pe toată perioada de in- 
vâțămînt și reparații să-* 
ajute concret pe cei cu mai 
puțină pregătire. Seara și in 
timpui liber se repetă.la ta
blă, cu schițele în mînă. i-

a teii ere. cu piesele alături, pe 
teren, direct cu mașinile.

Această activitate desfășu
rată de organizația U.TAL isi 
arata roadele. Ele se reflecte 
în răspunsurile bune pe care 
le dau tinerii la lecții si se
minalii. in calitatea cores
punzătoare a reparațiilor. pe 
care le execută aceștia. în fe
lul în care ej tninuiesc agre
gatele. Sînt garanții că în 
campaniile agricole ale anu
lui în curs mâinile și trac
toarele SALT. Bărcăneștz vor 
fi folosite cu întreaga lor ca
pacitate. ceea ce va asigura 
încadrarea lucrărilor în epo
cile optime.
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SKOPLJE 27 — Coresponden
tul Agerpres, Petre Popa trans
mite : Luni dimineața, în cartie
rul Tahtalige a avut loc deschi
derea oiicială a șantierului de 
construcție a blocurilor de lo
cuit și a policlinicii, dăruite de 
guvernul romîn locuitorilor ora
șului Skoplje, oraș care a fost 
în mare parte distrus în urma 
cutremurelor de anul trecut. 
Din iondurile puse la dispoziție 
de guvernul romîn vor fi con
struite trei blocuri, 'fiecare cu 
cite 34 apartamente și o policli
nică, avînd 56 cabinete medi
cale. cu secții pentru copii și a- 
dulți, complet utilate cu mobi
lier, aparataje și instrumente 
medicale romînești care va pu-

•-

permanenta C A. E R.

(Urmare din pag. 1) sos

tea deservi circa 50 000 de per
soane. Policlinica va avea și o 
centrală termică proprie, garaje 
de mașini pentru asistența me
dicală la domiciliu. Proiectele 
au fost realizate de Institutul 
Proiect București. Machetele a- 
cestor construcții moderne s-au 
bucurat de o bună apreciere 
din partea specialiștilor iugo
slavi.

La festivitatea de deschidere 
au luat parte : Kirias Tiberiu, 
secretar cu problemele de con
strucții al Republicii Socialiste 
Macedonia, Goga Nikolovski, 
membru al Vecei executive a 
Republicii Socialiste Macedonia, 
oiicialități locale, constructori.

Au luat cuvîntul președintele 
Skupștinei orășenești, Blagoi 
Popov, Kole Iordanovski, direc
torul general al construcției și 
reconstrucției orașului Skoplje 
și ambasadorul R. P. Romîne în 
Iugoslavia, Aurel Mălnășan.

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ (Provincia Cape). In această baracă mizeră sînt nevoiți să lo
cuiască nu mai puțin de 24 de muncitori africani, aflați în imposibilitate de a-și întemeia 

o familie

Interviul premierului

Douglas Home

timplă deoarece la această oră 
responsabilul clubului pleacă 
acasă, el fiind și magaziner.

Așa cum s-a ocupat de în
tărirea disciplinei tinerilor in 
producție, de mobilizarea lor 
la executarea unor reparații 
de calitate, la învățămîntul 
agrozootehnic, este datoria 
comitetului U.T.M. să se ocupe 
și de antrenarea tinerilor me
canizatori la diferite activi
tăți cultural-artistlce și spor
tive. Școala profesională de 
mecanici agricoli a stațiunii 
are o echipă de teatru și una 
de dansuri, dar aceste două 
formații nu sînt suficiente 
fată de numărul mare de ti
neri existent în S.M.T. Sînt 
aproape 200 de mecanizatori, 
plus 191 elevi ai școlii. Prin
tre aceștia sînt multe talente 
care ar trebui stimulate să se 
manifeste : există posibilitatea 
constituirii mai multor for~ 
mâții artistice cum ar fi, de 
exemplu, brigăzi artistice de 
agitație, cor, formație de 
dansuri, instrumentiști și al
tele ; se pot recruta, de ase-

strumentisti
In codrul dnbnlau se pot 

organize cempkmcte de șcA. 
tenis de seri iixemrr. se
pot prezenta recenzii de cerp 
etc., după v* program con
cret de activitate.

Adunarea de alegeri c or
ganizației U.T-hi., c prevăzut 
in hotărirea adoptată st xne’e 
obiective precise in ce pr-— 
vește imbunătufim actMttttî 
culturale in SJf.T. Nkimj că. 
pînă în prezent r.u s-a între
prins nimic in această direc
ție. După cum am rănC. 
timpul liber trebuie mai bine 
organizat. Ir. acest scop, comi
tetul U.T.M. al stațiunii are 
datoria să se ocupe cu mai 
multă grijă de acest obiectiv 
al muncii sale, să-i antreneze 
la activitatea cultural-educa- 
tivă pe toți tinerii mecani
zatori ; să analizeze toate po
sibilitățile existente care pot 
concurata îmbunătățirea mun
cii cultural-artistice și educa
tive, să propună conducerii 
stațiunii măsuri eficiente ?n 
vederea îmbunătățirii activi
tății clubului.

I 
I 
I 
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PRAG A 27 (Agerpres). — 
La Praga a avut loc ședința 
ordinară a Comisiei perma
nente C-AXR. pentru pro
bleme economice-

La ședință au luat parte de
legații din : R. P. Bulgaria, 
R- S. Cebosiovaca. R. D. Ger
mană. R P. Mongolă. R. P. 
Polonă. R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și UJLSS. In calitate 
de observatori au fost prezenți 
reprezentanții R. P. Chineze.

Comisia a examinat și adop
ta: raportul cu privire la re- 
zul^teîe comparării principa
lilor indicatori economici ai 
dezvoltării economiei naționale 
a tarilor membre ale Consiliu
lui si a indicat direcția activi
tății viitoare de efectuare a 
ur.or astfel de comparări.

Comisia a aprobat completă
rile Ia materialele metodolo
gice de comparare a eficienței 
economice a investițiilor în 
țările membre al Consiliului.

La ședință a fost ascultat și 
aprobat raportul către Comite
tul Executiv al Consiliului cu 
privire la activitatea Comisiei 
permanente C-AHJR. pentru 
probleme economice pe anul 
1963 și planul de muncă al 
Comisiei și a organelor sale 
de lucru pe anul 1964.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de uni
tate frățească și deplină înțe-

CINEMATOGRAFE
Podul: Sala Palatului R. P. 

Romîne (orele 19,30 cu seria 
de bilete nr 986), Republica 
(9.45; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21), Festival (10; 12; 14; 16,15; 
8,30; 20,45), Grivița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15), Tomis (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Legea 
Antarctidei — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Pri
vește înapoi eu mînie: Carpați 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , București (9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45),
Feroviar (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15), Modern
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
21). Magazin film : Capitol (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,30), Ex
celsior (10; 12; 15; 16,45; 18,30;
20.30) , Miorița (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Uraganul: Vic
toria (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Popular (16; 18,15;
20.30) . Haiducul de pe Cere-
muș: Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Nu-i 
loc pentru al treilea : Lumina 
(9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Progresul (15,30; 18;
20.15) . Agatha, lasă-te de cri
me !: Union (15,45; 18; 20,15), 
Munca (16; 18,15; 20,30). Pro
gram special pentru copii: 
Doina (10). Placido : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30- 18,30; 20.30), 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . împărăția oglinzilor 
strîmbe : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la 17 în continuare ; 
19; 21), Cultural (16; 18; 20), 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Pi
sica de mare : Giulești (10,30- 
12.30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30), 
Volga (10: 12: 15; 17; 19; 21). 
Parașutiștii : înfrățirea între 
popoare (15,30; 17,45; 20). Po
vestirile lui Drda : Dacia (10-

NEW YORK 27 (Agerpres).
— Societatea americană de 
radiodifuziune „Columbia 
Broadcasting System“ a trans
mis un interviu acordat de 
premierul britanic sir Douglas 
Home. în interviu se arată că 
în cursul tratativelor pe care 
Home le va purta în februa
rie ou președintele S.U.A., 
Johnson, vor fi luate în dis
cuție starea alianței atlantice 
și relațiile cu țările socialiste. 
„Există perspectivele deschi
derii unui nou capitol în rela
țiile dintre Est și Vest a de
clarat Home pronunțîndu-se 
în favoarea dezvoltării comer
țului cu țările socialiste.

Referindu-se la ideea creă
rii „forțelor nucleare multila
terale ale N.A.T.O.*, Douglas 
Home a declarat că „Marea 
Britanie nu și-a asumat încă 
vreun angajament față de 
crearea acestei forțe*. în ce 
privește perspectiva aderării 
Angliei la Piața comună, pri
mul ministru al Marii Brita
nii a spus că această chestiu
ne nu va fi luată în discuție 
deocamdată.

în legătură cu perspectivele 
obținerii unui acord la Con
ferința celor 18 state pentru 
dezarmare, premierul britanic 
a declarat că după toate pro
babilitățile acest acord s-ar 
putea referi la un schimb de 
observatori pentru preîntîmpi- 
narea atacurilor prin surprin
dere și că „din acesta ar pu
tea izvorî și alte lucruri*.

Home a declarat că Anglia 
„dispune de suficiente trupe 
pentru respectarea împovără
toarelor sale angajamente asu
mate în momentul de față în 
numeroase puncte ale globului
— în Borneo, în Cipru, în fos
tele colonii din Africa răsări
teană unde au loc revolte".

lucrările biroului 
Asociației internaționale 

de studii sud-est europene
ATENA 27 — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : La 27 ianuarie au 
început la Atena lucrările bi
roului Asociației internaționale 
de studii sud-est europene. La 
lucrări iau parte oameni de 
știință din mai multe țări. Din 
partea R. P. Romîne, participă 
acad. Em. Condurachi. secretar 
general al Asociației, Virgil 
Cîndea, directorul Secretaria
tului Asociației, prof. univ. 
Mihai Berza, directorul Institu
tului de studii sud-est europene 
al Academiei R. P. Romîne.

Lucrările Biroului au fost 
deschise de prof. univ. Zakithi- 
nos, președintele Asociației. 
Subliniind importanța inițiati
vei romîne de creare a acestei 
asociații el a relevat activita
tea depusă de Secretariatul ge
neral din Romînia în cursul 
anului 1963.

In ședințele de luni au avut 
loc discuții pe marginea rapor
tului de activitate al Asociației 
pe anul 1963, si a fost prezentat 
proiectul programului de acti
vitate al Asociației pe anul

Prima experiență 
sovieto-americană în Cosmos

4 fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului „Echo-2(i Fluviul elefanților

I 
I
I
I
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I 
I
I

I
11,45; 13,30; 15.30; 17,15; 19; 21). I 
Balada husarilor ; Buzești (15; I 
17,45; 20,30). Arhiva secretă de _ 
pe Elba: Crîngași (16; 18,15; I 
20,30). Medicamentul care uei- I 
de (ambele serii) : Bucegi (9; ■ 
12,30; 16; 19,30), Arta (15,30; I 
19), Lira (15,30; 19). Ucigașul I 
și fata : Unirea (16; 18; 20). - 
Tudor (ambele serii) : Vitan I 
(15,30; 19), Moșilor (16; 19.30 I 
Qivitoq : Aurora (10,15: 12.15; - 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Fla- I 
mura (10; 12,15; 16: 18,15; |
20,30). Cu toții acasă: Cosmos _ 
(15,30; 18; 20,15), Luceafărul I 
(16; 18,15; 20,30). Cavalerul I
Pardaillan — cinemascop: Vii- ■ 
torul (13,30; 16; 18,30; 21). I
Anicka merge la școală: Co- ■ 
lentina (16; 18; 20). Jurnalul . 
Annei Frank — cinemascop : I 
Floreasca (15; 17,45; 20.30), ■
Pacea (16; 19,30). Ucigașul .
plătit — cinemascop : Drumul I 
Sării (16; 18; 20). Elena din ■ 
Troia — cinemascop : Feren- ■ 
tari (15,30; 18; 20,30). £

Televiziune >
MARȚI 28 IANUARIE 1964 |

Orele 18,30 — Universitatea | 
tehnică la televiziune : Pardo- I 
seli pentru clădiri de locuit, de 1 
prof. ing. Alexandru Negoiță, | 
decanul Facultății de cons- I 
trucții din Cluj. 19,00 — Jur- B 
naiul televiziunii. 19,10 — Pen- | 
tru copii: Năzdrăvăniile vul- I 
pii (I), dramatizare de Sergiu B 
Milorian, după „Romanul I 
vulpii". 19,45 — Emisiune de I 
știință : în lumea sticlei. 20,05 1 
— Muzică preclasică. 20,35 — fi 
Teatrul, artă realistă (X) : I 
„Horațiu" de Pierre Corneille 
și „Andromaca" de Jean Ra- fi 
cine. în încheiere : Buletin de I 
știri și buletin meteorologic. *

diplomatice
mtre R. P. Chineză

Colecțiile filatelice 
ale elevilor romi ni 

au obținut
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MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Intr-o convorbire avută cu un 
corespondent al Agenției TASS 
în legătură cu lansarea sateli
tului artificial al Pămîntului 
„Echo-2“, acad. Anatoli Bla- 
gonravoy, președintele Comi- 
siei4pentru cercetarea și explo
rarea spațiului cosmic a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., a 
precizat că prin lansarea aces
tui satelit „s-au inițiat expe
riențe coordonate sovieto-ame- 
ricane în Cosmos*. Anatoli 
Blagonravov a comunicat că 
cu ajutorul satelitului „Echo- 
2“ se intenționează să se sta
bilească legături prin radiote- 
lefon și radiotelegraf între oa
menii de știință americani și 
sovietici. Emisiunile se vor e- 
fectua pe unde scurte prin 
Cosmos. El a subliniat că a- 
ceastă lansare a fost efectuata 
de Statele Unite în cadrul a- 
cordului realizat „Ca și co
legii lor americani, a spus el, 
oamenii de știință sovietici 
consideră lansarea ca un sim
bol al întăririi legăturilor 
științifice prietenești între cele 
două țări~.

La experiență va lua parte 
observatorul radioastronomic 
englez .Jodrell Bank". După 
ce se vor reflecta de supra
fața sferică a satelitului ame
rican. semnalele emise de pos
turi de radio din Anglia se 
vor înapoia pe Pămînt și vor 
fi înregistrate de instalații so
vietice de recepție.

Savantul sovietic și-a expri
mat speranța că ^Echo-2* va 
avea o existență îndelungată, 
va îndeplini sarcinile tehnice 
fixate și. astfel, prima expe
riență sovieto-americană în 
Cosmos 
succes.

Balonul-satelit „Echo-2ee, 
destinat experiențelor de tele
comunicații, lansat la 25 ia
nuarie de la baza aeriană Van
denberg din S.U.A., a putut fi 
văzut cu ușurință la București 
cu ochiul liber, chiar de la a 
2-a sa rotație în jurul Pămîn- 
tului. Trecînd prin Zenit, lu
minos ca cea mai strălucitoare 
stea a cerului (Sirius), el a 
străbătut bolta cerească de la 
sud spre nord, timp de circa 
25 minute. Cu 109 minute mai 
tîrziu, balonul-satelit a fost vi
zibil și la trecerea următoare 
spre vest. Duminică, satelitul a 
fost văzut la ora 18 și 40 mz- 
nute, mișeîndu-se din direcția 
sud spre nord, iar spre vest 
la ora 20 și 30 minute. Prima 
sa trecere de luni a fost sem
nalată la ora 18 și 20 de mi
nute.

Balonul-satelit poate fi ob
servat zilnic, fără instrumente 
speciale, mișcindu-se în gene
ral de la sud spre nord, cu 20 
de minute mai devreme, cal
culate de la prima trecere din 
ziua precedentă.

(Agerpres)
----- ------ •------

După Conferința 
arabă la nivel înalt

sovieto- americană 
va fi încununată de

♦
observare a sate-de 

Observatorului astro-

-•

daci din cele zoo

lor ai începxt 
extraterestra, 

materiei. In 
combaterii a 
pus eforturi,
r.isme naționale 
și U.N.LS.C.O. 
recentă dl. Rene SLahez 
general al UN.ES.C.O 
„Nn ne patern permite s 
eforturile, atita timp dt I 
există 700 000 000 de 
analfabeti, care nu se pot 
de roadele civilizației s 
XX". După unii exșerți, p 
analfabetă din lame 
chiar la mai mult d

Date oficiale relai 
de țări ale Afridi, A 
cit Latine, r.um 
numărul copiii 
frecventează 
iar numărul celo 
este și mai redus, 
rica Latină din cei arca 40 000 000 
copii de virstâ școlară, $9,7 la sat- 
nu frecventează cursurile șccl 
elementare. In unele țări procen
tajul este cu mult mai mare. 'Ast
fel, în Columbia ajunge la 70 
sută, în Guatemala — 77 la sută 
iar în Haiti — 80 la sută.

Un alt aspect îngrijorător al 
problemei îl reprezintă întrerupe
rea studiilor din diferite motive 
în anul al treilea sau al patrulea 
de școală, fenomen care atinge 
proporții cresdnde. In această 
zonă, în anul patru al cursurilor

CA1RO. — La Cairo și in 
alte capitale arabe se desfă
șoară o vie activitate pentru 
pregătirea punerii in aplicare 
a hotârirUor Conferinței arabe 
la nivel înalt. Agenția MEN 
relevă câ miniștrii de externe 
ai celor 13 țări arabe vor în
cepe in curind vizitele intr-un 
mare număr de țâri ale lumii 
pentru a expune hotăririle 
conferinței de la Cairo. Agen
ția precizează câ miniștrii vor 
vizita 114 țări ale lumii. La 26 
ianuarie, președintele Nasser 
l-a primit pe reprezentantul 
secretarului general al O24.U. 
in Yemen, Spinelli, cu care a 
avut o convorbire în legătură 
cu problema reglementării si
tuației din această țară. Se știe 
că la Conferința arabă la ni
vel inalt intre Yemen, R.A.U. 
și Arabia Saudită au avut loc 
tratative in cadrul cărora au 
fost făcute anumite progrese 
pe calea reglementării conflic
tului de la frontiera yemenito- 
saudită.

Guvernul Iordaniei a hotărit 
să declare ziua de 17 ianuarie, 
cind au luat sfirșit lucrările 
conferinței de la Cairo, sărbă
toare națională.

împotriva

analfabetismului

:ooooo școli e 
nfăptuirea unui proi 
armare generală și to*, 
mor măsuri parțiale in acest sen: 
ir putea elibera noi fonduri deșt: 
indu-le combaterii analfabetism^

Jack Ruby în fața

unui examen

Irauddi, numele unuia din cele mai mari cursuri de apă ale sud- 
estului asiatic, înseamnă în limba birmană — fluviul elefanților. 
Denumirea nu este lipsită de semnificație. In Birmania se află un 
mare număr de elefanți — sălbateci și îndeosebi domesticiți — care 
deseori se adapă în apa tulbure a lui Irauddi.

Pentru Birmania, fluviul Irauddi care traversează întreaga țară 
de^ la Nord la Sud șerpuind pe o distanță de 1 700 km are o însem
nătate vitală. El constituie o arteră principală a economiei birmane, 
în fertila regiune a bazinului său inferior trăind jumătate din popu
lația țării. Aici se află un întreg păienjeniș de canale ce dau viață 
puzderiei de orezarii — baza hranei țăranului birman. Trebuie sub
liniat tfaptul că totodată, Irauddi, constituie o importantă cale de 
comunicație fiind navigabil pe 1140 km.

Elefantul domesticit se întîlnește pretutindeni fie pe șosele cărînd 
grele încărcături, fie m junglă lucrînd alături de om la defrișarea 
terenurilor și valorificarea lemnului. Cu forța sa uriașă desrădăcinea- 
ză arborii pe care apoi tot el îi transportă la fierăstraiele mecanice 
pentru a fi prelucrați.

Poate tocmai ca un omagiu al ajutorului pe care elefantul îl dă 
omului, cel mai mare fluviu al Birmaniei a primit numele prețiosului 
animal...

FRANȚA: La 21 ianuarie 1964 a părăsit portul Marsilia 
aparatul „S. P. 300“ cunoscut sub numele „farfurioara scufun
dătoare". Acest aparat, construit de către Oficiul francez 
de cercetări submarine, va efectua în California cercetări ocea- 
nograiice. In fotografie: la îmbarcarea aparatului „S. P. 300" 

în portul Marsilia.
Foto : A.F.P.

O nouă metodă pentru descifrarea 
textelor necunoscute

I

)

is virsti școlară 
de a învăța din 
cadre didactice. 
Coreea de sud 

tia na se prezintă mai bine, 
ano a aanțat de curind pos

tul de radio Seul, peste 4400000 
de locuitori sînt anaUabeți ceea ce 
reprezintă o cincime din populația 
țârii.

Asigurarea condițiilor materiale, 
pregătirea unui număr sporit de 
cadre didactice, necesare școlari
zării populației, solid tă fonduri 
bănești și o anumită perioadă de 
timp. La Congresul mondial pen
tru combaterea analfabetismului, 
ținut sub auspidile U.N.E.S.C.O. 
la Roma, în toamna anului 1962, 
s-a hotărît începerea unei campa
nii mondiale pentru alfabetizarea 
sutelor de milioane de neștiutori 
de carte. Această campanie va

miliarde dolari alocate anual în 
scopuri militare, s-ar cheltui doar 
1.^ la sută pentru alfabetizare, în. 
numâ tițiva ani analfabetismul 
ar rămme o simpla amintire...

Unele țâri în curs de dezvoltare 
s-au orientat deja în direcția lichi
dării analfabetismuluL In Ghana, 
in patru ani (1958—*962) numă
rul elevilor a crescut cu 250000, 
iar într-un an școlar au luat ființă 
2 400 clase I pentru școala ele
mentară. Un alt exemplu îl con
stituie Tunisia, in care 2^ la sută 
din cheltuielile bugetare ale aces
tui an sînt pentru îrrvățămint.

Desigur, problema lichidării 
analfabetismului în lume repre
zintă o preocupare către care tși 
concentrează eforturile atît foruri
le internaționale dt și statele în 
cauză. Rezolvarea ei intr-un timp 
cit mai scurt este o cerință im
perioasă, impusă de realitatea zi
lelor noastre.

IOAN TIMOFTE

psihiatric
DALLAS 27 (Agerpres). — 

La Dallas s-a anunțat că Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Harvey 
Oswald, va fi transferat în o- 
rașul Galveston sau într-o altă 
localitate din statul Texas pen
tru a fi supus unui examen 
psihiatric ca urmare a unei 
hotăriri a tribunalului din lo
calitate.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.L, șeriful comitatului 
Dallas. Bill Decker, a declarat 
însă că Ruby va continua să 
rămînă în celula sa deoarece 
nu a primit nici un ordin pri
vitor la transferarea lui în- 
tr-un alt oraș. Agenția men
ționează că apărătorii asasi
nului lui Oswald se străduiesc 
să demonstreze că Ruby ar fi 
suferind de o formă de „epi
lepsie* care-1 face să-și piar
dă controlul acțiunilor sale în 
condițiile unei emoții puter-
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Nikolai Andreev, conducătorul grupului de lingvistică matema
tică din cadrul Institutului de lingvistică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a propus o cheie pentru descifrarea textelor 

necunoscute, care nu necesită nici cunoașterea limbii în care sînt 
scrise, nici a vocabularului sau a gramaticii acesteia.

întrucât toate limbile sînt guvernate de legități comune nu exi
stă necesitatea de a pătrunde înțelesul textelor. Acestea pot fi desco
perite de o mașină de calcul, fapt confirmat de experiențele cu 15 
limbi, inclusiv unele dialecte africane.

Trecînd la modelarea statistică-combinatorie a unei limbi sau 
alteia, N&olai Andreev și colaboratorii săi triază dintr-un mare text 
frazele și cuvintele, călăuzindu-se după mărimea lor. Ei stabilesc cît 
de des se întîlnesc unele litere sau altele, inclusiv Ia începutul, 
șfîrșitul și mijlocul cuvintelor, precum și alte legități. După ce scot 
în evidență toate tipurile de cuvinte, iar apoi părțile vorbirii și 
legăturile semantice, lingviștii, cu ajutorul mașinilor, capătă posibili
tatea să înțeleagă, mai întîi aproximativ, iar apoi exact, textele în 
limbile cunoscute.

S-a elaborat o limbă intermediară, limba cifrelor, care oferă po- i 
sibilitatea „apropierii" omului de tehnica electronică calculatorie. 1

atacului de cord

Ziarul „Denver Post" relatează că doi chirurgi de la spitalul 
general din Denver au descoperit un sistem electronic care 
poate opri un atac de cord la cîteva minute după începerea sa. 

Tehnica se bazează pe principiul că provocînd un aflux de singe la 
inimă înainte ca țesutul să fie distrus, moartea poate fi preîntîm- 
pinată. Procedeul nu implică o operație chirurgicală.

Cei doi medici au folosit acest sistem cu succes la circa 350 
de dini. Singurul lor pacient a fost un bătrin de 67 de ani care a 
fost supus acestui sistem timp de șase ore. El a supraviețuit timp dc 
24 de ore La autopsie s-a constatat că moartea sa s-a datorat unui 
emfizem pulmonar care nu avea nici o legătură cu atacul de inimă. 
Mușchiul inimii nu fusese deloc atins.


