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colectivului

in interiorul ziarului

An nou in casă nouă

Cu metode avansate

în producție
45 de modele

PRIMELE 
MODELE 

INTRATE ÎN 
FABRICAȚIE

trico- 
a 

în 
mo- 
cele 
co- 
tri- 

Printre

SUCEAVA (coresp. „Scînfeii“).— 
Mecanicul Vasile Olaru, lăcătușul 
Alexandru Ropofă, maistrul Mihai 
Cajvană, inginerul Virgil Arsintescu 
și alți salariați de la Combinatul de 
celuloză din Suceava au primit ieri 
locuințe noi. In fötal au fost date 
în folosință în orașu1 Suceava în 
această zi 44 de apartamente. In 
cursul anului trecut, numai în ora
șul Suceava au fost date în folosin
ță peste 600 apartamente.

Sectorul de trico
taje al Fabricii de 
confecții și 
taje București
introdus ieri 
producție 5 
dele noi din 
contractate cu 
mertul pentru 
mestrul I.
noile modele, care 
vor apare curînd 
in magazine, se 
află veste, scam- 
polouri, bluze etc. 
din bumbac mer- 
cerizat și nemerce- 
rizat. Pînă la sfâr
șitul acestei luni, 
sectorul de trico
taje va mai intro
duce 
încă 
noi.

• Postul de corespondenți vo
luntari are cuvîntul : Colectiviștii 
noștri la început de an (pag. 2-a)

• Note de lectură : Ion Horea 
— Folclor din Transilvania (pag. 
2-a).

• Note de drum : Al. Gheorghiu
— în insula Rhodos (pag. 3-a).

• P. Stăncescu ---- Șantierele
Berlinului democrat (pag. 3-a).

Cum ne-am pregătit pentru producția anului 1963

Eiectrofiltru pentru captarea 
prafului de cimentLa Fabrica da ciment „Temelia’ din Brașov a fostpus în funejiune un nou eiectrofiltru de captare a prafului Prin folosirea celor două electrofiltre montate la această întreprindere se recuperează o cantitate de materie primă care pînă acum se pierdea fn aer. Noile instalații, fabricate în tara noas'ră, creează condiții mal bune de muncă pentru colectivul de muncitori de aici, aducînd In același timp importante economii.Perfecționarea continuă a tehnologieiUzina noastră produce diferite tipuri de mașini-unelte. Mergînd pe linia trasată de Congresul al III-lea al partidului, de a asimila în fabricație noi mașini la nivelul tehnicii avansate și de a ridica performanțele tehnico-economice la mașinile din producția curentă, colectivul uzinei noastre a obținut anul trecut o serie de rezultate bune in producție. Serviciile de concepție ale întreprinderii s-au orientat spre asimi- perfecționarea tehnologiei de fabri- larea unor mașini-unelte moderne cerute de economia națională și, în același timp, s-au preocupat de perfecționarea și modernizarea mașinilor aflate în fabricație. Au fost astfel asimilate în fabricație noi tipuri de prese, de fierăstraie circulare cu randament sporit. De relevat că prin reproiectarea noilor mașini s-au e- conomisit peste 45 000 kg metal, iar prin înlocuirea unor repere metalice cu mase plastice — mai mult de 5 000 kg de metal.In acest an — cel de-al patrulea an al planului șesenal — în fața colectivului nostru stau sarcini importante. Este prevăzut ca volumul producției să crească cu 32 la sută față de anul trecut. Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, muncitorii și tehnicienii și-au afirmat hotărîrea de a îndeplini cu succes aceste sarcini, de a obține noi succese pe tă- rîmul creșterii productivității muncii, reducerii prețului de cost, realizării de mașini cu performanțe tehnico-economice ridicate.Avem toate condițiile să îndeplinim sarcinile de plan ce ne revin pe acest an. în uzină au fost date anul trecut în funcțiune noi capacități de producție ; în același timp am primit noi mașini și utilaje moderne : freze, strunguri, poduri rulante și altele. Ne-am îmbogățit experiența și în domeniul organizării producției.Pentru a folosi cît mai bine capacitatea mașinilor și utilajelor, ținînd seama de specificul producției noastre, la sectorul de prelucrări mecanice am aplicat anul trecut cu succes metoda prelucrării de grup a pieselor. Ne vom strădui ca în anul 1963 să perfecționăm această metodă de organizare a producției, deoarece uzina noastră produce o gamă variată de mașini-unelte. fapt care nu permite organizarea producției pe linii tehnologice în flux continuu. Cele peste 6 000 de repere pe care le produce uzina au fost împărțite pe familii de piese. în felul a- cesta fiecare familie de piese (grupă) se poate prelucra la un a- numit tip de mașini cu dispozitive comune, permițînd astfel o justă utilizare a mașinilor și o simțitoare creștere a productivității muncii, pe lingă îmbunătățirea ritmicității și a specializării muncitorilor. Experiența noastră arată că la uzinele cu o gamă mai variată de produse fabricate în serie mică și individuală, aceasta este tehnologia cea mai potrivită, cu un înalt randament.

de fabricațieîn îndeplinirea sarcinilor de plan din acest an, noi ne bizuim pe capacitatea tehnică de care dispunem, pe inițiativa muncitorilor și a tehnicienilor, care scot mereu la iveală și pun în valoare însemnate rezerve interne ale producției. Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1963, muncitorii și tehnicienii au făcut peste 100 de propuneri privind îmbunătățirea calității produselor,cație, creșterea productivității mun-

Sprijinindu-ne pe inițiativacreatoare aIn acest an, producția uzinei noastre sporește cu 14 la sută față de realizările anului trecut. La sortimentul de bază — armături — creșterea este de 23 la sută. In general, la toți indicatorii de plan.se prevăd creșteri între 10 și 15 la sută. Conducerea întreprinderii a analizat, cu sprijinul cadrelor tehnice și al muncitorilor fruntași, posibilitățile existente în scopul realizării producției planificate și a întocmit un plan de
Fabrica „Înfrățirea”-Oradea șl Uzinele Metalurgice-Bacău se nu

mără printre întreprinderile fruntașe în îndeplinirea planului pe 1962. 
Colectivele acestor două unități industriale și-au realizat sarcinile 
anuale de producție înainte de termen. Ele au acumulat o bună ex
periență în organizarea muncii, în folosirea eficientă a tehnicii, în 
perfecționarea tehnologiei de fabricație, valorificînd pe această bază 
noi și importante rezerve interne ale întreprinderii. în legătură cu 
experiența dobîndită de aceste două colective, cu valorificarea el 
în noul an, cu măsurile luate pentru îndeplinirea în bune condiții a 
planului pe 1963, ne-am adresat directorilor celor două întreprinderi. 
Publicăm alăturat răspunsurile lor.

cii, reducerea prețului de cost și asigurarea ritmicității producției. Noi am analizat propunerile și, finind seama de eficiența lor, Le-am introdus în planul de măsuri teh- nico-organizatorice.Merită amintită propunerea maistrului loan Taga, de la turnătorie, referitoare la executarea unei căi cu role pentru transportul fontei vechi spre a fi spartă, aceea a modeloru- lui Bochiș Iosif, privind instalarea unei mașini de egalizat materialul lemnos în scopul îmbunătățirii calității și preciziei modelelor. O propunere importantă a făcut și maistrul Heim Carol în legătură cu construirea din fondul de mică mecanizare a unui pod rulant de 5 tone, care să deservească secția de mașini grele la transportul pieselor masive. Pfin 'äceasta ser’vor elimina gî- tuirile în transportul și manipularea pieselor, realizîndu-se totodată o e- conomie de circa 180 000 lei anual.In acest an, vom acorda o atenție deosebită ridicării calificării cadrelor. In afară de cursurile de ridicare a calificării, în colaborare cu comitetul sindicatului vom extinde inițiativa de întrajutorare tovărășească la locul de muncă. Mulți muncitori cu un înalt nivel profesional și-au propus să se ocupe de cîte unul sau doi muncitori tineri cu mai puțină experiență în muncă, pentru a-i ajuta să-și îmbogățească cunoștințele și astfel să folosească mai bine mașinile și timpul de lucru, să dea produse de bună calitate.Pășind la muncă în noul an. colectivul uzinei noastre este hotărît să dezvolte experiența cîștigată, să perfecționeze continuu tehnologia de fabricație, să realizeze exemplar sarcinile de plan la toți indicii.

măsuri tehnice și organizatorice. Printre principalele măsuri care urmează a fi luate se numără introducerea de-ai tarea dareade sablaj. modernizarea cubilourilor și amenajarea spațiilor de depozitare și șarjare. De menționat din

mecanizării formării în cel treilea cîmp de formare, mon- unui pod rulant, instalarea și în exploatare a unei cabine încărcării
că toate acestea se vor realiza fonduri de mică mecanizare.O serie de măsuri tehnice și organizatorice se vor aplica și în celelalte s.ecții. Astfel, s-a prevăzut a- menajarea unui atelier de debitare a metalului, extinderea folosirii unor dispozitive de înaltă productivitate la prelucrarea -și finisarea armături-, lor de serie și altele.Ca și în alți ani, cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1963 s-a manifestat puternic inițiativa toare și spiritul gospodăresc al citorilor și tehnicienilor din noastră. De altfel, participarea citorilor și tehnicienilor la dezbaterea cifrelor de plan pe anul acesta a fost mult mai activă decît în anul trecut, numărul propunerilor făcute fiind cu aproape jumătate mai mare decît în 1962.Analizînd temeinic activitatea des-

crea- mun- uzina mun.

Producție 63

fășurată în anul 1962 și posibilitățile existente la fiecare loc de muncă, ei au venit cu propuneri care prevăd o mai bună organizare a muncii și a producției, extinderea unor procedee tehnologice avansate menite să ducă la creșterea producției și productivității muncii, la realizarea de economii și obținerea unei calități superioare a produselor. Printre propunerile mai valoroase amintim pe aceea a tov. Andronaș Anghel privind dotarea turnătoriei cu bătătoare pneumatice, adaptarea unor dispozitive multiple de găurit la unele mașini, propunere făcută de maistrul Ion Godea, și multe altele. Conducerea uzinei a format un colectiv care a analizat cu discernă- mînt propunerile făcute, iar cele care s-au dovedit judicioase și posibile de aplicat au fost incluse în planul de măsuri tehnico-organiza- torice al uzinei.S-au stabilit date și răspunderi precise în legătură cu aplicarea fiecărei propuneri în parte. Țin să menționez, de altfel, că unele măsuri au și fost aplicate încă Ia sfîrșitul anului 1962. Printre măsurile luate pînă acum se numără montarea unui pod rulant de 3 tone la strungărie, amenajarea unui spațiu pentru mutarea curățătoriei din hala de turnare, în vederea măririi spațiului de formare și turnare, revizuirea tehnologici unor piese și produse și stabilirea celor mai corespunzătoare procedee tehnologice de execuție, reproiecta- rea unor produse în vederea îmbunătățirii parametrilor funcționali și altele.In acest an vom acorda, în continuare, o atenție deosebită extinde- —rii procedeelor t^fiiidäöglce-rfe’ sr-tnr:;dovedit eficacitatea în producție în anul trecut. Astfel, vom extinde turnarea în forme și miezuri întărite cu bioxid de carbon (la încă 20 de repere), turnarea în cochile, folosirea bentonitei la prepararea pă- mînturilor de formare, înlocuirea unor piese de armături cu piese din mase plastice etc.Bineînțeles, că prin aceste măsuri n-au fost epuizate toate rezervele de producție ale uzinei. în cursul anului vom întreprinde noi acțiuni pentru înfăptuirea sarcinilor de plan. Colectivul nostru este hotărît să dezvolte realizările obținute — și, nu încape îndoială, că noul an ne va aduce noi succese.

Primul bloc.lurn, construit cu ajutorul cofrajelor 
glisante, pe șantierul Floreasca-parc, este gata 
să-și primească locatarii.

Se lărgește rețeaua comercială
In acest an, rețeaua 

tatilor comerciale din 
pitală se va îmbogăți cu un 
mare număr de noi 
zine. La 
aflate în 
deschide

uni- 
Ca-

maga-
parlerele blocurilor 
construcție se vor 
aproape 100 de

magazine moderne, dotate 
cu mobilier și utilaje noi. în 
afara magazinelor nou con
struite, in 1963 vor fi mo
dernizate peste 220 unități 
comerciale din rețeaua exis
tentă.

★
primele treiîn

luni ale anului Fa
brica „Adesgo” 
din Capitală va 
trimite în maga
zine 28 modele noi 
de tricotaje. 10 au 
intrat ieri în pro
ducție — bluze im
primate din 
plușat pentru 
mei, bluze și
măsi bărbătești, 
jachete și cămă- 
șute pentru copii 
— toate din relon.

relon 
fe- 
că-

I

La exploatarea minieră din Cavnic aparținînd Trustului Minier Maramureș s-au introdus cu succes elementele din beton prefabricat la armarea galeriilor, e- conomisindu-se astfel mari cantități de lemn.De curînd minerii de aci folosesc o nouă metodă de armare a galeriilor : armarea galeriilor cu piatră de carieră consolidată cu beton. Piatra necesară se extrage dintr-o carieră de lingă mină. Numeroase echipe de mineri — printre care cele conduse de Ignat Hoban, Sebastian Holt, Al. Daubner — s-au specializat în armarea galeriilor cu piatră de carieră, metodă după care au fost betonate sute de metri de galerii.
Noutăți din industria alimentară

Industria laptelui realizea
ză în momentul de față nu
meroase produse lactate : 
lapte praf, lapte concentrat 
zaharat, creme de lapte con
centrate, produse dietetice — 
iaurt, lapte acidofil etc., pre
cum și diferite brînzeturi. 
Sortimentele ce urmează să 
apară, anul acesta sînt în spe
cial rodul folosirii tradițiilor

Vă facem cunoștință cu cîteva din produsele alimentare care vor apare în magazine în trimestrul întîi al anului.
recht intr-un pachețel, și cî
teva feluri de conserve de 
carne sub formă de pastă, în-.«».or- negi,u.ni.îii- .ce -priveș.te- ^diferite~amestecuri. La aces*

SPECTACOLE 
PENTRU 

CEI MICI

Ing. VASILE BOLOGAN 
directorul Fabricii „înfrățirea1 

Oradea

TELEGRAMA
Excelenței sale

Generalului NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane
RangoonCu prilejul Zilei Independenței Uniunii Birmane, vă trimit Excelență, din partea mea personal, a Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, a guvernului și poporului romîn, cele mai cordiale felicitări Excelenței Voastre, guvernului și poporului birman.Păstrez o bună amintire de pe urma vizitei făcute în Birmania și a întîlnirilor cu Excelența Voastră și sînt convins că prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre se vor dezvolta și consolida mai departe în folosul ambelor noastre popoare, în folosul păcii mondiale.Folosesc acest prilej pentru a vă adresa totodată cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Anul Nou 1963.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

IAȘI (coresp. seama de propunerile muncitorii, tehnicienii Fabricii de mobilă din lejul dezbaterii cifrelor 1963, conducerea fabricii a trecut la reorganizarea procesului de producție. Croirea tuturor pieselor de cherestea PAL și furnir necesara garniturilor de mobilă se face acum în cadrul unui singur sector și nu în trei sectoare ca înainte. Se asigură astfel o aprovizionare litmică cu piese la fiecare loc de muncă. Ieri au fost ambalate și expediate comerțului numeroase sufragerii tip „Ileana“, garnituri dormitor „Armonia“ și garnituri de hol — care sînt cap de serie din tipurile noi puse în producție. In mod deosebit s-au evidențiat tîmplarii mecanici Vasile Alexandrescu, Constantin Ciofu, Vasile Chifu, precum și echipa de la mașinile de turnat lac condusă de Vasile Sasu.

„Scînteii“). Ținînd făcute de și inginerii Iași cu pride plan pe
Ing. ION ANDREI 

directorul Uzinelor Metalurgice 
Bacău

prelucrarea laptelui. Vor fi 
produse caș afumat- tip 
Vrancea, cașcaval afumat de 
Brădet, cunoscut prin părțile 
Argeșului. Se pune în fabri
cație și cașul proaspăt tip 
Năsăud, produs dietetic cu o 
durată de fermentare de nu
mai cîteva zile. Fabrica ,.Ra- 
răul" din Cîmpulung Moldo
venesc va produce un sorti
ment de lapte praf dietetic 
destinat copiilor mici.

Și în sectorul preparatelor 
de carne sînt în pregătire noi 
sortimente. Amintim pe cele 
legate de sezonul de tăiere a 
porcilor : caltaboș, noi feluri 
de tobă, în genul celor ce se 
pregătesc în gospodărie. In 
curînd se vor găsi cremvurști 
preambalați, cîte două pe-

tea se 
reușite, 
șuncă, limbă 
aspic, .răcituri 
etc.

Se lărgește și 
milor vegetale, 
produse de acest fel, Fabrica 
,,Unirea" din Iași va. produce 
margarină — cu și fără lapte 
— fabricată din uleiuri vege
tale superioare vitaminizate. 
Recent a apărut în magazine și uleiul din germene de po
rumb, care se vinde în sticle 
de cîte o jumătate de litru 
și de cîte un litru.

Industria conservelor de 
legume și fructe oferă și ea 
noi produse. Mazărea verde 
a fost conservată printr-un

adaugă preparatele 
apărute recent : ?i mușchi în 

preambalate

gama grăsi- 
Printre alte

procedeu nou, leguma păs 
trîndu-și culoarea verde 
proaspătă, fiind totodată în
lăturat procesul de amidona- 
re. Pentru prepararea con
servelor de fasole verde s-a 
folosit, îndeosebi, soiul Saxa 
cilindric, o specie fără ațe, 
superioară celei care se con
serva în anii trecuți. Specia
liștii au pus la punct și fa
bricarea cîtorva. sortimente 
de conserve din legume Ur
zii. Amintim ghiveciuri de 
toamnă, conținînd vinete, ar
dei. conopidă și rădăcinoase.

Sînt de semnalat noutăți și 
în sectorul produselor za
haroase. Fabrica de ciocolată 
„București" și-a mărit capa
citatea de producție față de 
anul trecut. Aici se fabrică 
produse fine de ciocolată, de 
la tablete de 
lapte sau cu < 
cu portocale, 
sau cu alune, 
boanele cele mai variate. S-a 
îmbogățit și sortimentul na
politanelor cu ciocolată, al 
biscuiților și prăjiturilor, a 
căror calitate este apreciată 
de consumatori.

film 
ani- 

Moș 
îm- 

serie

Experiența stațiunii noastre
în creșterea animalelor

: ciocolată cu creme de rom, 
vișine, cafea, 
pînă la bom-

In fata micilor 
cetățeni ai orășe
lului copiilor din 
Piața Republicii 
au fost prezen
tate ieri bogate 
programe artis
tice. A concertat 
o orchestră a 
școlii de muzică, 
a. tul at un 
de desene 
mate, iar 
Gerilă Ie-a 
părtășit o
de peripeții pe 
care le-a trăit în 
noaptea de Anul 
Nou, cînd a tre
buit să colinde 
cu daruri prin 
toate casele. Sea
ra au sosit în o- 
rașul copiilor ar
tista emerită Sil
via Chicoș, ac
tori de la Teatrul 
„Lucia Sturdza 
Bulandra" și de 
la Teatrul de 
estradă pentru a 
prezenta progra
me în lafa mici
lor spectatori.

Laminoriștii din sec|ia 6 țoii a 
Uzinelor „Republica“ din Capitală 
au încheiat anul 1962 cu bune 
rezultate în producție. Anul a- 
costa ei sini hotărîți să dezvol
te succesele obținute. Iată cițiva 
dintre fruntașii secției (de la stînga la dreapta) Vasile Leu, 
Gheorghe Ursu, Chiriță Danclu, 
Stan Burlacu, Ion Buzea și Stan 
Ștefan.

(Foto : R. Costin)

Stațiunea noastră are sarcini impor
tante în rezolvarea unor probleme pri
vind ridicarea producției animalelor 
din toate speciile, ameliorarea și per
fecționarea raselor, găsirea unor metode 
noi de alimentație și organizare a bazei 
furajere.

De mai mulți ani efectuăm lucrări de 
îmbunătățire a vacilor din rasa Bălța- 
tă romînească, reușind să formăm un 
lot de selecție bine conformat și cu 
producții ridicate. In anul trecut pro
ducția medie de lapte de la aceste 
vaci a fost de 5 359 litri. De la vaca 
Zana am obținut 12 851 litri lapte cu 
4,01 la sută grăsime, înfr-o perioadă 
normală de lactație de 305 zile. Produc
ții mari cuprinse între 8 000—9 000'litri 
lapte s-au obținut de la multe alte vaci.

Una din principalele noastre sarcini 
este obținerea și livrarea de reproducă
tori de mare valoare pentru stațiunile 
de însămînțăr! artificiale. Tăurașii pro
venir de la cele mai productive vaci 
au fost livrați centrelor de însămînfări 
artificiale din regiunea Cluj și din re
giunile învecinate pentru a fi folosiți 
la îmbunătățirea pe scară largă a efec
tivului de taurine din gospodăriile de 
sfat și gospodăriile colective. Pentru a 
stabili valoarea făurașilor, noi urmărim 
cu multă atenție telul cum își transmite 
fiecare însușirile la urmași, după care 
se face repartizarea lor la centrele de 
însămînțări artificiale.

Noi am aplicat un sistem științific de 
creștere și exploatare a vacilor, folo
sind toate metodele ce contribuie la 
sporirea producției de lapte. Printre a- 
cestea se numără selecția și potrivirea 
perechilor pe baza unui plan bine în
tocmit, aplicarea mulsului rațional, di
rijarea creșterii animalelor tinere etc. 
In organizarea selecției criteriul princi
pal a tos» producția de lapte. In ulti
mul an am introdus, ca element nou 
în selecție, aprecierea producției de 
lapte după conținutul în proteină al a- 
cestuia. Paralel cu aceasta am luat un șir 
de măsuri pentru îmbunătățirea condi
țiilor de hrănire și adăposlire a anima
lelor. Ținînd seama că în stațiune se 
cresc vaci cu o mare producție de lap
te, am organizai h'ănirea și îngrijirea 
iot diferențiată.

Pentru realizarea producțiilor mari

de lapte se cere o atenție deosebită în 
stabilirea necesarului de substanțe nu
tritive din rație. De aceea la alcătuirea 
rațiilor, ținem seama de producția de 
lapte, de greutatea corporală și de sta
rea de întreținere a animalelor. Pentru 
a cunoaște capacitatea de producție a 
fiecărei vaci, după fătare folosim me
toda suplimentării rației cu 2—3 unități 
nutritive pe zi. Cînd producția de lapte 
ajunge să se mențină la un nivel con
stant, hrănirea suplimentară încetează.

La baza hrănirii vacilor în timpul ve
rii stau furajele verzi, iar iarna — fu
rajele suculente și fibroase. In ce pri
vește furajele concentrate, acestea se 
dau în raport cu producția de lapte a 
fiecărei vaci. Proporția diferitelor sor
timente de concentrate depinde de se
zon și de valoarea nutritivă a celorlalte 
furaje folosite ca hrană. ’

Cu circa două luni înainte de fătare, 
vacilor li se asigură furaje de bună ca
litate. De exemplu, pentru o vacă de 
la care așteptăm în lactafia următoare 
să dea o producție de 25—30 litri lap
te zilnic, în perioada de înțărcare îi 
asigurăm o rație echivalentă cu cea 
necesară pentru a obține minimum 15 
litri lapte. In acest fel, în ultimele luni 
dinaintea fătării vacile își creează re
zerve însemnate de substanța nutritive 
în organism, ceea ce duce la creșterea 
producției de lapte după fătare. De a- 
semenea, se obțin viței care la naștere 
au o greutate bună — în medie pe 
crescătorie 45—46 kg. In ultimele două 
săptămîni înainte de fătare, scoatem 
din rație furajele concentrate și sucu
lente pentru a evita inflamarea uge
rului și pornirea pretimpurie a secre
ției de lapte.

O atenție deosebită acordăm progra
mului de hrănire, stabilirii cantităților 
de furaje ce se dau într-un tain și 
ordinii de distribuire a lor. Cantitatea 

furaje prevăzută în rație și numă- 
de tainuri depind de producția 

lapte. Odată cu creșterea producției 
lapte, crește și cantitatea de fura

je administrate pentru a asigura nece
sarul de substanțe nutritive. De exem
plu, la vaca Zana, în a doua lună de 
lacfafie la o producție de 52—57 li
tri de lao’e zilnic, concentratele s-au 
administrat In 4—5 tainuri.

de 
rul 
de 
de

laboratorul de însâmînțâri artificiale al stațiunii

In
serie de cercetări și în ce privește

stafiunea noastră s-au întreprins
o
creșterea tineretului 'aurin. S-a urmărit 
hrănirea vițeilor cu cantități diferite de 
lapte integrai și smîntînit. S-au stabilit 
și norme de hrănire și rații pînă la in
trarea în producție a animalelor, ba
zate pe folosirea nutrețurilor verzi și 
însilozate In scopul măririi capacității 
de digestie. Realizările noastre dove
desc că atunci cînd se asigură anima
lelor tinere cantitățile necesare de fu
raje verzi în limpui verii și furaje fi
broase și suculente iarna se po' reali
za mar- economii de concentrate. Fo
losind o as'tel de hrănire no’ am reușit 
să creștem juninci care au rămas ges- 
tanfe în 
vîrsta de 
corporală

Ținînd 
de pășune ale regiunii Cluj, noi acor
dăm o mare atenție cercetărilor pri
vind îmbunătățirea raselor de oi. Pen
tru transformarea oilor (urcane cu lînă 
groasă în oi cu 'înă semitină am extins 
metoda insămînțării artificiale folosind

ii-ma montelor efectuate la 
18 luni, cînd aveau greutatea 
de 400—420 kg. 
seama de suprafețele mari

berbeci din rasă figaie, ceea ce a dus 
la creșterea producției de lînă cantita
tiv și calitaf'v. Prin creșterea în con
diții îmbunătățite de hrănire și între
ținere în anul 1962, de la un efectiv 
de 1 500 oi țigăi s-a realizat o pro
ducție medie de 3,567 kg lînă, ’ar de 
la berbeci 5,6 kg.

Avînd în vedere necesarul de lînă 
tină pen^u industria noastră, am tre
cut la studiul merinozării oilor țigăi și 
țurcane folos’nd berbeci din rasa me
rinos transilvănean.

De ma: mulți ani, în stațiune și în gos
podăriile co'ective din jur se efectu
ează lucrăr' de selecție în vederea îm
bunătățiri’ rase: de porci Bazna, care a 
fost creata în localitatea cu același nu
me din regiunea Brașov. Prin aplicarea 
metodelor de creștere rațională și se

ing. zootehnist 
TÄNASE PÎRLEA 

directorul Stațiunii experimentale 
Bonțida, regiunea Cluj

(Continuare în pag. IlI-a)
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dezvoltăm ex

cit mai multe brigăzi.

(Foto : Gh. Degeratu, coresp. voluntar)PREDEAL. Bucegiî vâzuți de pe Cioplea

depășit media pe gos- de loan Kiavari. echi-
rezultate. Am aproape 1 900

brigăzilor științifice 
a fost dezbătută in- 
consfătuire regională, 
în regiune există 34 
Ele au efectuat în

St De aceea

în cursul

Nr. 5762
I

Al 200-lea popas

Acum, una din principalele noastre preocupări este analiza realizărilor obținute anului trecut și întocmirea noului plan de producție. La noi, perioada de întocmire a planului prilejuiește vii dezbateri la care participă un număr mare de colectiviști. Ne străduim să periența cîștigată.Anul 1962 l-am încheiat cu' bune obținut, de pe suprafața de 650 ha, kg grîu Ia hectar. La porumb s-au recoltat 3 650 kg boabe în medie la hectar. Pe anumite tarlale am avut producții care au podărie. în brigada condusă pa lui Ioachim Mureșan a recoltat peste 4 000 kg porumb boabe la hectar. De pe 110 ha am recoltat peste 5 000 kg boabe în medie la hectar. Consiliul de conducere a hotărît ca experiența cea mai bună să fie extinsă laA crescut în anii din urmă și sectorul zootehnic și, odată' cu aceasta, s-au realizat și producții mai mari. Avem acum 250 de vaci și juninci, 1 800 de oi cu lînă fină, 1 200 de porci, peste 3 000 de păsări.Prin valorificarea produselor am realizat un venit' de 4 milioane lei. A crescut în felul acesta și averea obștească. Fondul de bază al gospodăriei noastre este acum de peste 4 milioane lei.Pentru anul acesta, pe baza posibilităților de care dispunem pentru sporirea producției de cereale, pe baza experienței cîștigate, ne-am propus să realizăm în medie la hectar : 1 950 kg grîu, 3 500 kg porumb, 24 000 kg sfeclă de zahăr, peste 23 000 kg cartofi. Realizarea acestor producții se va face numai prin aplicarea agrotehnicii înaintate. Am stabilit mănunțit unde va fi amplasată fiecare cultură, pe terenuri vom da îngrășăminte și ce lucrări vor executate.Paralel cu lupta pentru sporirea producției hectar, ne vom strădui să mărim și suprafața arabilă cu încă 30 ha prin defrișări, desființări de drumuri etc. Pentru producția de grîu planificată avem de pe acum o bază bună. Grîul de pe cele 700 ha semănate s-a dezvoltat foarte bine. Pe cele 500 ha pe care le vom semăna cu porumb au fost făcute arături la 30—33 cm adîncime, iar pe suprafețele mai puțin fertile, vreo 200 ha, am dat cîte 25 tone gunoi de grajd la hectar.

a- ce fila

în planul de producție s-a prevăzut să folosim numai sămînță dublu hibridă, care dă cele mai mari producții în condițiile noastre. Planul cupriride cifre mobilizatoare și pentru celelalte sectoare.La sectorul zootehnic, de pildă, pe lingă sporirea efectivelor, pe baza prăsilei proprii vom lua măsuri pentru creșterea productivității.Vom contracta pentru a vinde statului 3 400 hectolitri lapte, cu 600 hectolitri mai mult față de 1962. Numărul porcilor contractați a fost stabilit la 700, iar încărcătura de păsări la suta de hectare — la peste 500. Vom avea la sfîrșit de an o matcă de 7 000 de găini. Am prevăzut în plan ca sectorul zootehnic să ne aducă un ve- 
î nit de 1700 000 lei. Anulde corespondenți trecut, noi am început
M 1/ A I II n 1 n r i’ să ne ocupăm și cu le-

V UI U II l U I I gumicultura. Suprafațafi cultivată a fost mică (15IVlifS II fflj-J ''bune.6'“-3*616 aU am mărit și suprafața de teren repartizată grădinii de legume cu 20 ha.Sporind producția la hectar vom vinde statului cantități mult mai mari de produse : 266 tone grîu, 126 tone floarea-soarelui, 60 tone de porumb etc.La realizarea sarcinilor pe care ni le-am propus, o contribuție de seamă o va da cunoașterea temeinică de către colectiviști a măsurilor agrozootehnice, în aceste zile colectiviștii se străduiesc să-și însușească cît mai multe cunoștințe. Cei 180 colectiviști înscriși la învățămîntul de 3 ani participă cu regularitate la lecții. în gospodăria noastră funcționează 4 cercuri : două pentru cultura plantelor de cîmp, unul legumicol și unul zootehnic. S-au și predat 10 lecții la fiecare cerc. La cercul condus de ing. Victor Zaharia s-au făcut și cîteva lucrări practice, care au fost de mare folos colectiviștilor.Sîntem hotărîți și ne vom strădui cu toții să muncim cît mai bine pentru depășirea cifrelor ce le înscriem în planul pe care-l alcătuim acum, pentru ca gospodăria noastră să devină tot mai puternică.
VASILE POP, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular; GEZA DOLOCZKI, 
președintele gospodăriei colective; ȘTEFAN 
PAPFERI, colectivist; MIHAI RESZLER, în
grijitor de animale, din postul de corespon
denți voluntari ai „Scînteii“ din comuna 

Tiream, regiunea Maramureș

SIGHET (coresp. „Scînteii").-- 
Prima brigadă științifică, din re
giunea Maramureș a luat ființă 
la Sighet, cu 5 ani în urmă Un 
medic și un agronom, doi profe
sori și un jurist, activiști ai ca
sei raionale de cultură, au plecat 
la invitația țăranilor din comuna 
Oncești pentru a răspunde la în
trebări legate de agriculttiră, me
dicină, istorie, geografie, politică 
internațională etc.

Această formă de răspîndire a 
cunoștințelor științifice și cultu
rale la sate s-a bucurat de la bun 
început de un mare interes și a căpătat o largă extindere. Prima 
brigadă științifică din regiune, 
după ce a colindat toate comu
nele și satele raionului Sighet, a 
făcut recent cel de-al 200-lea po
pas tot în comuna Oncești. Iată 
bilanțul celor 5 ani de activitate 
a brigăzii. Membrii ei au străbă
tut cu trenul', cu autobuzul, cu 
căruțele, cu săniile și pe jos a- 
proape 9 500 km. Ei au răspuns 
la 7 620 de întrebări și au efec
tuat aproape 4 700 demonstrații 
practice și experiențe științifice în 
prezența a 78 000 de participant. 
Activitatea 
din regiune 
tr-o recentă 
In prezent, 
de brigăzi, 
cursul anului 1962 aproape 500 de 
deplasări la sate.

îngrășăminte pentru agriculturăDin reziduurile rezultate în procesul de cocsificare a cărbunelui, la uzina chimică din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara se obțin, alături de alte produse, însemnate cantități de îngrășăminte chimice. Colectivul combinatului hunedorean a livrat anul trecut unităților a- gricole socialiste o cantitate de sulfat de amoniu cu care se pot fertiliza peste 75 000 ha. (Agerpres)

DO TOATĂ ȚARĂ
Folclor din

Prime de vechimePests 1 400 de mineri, ingineri, maiștri și tehnicieni din bazinul carbonifer Comănești, regiunea Bacău, au beneficiat de prime de vechime pentru muncă în subteran. Suma a- locată în acest scop pentru anul 1962 a fost cu 550 000 lei mai mare decît în 1961. Minerii Ion Hanganu și Constantin Pascu, de la mina Rafira, care lucrează de peste 20 de ani în ■ subteran, au primit 2 660 și respectiv 3 200 lei. Maiștrii mineri Petre Barbu și Simion Bîlbîie, care au o vechime de peste 30 de ani, au fost recompensați cit 4 700 și respectiv 6 240 lei.

BILANȚ. Constructorii de locuințe din Oltenia au făcut la sfîrșitul anului 1962 un bilanț: în perioada anilor 1959—1962 s-au construit și dat în folosință peste 5 200 apartamente, în fiecare zi a anului trecut s-au realizat de către constructorii din regiune cîte 6 apartamente.

(Agerpres)
Un nou libret de economiiCasa de Economii și Consemnațiuni fe Republicii Populare Romîne face (cunoscut că a introdus un nou instrument de economisire: libretul de eco

nomii cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme. Pentru sumele depuse pe a- cest libret, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă depunătorilor o dobîndă anuală și, în afară de aceasta, cîștiguri în autoturisme prin trageri la sorți trimestriale. Libretele se emit de către unitățile CEC oricărei persoane care dorește să facă depuneri pe un astfel de libret. Depunerile pot fi făcute pe numele depunătorului, pe numele altei persoane sau la purtător.

în articolul „Medgidia- Bocșa, via minister”, a- părut în „Scînteia” nr. 5701 au fost ridicate unele probleme privitoare la colaborarea dintre întreprinderile ce participă la fabricarea podurilor rulante.Redăm mai jos cîteva din răspunsurile primite după publicarea articolului;
Direcția generală side

rurgică: „Articolul din ziarul „Scînteia” a făcut o- biectul unei analize în cadrul serviciilor de resort din direcția generală, organ tutelar al uzinelor și combinatelor beneficiare de poduri rulante. Este justă aprecierea că multe neajunsuri sînt pricinuite nu numai de lipsurile manifestate în cooperarea dintre întreprinderile producătoare, ci și de uzinele beneficiare, care nu asigură la timp în toate cazurile documentația tehnică

necesară ; o parte din răspundere revine și direcției siderurgice. Pentru podurile repartizate nouă s-au luat măsuri ca uzinele beneficiare să prezinte din timp documentația, împreună cu chestionarele și cu indicațiile tehnice cerute de furnizor.Cu prilejul analizării articolului, amintit s-a făcut o propunere — de a se studia ca pe viitor asigurarea proiectelor pentru poduri rulante să fie făcută chiar de către furnizor, pe baza unei tipizări și standardizări-a elementelor mecanice. Propunerea a fost trimisă spre studiu și direcției generale, tutelare a Uzinei de construcții metalice și de mașini agricole. Socotim că realizarea propunerii ar duce la o și mai bună organizare a proceselor tehnologice, urmînd ca, numai în anumite cazuri, be-

neficiariî să prezinte,,proiecte speciale.
Direcția generală utilaj 

chimic, petrolier și minier : „Din unele ședințe ale consiliului coordonator pentru poduri rulante rezultă sarcini importante pentru direcția noastră generală și uzinele tutelate. Pentru a le rezolva, am stabilit măsuri ., concrete pentru Uzinele „Vulcan” și „23 August”, care execută în colaborare pentru I.M.U. Medgidia, astfel ca, în timpul cel mai scurt, uzina din Medgidia să nu mai aibă nici un reductor restanță din tipurile pe care le fabrică. în cadrul unei recente ședințe a consiliului coordonator s-au stabilit sarcini precise pentru fiecare colaborator în ce privește realizarea podurilor rulante pe anul 1963“.

Direcția generală utilaj 
industrial, naval și mate
rial rulant: „în urma măsurilor luate și ' a sprijinului acordat, întreprinderea Metalurgică de Utilaje-Medgidia a sprijinit în mai mare măsură Uzina mecanică din Timișoara să realizeze cărucioarele pentru poduri și Uzina din Bocșa să îndeplinească planul ' 'd'e poduri rulante. Direcția noastră generală își propune să urmărească piesele forjate .mai susținut cum își duc la îndeplinire uzinele sarcinile ce le revin, să le a- corde tot ajutorul“.Răspunsuri în care sînt arătate măsurile luate pentru îmbunătățirea colaborării în producția podurilor rulante, s-au mai primit la redacție din partea Direcției generale a industriei electrotehnice și a întreprinderii Metalurgice de Utilaje din Medgidia.

1 000 000 DE SPECTATORI. Teatrul de Stat din Brăila a împlinit 11 ani de activitate. în acest răstimp, spectacolele prezentate de artiștii brăi- leni au fost vizionate de 1 000 000 de spectatori.
CONSFĂTUIRE PE TEMA DEZ

VOLTĂRII VITICULTURII. Recent, 
la Odobești a avut loc o consfătuire 
pe tema refacerii Și dezvoltării pa
trimoniului viticol. Au luat parte 
viticultori din toate gospodăriile de 
stat și colective din raionul Foc
șani. Participanții la consfătuire au 
relevat faptul că în raion există încă 
mari rezerve pentru sporirea pro
ducției de struguri la hectar, mări
rea suprafețelor cultivate cu viță de 
vie etc.

ACTIVITATE CULTURALĂ ÎN RÎN
DUL FEMEILOR. Comitetul raional al 
femeilor din Orășfie desfășoară o bo- 
gafă activitate culturală. în anul trecut 
au fost ținute în satele raionului 195 
conferințe la care au participat peste 
4 000 de colectiviste. Brigăzile artistice 
cuprind 320 de femei. în aceste seri 
de iarnă, sute de femei se adună la 
cercurile de citit unde 
furi interesante se dau 
turi pracFce.

Aproape 1 500 femei
rile cercurilor agrozootehnice de masă 
(de la Sidonia Mureșan, gospodină).

CICLURI DE FILME PENTRU ELEVI, 
timpul vacanței de iarnă a elevilor,
mai multe cinematografe din Constanța, 
Tulcea, Medgidia, Cernavodă și alte 
calități din regiunea Dobrogea au 
organizate cicluri de filme. Printre 
mele prezentate cu acest prilej se 
mără: „Palatul de cleștar”, „Principiul 
prem", „Generația salvată“ și altele.POLICLINICA NOUA. Zilelecestea, în orașul Satu Mare a fost dată în folosință o policlinică modernă. Noua unitate dispune de 38 cabinete și laboratoare, printre care de medicină a muncii, stomatologie, oncologie, fizioterapie, hidroterapie, etc. înzestrată cu aparate medicale moderne și încadrată cu medici de specialitate, policlinica va deservi oamenii muncii din orașul și raionul Satu Mare. în prezent, pentru îngrijirea sănătății populației din Maramureș funcționează un număr dublu de circumscripții sanitare față de anul 1947, iar numărul cadrelor medicale cu pregătire superioară este de trei ori mai mare.
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„Folclor din Transilvania" 
altor culegeri din trecut și 
prin varietate, prin dimensiune 
prezența unui interesant capitol 
clor contemporan. Cu excepția
capitole adunate din arii mai restrînse 
(cele din Vaidei și Pișchinți, din Lăpuș, 
cîntecele Rozaliei Cernea, incluse ca 
opera unui singur creator popular, la 
care se adaugă „Nunta la Paloș", care 
are un mai aparte caracter monografic), 
culegerile acestor două volume cuprind 
ținuturi întinse, din Făgăraș și Banat pînă 
în Zarand și Maramureș. In felul acesta 
„Folclor din Transilvania" oferă o imagine 
foarte largă a poeziei populare transilvă
nene, cu mult pitoresc lingvistic. Ai în 
față o carte ca viața 
însăși, pe care o ci
tești cu încetul, in- 
trînd și ieșind dintr-o 
biografie seculară a 
oamenilor Ardealului, 
o carte pe care n-o

Transilvania
țelesuri ale vieții. Cîntecul popular a 
firesc, dar mai întîi, necesar: „Mull mă mir 
de cel ce face, / Cu inima lui ce face?”— 
iată o foarte concisă artă poetică a ace-, 
luiâ care, întt-o lume trecută, a igno
rantei și analfabetismului, se minunează 
de cile l-a învățat viața și simte nevoia 
imperioasă să le exprime. Creatorul popu
lar spune cu o ironie foarte dureroasă ! 
„Ai de mine, cite știu I / De-aș ști carte 
să le scriu / Le-aș trimite la Sibiu I 
Le-aș închide-ntr-o poiată / Să le slo
bod cileodată ; Le-aș închide-nlr-un 
ocol / Să le slobod cînd mi-i dor". Poetul 
popular ia cîntecul 
îl învață și-l zice 
sind la o parte

Note de lectură

A lo- 
lost 
fii- 
nu- 
su-a-

o carte pe care n-o poți cuprinde din- 
tr-odată și pe marginea căreia te bucuri 
și reflectezi ca în fața vieții.

Dorul, dragostea, jalea, revolta, bleste
mul, bucuria, batjocura, lauda, disprețul, 
înstrăinarea, războiul, exploatarea, bucu
ria eliberării și a vieții libere, socialiste, 
prin toate treci, așa cum cîntărejii ei au 
trecut prin timp, prin frămîntări sociale, 
comunicînd de la inimă la lume și adu- 
nînd din lume la inimă cîntecul. Ascultați 
expresia durerii din trecut a celor ex
ploatați : „Mă dăduși, maică, departe 1 Să 
vin cu desagii-n spate, / Cu desagii-nciu- 
curafi, / Și cu ochii lăcrămați" sau ,,Bucu
rie, bucurie, ! Vorbă frumoasă, 
In tot locul fe-am cătat, / Nicări 
aflat / ; ori un cîntec din zilele 
,,Frunză verde lemn uscat, 1 
n-am jucat / Dar acuma am să 
stea soarele pe loc. / Și luna 
ceașcă, I Republica să trăiască".

Multe din poeziile aparjinînd folclorului 
contemporan exprimă cu artă autentică 
sentimentele noi ale oamenilor liberi și 
stăpîni pe destinul lor in ahii Republicii 
populare. Un mănunchi de cînfece și stri
gături se adauqă astfel sutelor de pagini, să 
răzbune printr-o expresie senină durerea 
și jalea, cîntate veacuri de-a rîndul : 
,,Frunză verde și una, / Dragă mi-i amu 
lumea / Dragă mi-i, bine-mi ligne / Cu 
oameni de seama me". In cîntecul nou 
sînt preluate și motive mai vechi, cum se 
observă îndeosebi la cîntecele din Mara
mureș : „Cîte flori pă Mara-n sus 1 Toate 
cu mîndra le-am pus ; Mară valurile tale / 
Dus-au dor și dus-au jale. / Mară, pă 
marginea ta / Crește griul și ierba, / In- 
floare colectiva.Intr-un frumos cîntec de 
dragoste, elementele noi de viafă se a- 
daugă înfr-o desfășurare firească a senti
mentului : „...Fă-mă floare din grădină, / 
Să dorm cu badea pe mînă, ! Fă-mă fir 
de lămîifă, 1 Să-mi ascult pe-al meu 
bădiță/ Ce-mi discută la ședință". Va
loarea multora din piesele incluse în a- 
cest capitol de folclor contemporan sub
liniază încă odată necesitatea culegerii și 
studierii cu afenfie a acelor 
prefioase ce se adaugă tezaurului folclo
ric în anii vieții noastre socialiste.

Te desprinzi cu greu de frumusețea 
versului popular, de adevărul pe care-l 
exprimă. Citești și recitești pagină după 
pagină, reconstituind evenimente drama
tice, frămîntări sociale, dus de suflul pe 
cît de universal pe atît de individual al 
cîntărețului popular, spre profundele în-

pustie, ! 
nu fe-am 
noastre : 
Eu aicea 
joc, / Să 
să strălu-

elemente

altuia, cînd îi place, 
mai departe, lă- 

ceea ce nu i se 
nimerește și adău
gind ceva nou de 
la el. Din om în 
om, cîntecul pier
de și cîștigă străluciri, 
îl găsești peste fot 

după timp și împrejurări în forme noi, 
același și totuși altul, cum sînt oamenii lui. 

Cartea este alcătuită după riguroase 
criterii științifice. La capitolul fiecărei re
giuni se dau sugestiile și lămuririle nece
sare cu privire la modul cum s-a făcut cu
legerea, la specificul poeziei regiunii res
pective, la mijloacele pe care culegătorul 
mai bătrîn ori mai tînăr le-a folosit pentru 
transcrierea cît mai fidelă'a textelor. Un 
glosar, un „indice al informatorilor“, un 
„indice de variante, tematic, de motive, 
metafore” se adaugă volumului II ca pre
țioase călăuze în descifrarea și parcurge
rea materialului atît de bogat. Fără îndo
ială că munca folcloristului și îngrijitorului 
culegerii, loan Șerb, este lăudabilă, după 
cum nu mai puțin lăudabilă este contribu
ția fiecărui culegător, cum și arta grafi
cianului I. Molnar, care a știut să înca
dreze un univers poetic atît de variat in 
liniile grațioase ale motivelor grafice 
populare.

Aș exprima totuși unele rezerve cu pri
vire la cîteva din explicațiile din glosar, 
ori la transcrierea unor versuri, acolo unde 
cred că nu s-a ținut seama de formele de 
pronunțare exacte. De pildă : „Că-i destul 
de doi trei ani, / De cînd la inimă stai“, 
s-ar putea să fie o greșeală de tipar 
înlocuirea pluralului ai (un an, doi ai) — 
așa cum se pronunță în mare parte a 
Ardealului și (cum indică rima) și în țara 
Zarandului, — cu forma literară, ani. Sau : 
„Ce mi-i drag, nu mi-i urii / De-ar li cit 
de ponosii“ — e clar că popularul pono
sit a fost tipărit în exprimarea corectă. Mă 
opresc aici, socotind aceste observații 
doar ca o invitație adresată filologilor pro
fesioniști și scriitorilor, pentru studierea 
aspectelor lingvistice și a altora din a- 
ceastă masivă culegere a poeziei populare 
transilvănene.

Culegerea de folclor din Transilvania, 
pe lingă satisfacțiile pe care le oferă cu 
fiecare pagină de poezie, este și o 
școală poetică pentru poeții noștri tineri, 
îndeosebi, dacă e vorba să înțeleagă mai 
mult pe ce căi ale sufletului și graiului 
se ajunge la marea frumusețe a cînfecului, 
a poeziei. Dar. pentru a nu depăși limi
tele unor însemnări și ale unor gîndu-i, 
răsfoiesc mai deparfe paginile folclorului 
transilvănean, urmărind variantele Mioriței, 
ori diversitatea motivelor lirice, surprins 
de nebănuitele frumuseți cuprinse în a- 
ceastă carte a înțelepciunii și talentului 
popular.

Cinematografe)
ION HOREA

în aceste zile, în holurile facultăților, „calendarul 
sesiunii” arată că au mai rămas puține zile pînă la 
apropiata sesiune de examene șl colocvii. In toate 
centrele universitare au loc intense pregătiri pentru 
ca studenții să obțină rezultate cît mai bune. Con
ducerile facultăților au întreprins, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid și de tineret, măsuri menite sa 
contribuie la desfășurarea exemplară a examenelor.

Paralel cu ținerea de seminarll recapitulative șl a 
cursurilor de sinteză, la unele discipline s-au stabilit 
ora suplimentare de consultații și meditații, Indivi
dua] și pe grupe. Bibliotecile facultăților șl cămine
lor și-au prelungit orele de acces șl s-au amenajat 
noi săli de lectură care vor funcționa pînă la sfîrșitul 
examenelor.

Iată cîleva instanlanee „de sezon . Studențl 
anul III <le la Institutul de conslrucțli-București 
seminarul recapitulativ de mecanica fluidelor (foto
grafia nr. 1). În laboratorul de optică generală al 
Facultății de fizică a Universității din București, stu- 
denți din anul II studiază probleme de spectroscopie 
(fotografia nr. 2). în sala de lectură a bibliotecii Insti
tutului politehnic din Iași (fotografia nr. 3).

âtMWSé--------------------------------------------------

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne: Călărețul de aramă — (o- 
rele 19,30).

Teatrul de stat de operetă: Rosemarie 
— (orele 19,30).

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru): 
Frații Karamazov — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Patru sub un acoperiș — (o- 
rele 20).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’’ (bd. 
Schitu Măgureanu 1): Sfînta Ioana — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76): Cred în tine — (orele 
19,30).

Teatrul muncitoresc C~” 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
19,30).

Teatrul pentru tineret și copil 
C. Miile): De Pretore Vlricenzo — 
20). (Sala Libertatea): Băiatul din ____
doua — (orele 10); Emil și detectivii — 
(orele 17); Micuța Dorrit — (orele 20).

Teatrul evreiesc de stat: Selecțiuni... 
selecțiuni — (orele 20).

Teatrul regional București: Mielul tur
bat — (orele 20).

Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy): Vorba revistei — (orele 20). 
(Sala Victoriei): Ocolul pămîntuiui în 30 
de melodii — (orele 20). (Sala Dalles): 
Muzica bat-o vina — (orele 20). ,

Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): 
Căluțul cocoșat — (orele 16).

CINEMATOGRAFE: Povestea anilor
înflăcărați — film pentru ecran pano
ramic: Patria (11; 15; 18; 21). Omul de 
lingă tine: București (9,30; 11,45; 14; 16.15; 
18,30; 20,45), Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Alex. Sahia (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10;
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Dă-1 înainte 
fără grijă; rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12: 15; 17; 19; 21), I. C. Fri
mu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), V. Roaită 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Volga (8,30; 10,20,

C.F.R.-Giulești :
(orele
(Sala 

(orele 
banca

12,10; 14; 15,50; 17,40; 10,30; 21,20). Mira
jul: V. Alecsandr: (13; 15), Florcasca
(15,30; 18; 20,30). Seara prietenilor filmu-

19 la cinematograful 
Soțul soției sale ru- 

Eiena Pa-

Iul ]a orele 
V. Alecsandri. 
lează la cinematografele’__
vei (10; 12; 15; 17; 19: 21), Republica (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Pcdro pleacă 
în Sierra: Tineretului................. — -----
18,30; 20,30), 8 Martie 
Libertății (10; 12; 16; 
munți — cinemascop;
14,30; 16,45; 19; 21,15). .......... ..................
Lumina (rulează în continuare de la o- 
réle 9,30 — pînă la orele 13,45, dupâ-amia- 
ză 16; 18,30) 20,45), Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Donca Simo (16; 18,15; 20,20). 
Lacrimi tîrzii: Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Povestiri vesele: 13 
Septembrie (10; 11,45). Omul cu două 
fețe: 13 Septembrie (14.30; 16,30; 18.30;
20,30). Petre cel isteț: Timpuri noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). Clinele din mlaștină rulea
ză la cinematograful Maxim Gorki (16; 
18; 20,15). Tinerii — cinemascop: înfrăți
rea între popoare (10,30; 14; 16,10; 18.36. 
20,45) 23 August (9,30; 11.45; 14: 16.30; 19; 
21,15). Cînd copacii erau mari: 1 Mai (10; 
12; 15,30; 18; 20,45), Moșilor (16; 18; 20). Oa
meni și fiare (ambele serii): Cultural 
(15,15; 19). Acord final rulează la cine
matograful Alex. Popov în continuare de 
la orele 9,30 pînă la orele 21. La noapte 
va muri orașul: Grivlța (15: 17; 19; 21) 
Chermesa rulează la cinematograful C-tin 
David (15.30; 18; 20.30). VirSta dra
gostei; Unirea (15; 17; 19; 21). Hamlet: 
Flacăra (15; 18; 21). Cfiiilă fără pedeap
să rulează la cinematografele T. Vladjmi- 
rescu (15; 17; 19: 20,45), G. Bacovia (15,30; 
18; 20,15). Regăsirea: Munca (16;
20,30). Președintele — centru 
ta?: Popular (10,30; 16; 18,15;
Vals pentru un milion rulează 
cinematograful M. Eminescu (16;

(10; 12; 14,30,. 16,30; 
(11; 15; 17; 19; 21), 
18; 20). Teroare în
Victoria (10; 12.15; 
Moara diavolului:

18,15; 
înatn- 
20.30). 

la 
18,15;

20,30). Misterul celor doi domni „N" ru
lează la cinematograful Ilie Pir.tllie (16; 
13,15; 20,30). Bandiții din Orgosolo: 8 Mai 
(15,30; 18; 20,15). Scrisoare de la o necu
noscută: Luceafărul (15; 17; 19; 21). Ul
tima bătălie: Olga Bancic (15,30; 18; 20.30). 
Magistratul: Drumul Serii (16; 18; 20), 
Aurel Vlaict: (15; 17: 19; 21). Omul amli- 
bic: Arta (16; 13.15; 20,30), 30 Decembrie 
(12; 15; 17,45; 20,30). Miracolul lupilor — 
cinemascop: B. Delavrancea (11; " “
18,15; 20,30)

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost în

umedă și s-a încălzit ușor, mai   ... 
vestul și sudul țării. Cerul a fost mai 
mult acoperit. Cu totul izolat, în vestul 
țării, au căzut precipitații sub formă de 
ploaie și ninsoare. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, cu intensificări trecă
toare în .cursul dimineții în Banat, din 
sud-est Temperatura aerului la Orele 14 
era cuprinsă între 8 grade ia Oravița și 
minus 10 grade la Suceava, Rădăuți șl 
Tg. Neamț. I:> București : Vremea s-a 
menținut umedă cu cerul mâi mult aco
perit. Vintul a suflat slab din nord-est. 
Temperatura maximă a aerului a fost 
de minus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 ianuarie : vreme umedă cu cerul 
mal mult acoperit. Precipitații sub for
mă de ploaie șl lapoviță la început apoi 
ninsoare, vor cădea în cea mai mare 
parte a țării. Vînt potrivit din sectorul 
estic. Temperatura va crește ușor în 
prima parte a intervalului, apoi va fi 
în scădere. Minimele vor fi cuprinse în
tre zero grade și minus 10 grade, local 
mai coborîte, iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. In București : Vreme 
umedă, cu cerul mai mult acoperit. 
Temporar ninsoare. Vînt potrivit din 
est. Temperatura va crește ușor la în-> 
ceput, apoi va fi în scădere.

H; 16;

general 
ales In
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Cu prilejul celei de-a 4-a aniversări 
a victoriei revoluției cubane

TOKIO 3 (Agerpres). — Poporul (japonez, forțele democratice din țară au întîmpinat Anul nou 1963 în condițiile luptei dîrze împotriva ofensivei capitalului asupra intereselor vitale și a drepturilor fundamentale ale oamenilor muncii, ale luptei pentru apărarea păcii și securității în întreaga lume, se spune in mesajul de Anul nou către popor al Partidului Comunist din Japonia.în mesajul său, Partidul Comunist din Japonia cheamă pe oamenii muncii să desfășoare mai larg lupta pentru zădărnicirea tratativelor ja- pöno-sud-coreene, îndreptate spre înjghebarea unui nou bloc militar în ■Extremul Orient, să ceară cu hotă- rîre evacuarea trupelor americane și lichidarea bazelor militare ale S.U.A. de pe teritoriul Japoniei și al celorlalte țări din Asia, să intensifice mișcarea pentru încheierea cît mai grabnică a unui acord cu privire la interzicerea armei nucleare.Referindu-se la situația politică internă, Partidul Comunist din Japonia arată că în anul 1963 sarcinile principale ale oamenilor muncii japonezi rămîn lupta împotriva raționalizării capitaliste a producției pe seama înrăutățirii condițiilor de viață

tendințelor reacțiunii de a revizui actuala constituție a Japoniei, lupta în apărarea drepturilor democratice și a intereselor vitale ale poporului.în mesajul său, Partidul Comunist din Japonia cheamă la lupta pentru crearea unui guvern democratic de coaliție.
înterzicerea ziarului 
tunisian „At-Talia“

ale poporului, împotriva

TUNIS (Agerpres). — Autoritățile tunisiene au hotărît să suspende a- pariția ziarului „At-Talia”, organ ăl Partidului Comunist din Tunisia și a ziarului „La Tribune du Progrès”, organ al Comitetului de luptă pentru libertate și pace. Aceasta este prima măsură de acest fel de la proclamarea independenței țării.în legătură cu această hotărîre a autorităților tunisiene, secretariatul partidului comunist a difuzat o declarație în care se spune : „Această măsură abuzivă este în contradicție cu principiul libertății presei și are nici un temei legal”. nu

Șantierele Berlinului
democrat

Doi deținuți politici greci 
au decedat în ziua eBerăriiATENA 3 (Agerpres). — Sub presiunea opiniei publice democrate din Grecia și a cererilor tot mai pronunțate ale forțelor progresiste internaționale, guvernul grec a fost nevoit să pună în libertate alți 20 de deținuți politici greci.După cum relatează ziarul „Avghi”, după 18 ani de închisoare doi dintre cei aflați pe lista celor ce au fost eliberați n-au mai putut să se bucure de această libertate întrucît în aceeași zi ei au murit. Ziarul arată că aceștia sînt J. Vlahos și Nicolopulos. „Avghi” menționează că ordinul de eliberare din închisoare a fost prins pe cadavrele celor doi luptători.Intr-o declarație adresată opiniei publice din Grecia, poetul Kostas Varnalis a relevat că moartea celor doi luptători greci a rănit adînc sentimentele patriotice, civilizația umanismul poporului grec.

Dizolvarea organelor 
municipale din Cipru

este

Cu prilejul celei de-a patra aniversări a victoriei revoluției cubane, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Cubei în R.P. Romînă, Manuel Yepe Menendez, a oferit joi seara o recepție în saloanele ambasadei.La recepție au luat parte Ilie Murgulescu, Gogu Radulescu, Ioan Constant Manoliu, Constantin Tuzu, miniștri, acad. Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Pompiliu Macovei și Eduard

Mezincescu, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, general Colonel Arhip Floca, adjunct al ministrului forțelor armate, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, academicieni și alți oameni de știință, cultură și artă, ziariști.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R.P. Romî- nă și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Infor mâții

© Ieri seara, ansamblul de cîntecé și 
dansuri „Ciprian Porumbescu" din- Su
ceava a prezentat în premieră un nou 
program muzical-coregrafic intitulat : 
„Rapsodie Suceveana”. Textele spectaco
lului sînt semnate de Dragoș Vicol, Va
leriu Cîmpeanu și Tiberiu Ulan, iar co
regrafia de Vasile Grama.

® La Cluj s-a deschis recent noul 
Complex comercial din cartierul Andrei 
Mureșan. De asemenea, s-a terminat 
construcția.noului-complex de deservire

din 
tiei

strada Moritz Szigmond al coopera- 
meșteșugărești.

de Turism — „Car- 
ocazia Anului Nou 
Leningrad, Odesa,

® Oficiul National 
păți” a organizat cu 
exçursii la Moscova, 
Sofia, Ruse, Budapesta și Praga la care
au participat 800 de turiști romîni.

Numeroase grupuri de turiști din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă. Danemarca, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Germană, 
R.P. Polonă și Suedia au petrecut noap
tea de Anul Nou în Romînia.

Veselă pușcărie...
PARIS 3 (Agerpres). — Redacția 

ziarului ,,L’Aurore” a trimis un re
dactor pentru a urmări felul în care 
își petrec sărbătorile Salan, Jou- 
haud, Challe și alți conducători 
O. A.S.-iști în închisoarea de la Tulle. 
Iată unele fragmente relatate dé re
porter : „Cel mai frumos brad din 
Tulle a fost cel al ex-generalului 
Salan. Sub o piramidă de stele scli
pitoare și luminări se vedeau florile 
sosite din Algeria și jerba de tran
dafiri pe care un „admirator” 
sese vechiului șef 
O.A.S.-ului”.

Soțiile șefilor fasciști 
Paris și s-au instalat în 
gătit hotel din localitate, 
vele”, cum sînt numite soțiile con- 
damnaților, deoarece după încarce
rarea soților lor ele primesc o pen
sie de stat în calitate de „văduve de 
război", au primit autorizația de 
a petrece sărbătoarea împreună. 
Masa de .sărbătoare a fost mulțumi
toare, întrucît n-au lipsit nici 
curcanii cu castane și nici șampania.

Reporterul de la ,,L’Aurore" a gă
sit un singur motiv de supărare : 
atunci cînd a. aflat că „văduvele“, 
datorită regulilor dc circulație, au 
trebuit să coboare din taxiurile lor 
la 50 de metri distanță de intrarea

o adu- 
suprem al

au sosit la 
cel mai ele- 

„Vădu-

săprincipală și că au fost nevoite 
parcurgă această distanță pe jos.

Pe bună dreptate, citind celé rela
tate de ziarul francez de dreapta, 
zeci de mii de oameni ai muncii din 
Franța se gîndesc că în „vesela lor 
pușcărie", cei condamnați pentru 
crime atit de grave împotriva repu
blicii o duc mult mai bine ca ei.

NICOSIA 3 (Agerpres). — La 2 ianuarie, guvernul Ciprului a dat publicității un decret prin care declară dizolvate toate organele locale municipale. După cum se știe, de a- proape doi ani au loc tratative înlre reprezentanții populațiilor greacă și turcă din Cipru în legătură cu administrarea orașelor și localităților în care, pe lîngă locuitorii de origină măr juns caretrecut, între președintele Makarios și vicepreședintele Kuciuk, nu au rezolvat problema. Decretul guvernamental dă posibilitatea guvernului să numească comitete de administrare locală, lucru pe care reprezentanții comunităților turcești îl consideră contrar intereselor lor.

greacă, trăiesc și un mare nude turci. Pînă acum nu s-a a- la un acord și nici tratativele au avut loc la sfîrșitul anului
De pretutindeni

UN PREȚIOS MANUSCRIS TADJIK

Schönefeld-ul 
o poartă de intrare în 
Berlinul democrat. A- 
vioanéle aduc zilnic 
numeroși călători din 
cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii. Con
strucțiile ridicate aici 
în ultimii ani au tran
sformat Schönefeld-ul 
într-un important a- 
eroport international, 
cu piste de decolare și 
aterizare pentru cele 
mai mari avioane.

Drumul spre centrul 
capitalei R. D. Ger
mane oferă călătoru
lui, revenit după un 
timp oarecare în Ber
lin. și alte surprize 
plăcute.

Iată cunoscuta piață 
berlineză Alexander- 
platz. E cu mari ma
gazine, dominată de 
freamătul șantierelor 
de construcții. Se re
face gara trenului ur
ban.

în continuarea liniei 
de clădiri construite 
pe aleea Karl-Marx 
pînă la Straussberger- 
platz a început, în ur
mă cu doi ani, ridica
rea unor blocuri mo
derne care se vor în
șirui pînă în Alexan- 
derplatz. Aceste i 
strucții, cu fațade 
lorate în galben, 
bastru deschis, nu 
fi acoperite de 
mul ce se răspîndeș- 
te în marele oraș prin 
arderea lignitului. Ce
ramica va ține piept 
fumului, păstrînd co

con- 
: CO-- 

. al- 
vor 
fu-

Institutul de. Orientalistică de pe lingă 
Academia de Științe a R.S.S. Uzbece s-a 
îmbogăfif Cu încă un monument remar
cabil al culturii orientale din evul mediu. 
Este vorba de copia integrală în cinci vo
lume a vestitului tratai ,,canonis rhedici- 
nae" scris de marele savant Tadjik Ibn-Sina 
(Avicenna), scriitor și filozof care a trăit in 
secolul XI. Specialiștii orientaliști au 
bilit că manuscrisul a fost transcris 
sfirșitul secolului XIII, sau începutul 
colului XIV.

PLAGA ACCIDENTELOR
DE CIRCULAȚIE ÎN S.U.A.

TURBINĂ BLOCATĂ DE PEȘTI

CURTP E

Consiliul national pentru asigurarea 
securității transportului pe șoselele din 
S.U.A. a anunțat că în 11 luni ale anu
lui 1962, datorită accidentelor de auto
mobil, și-au găsit moartea 37 140 de a- 
mericani.

Un meci decisiv 
pentru handLaliștii romîniSTOCKHOLM 3 (Agerpres). — Campionatul mondial studențesc de handbal în 7 a programat ălte 3 jocuri din preliminarii. Danemarca a înregistrat scorul zilei, învingînd cu 34—11 (15—6) echipa Japoniei. R. F. Germană a învins cu 14—13 (7—4) e- chipa Norvegiei, iar Suedia a întrecut cu 22—12 (8—6) echipa Spaniei.Echipa R. P. Romîne va susține ăstăzi un meci decisiv în compania echipei R. F. Germane. In caz de victorie, handbaliștii romîni se vor califica în finala competiției, programată la 6 ianuarie.

Kotov (U.R.S.S.) și Gligorici (Iugosla
via) sînt în prezent. liderii turneului in
ternational de șah de la Hastings. Ei to
talizează fiecare cite 4 puncte și o parti
dă întreruptă.

Leningrad s-a dispu- 
deschidere a noului 

proba feminină de 5

*
Echipa de fotbal Dukla Praga a plecat 

în turneu în Grecia. Fotbaliștii ceho
slovaci vor susține aci trei întilniri, apoi 
vor pleca în Mexic, unde vor evolua în 
cadrul unui turneu internațional, la care 
și-a anunțat participarea și echipa brazi
liană Vasco de Gama. Fotbaliștii ceho
slovaci urmează să-și continue turneul în 
Guatemala, Salvador și Costa Rica.

Campionatele europene 
de patinaj artistic

între 5 și 10 februarie se vor desfășura 
la Budapesta campionatele europene de 
patinaj artistic. Pînă in prezent și-au a- 
nuntat participarea patinatori și patina
toare din 15 țări. Printre participant se 
află și campioana lumii, olandeza Sjoukje 
Dijkstra, francezul Allain Calmat, .Marika 
Kilius, Hans Baumler (R. F. Germană) și 
alții.

*
în cel de-al treilea meci pentru „Cupa 

orașelor tîrguri” la fotbal, disputat la 
Nisa, echipa iugoslavă Steaua Roșie Bel
grad a învins cu 1—0 (0—0) pe F. C. Bar
celona. Unicul punct a fost marcat în mi
nutul 72 de Kostic din 11 m. în sferturile 
de finală echipa iugoslavă va juca cu A.S. 
Roma.

în apropiere de 
tat concursul de 
sezon de schi. In 
km, victoria a revenit Evdochiei Mekșilo,.
care a realizat timpul de 19’07”.

Cursa de 15 km fond a fost ciștigată de 
schiorul Venediktov, cronometrat cu 
timpul de 51’44”.

* '
Revista de specialitate „France Football” 

a întocmit un clasament al echipelor re
prezentative din Europa, avînd ca bază 
rezultatele înregistrate în campionatul 
mondial, „Cupa Europei” și diferitele în- 
tîlniri ' internaționale inter-țări din anul 
1962. Iată acest clasament ; 1. R. S. Ce
hoslovacă ; 2—4. U.R.S.S., R. F. Germană, 
Italia ; 5—6. Iugoslavia, R. P. Ungară ; 7. 
Anglia ; 8—10. Spania, Suedia, Belgia.

*

Campionatul orășenesc de hochei pe 
gheață continuă astăzi pe patinoarul ar
tificial din parcul „23 August” cu des
fășurarea a două întilniri. De la ora 19, 
Știința va juca cu Dinamo, iar in conti
nuare se va desfășura partida Steaua— 
Unirea.

Turbina centralei hidroelectrice 
din Kincardine ■ (Anglia) a fost de 
curînd blocată de un banc de pești. 
Dus de ondulațiile apei la suprafața 
rîului Forth, pe care este așezată hi
drocentrala, bancul de pești a fost 
atit de dens, îneît locuitorii din Kin
cardine au strins peștii cu gălețile.

A.

(Urmare din pag. I-a)

am reușit să sporim prolificifa- 
capacifatea de alăptare a scroa- 
Indicii de producție sînt destul

lecție 
tea și 
felor. 
de ridicați prolificitatea medie a scroa
felor fiind de 10 purcei ia tătare. Pen
tru reproducție se rețin numai scroa
fele ai căror produși realizează un kg 
de spor în greutate cu un consum de 
maximum 4.5 unități nutritive.

In urma cercetărilor asupra unui nu
cleu de porci Landrace, s-a urmărit sta
bilirea modului cel mai economic de 
folosire a acestei rase. Am reușit să 
creștem purce' care la înțărcare 
ajuns la greutatea medie de 17- 
kg. Socotim importante lucrările de 
încrucișare ce se fac între Landrace 
și celelalte rase existente în stațiune 
pentru stabilirea celor mai reușiți metiși, 
cu producție ridicată de carne.

In sectorul avicol, deși am obținut 
unele realizări acestea sîn» departe de 
a răspunde cerințelor mari ale produc
ției. No! nu ne am ocupat cum trebu’e 
de crearea unor linii de păsări cu 
o productivité ridicată, care sînt 
absolut necesare pentru fermele avi
cole alg unităților agricole socialiste.

O preocupare permanentă a cercetă
torilor din stațiune este asigurarea ne
cesarului de furaje pe tot timpul anu
lui. Pentru perioada de vară s-a stabilit 
o eșalonare a culturilor în așa fel încit 
începînd de primăvara devreme și 
pînă toamna tîrziu, să fie asigurată 
masa verde. Prelungirea perioadei de

au 
•18

pășunat are o importanță economică 
foarte mare. De asemenea, este rentabil 
ca hrana animalelor să fie completată 
cu nutrețuri verzi, produse în cadrul 
conveierului. In acest scop stațiunea 
cultivă porumb în amestec cu mazăre 
sau soia, lucernă. trifoi, borceag etc.

In ultimul an s-a studiat folos'rea cul
turilor de bob și lup'n. Producțiile obți
nute sînt condiționate de teren și 
faza de vegetație în care se recoltează. 
In anumite perioade, cînd este insufi
cientă masa verde din culturile anuale, 
se folosesc lucerna sau trifoiul care 
prin producția 
sînt rentabile pentru 
ceasfă formă.

Merită să subliniem
Și 
au dat producții 

obținut 100 000 kg 
la pepeni furajeri

lucerna sau trifoiul 
și calitatea masei verzi 

folosirea sub a-

avantajele culiu- 
guliilor furajere,

taurinelor și ovine- 
s-au efectuat

rilor de bostănoase 
care în anul 1962 
mari. De pildă, am 
bostani la ha, iar 
70 000 kg.

Pentru asigurarea
lor cu iarbă suficientă 
o serie de lucrări, ca : discuire, supra- 
însămînfare, aplicarea de îngrășăminte 
chimice și folosirea pășunii ca fîneață 
timp de 2 ani. Cele mai bune rezultate 
s-au obfinut în urma însămînfăriî spar- 
cetei ma' ales pe versanjii sudici. Pro
ducția de masă verde obținută în urma 
ameliorării pășunilor este de 12—22 
tone la ha.

Asigurarea furajelor suculente pentru 
perioada de iarnă este o pro

blemă principală în activifaiea de cer
cetare a stațiunii. Prioritate în acest 
domeniu a avut porumbul siloz pentru 
care s-au executat lucrări privind spo- 
rirea producției la ha, metodele de în- 
silozare și valoarea nutritivă. Pentru îm
bunătățirea valorii nutritive în ce pri
vește proteina s-a studiat cultivarea po
rumbului în cultură intercalată cu soia, 
mazăre și sulfină. Cele mai bune rezul
tate s-au obținut la porumbul cultivat în 
amestec cu soia.

In ultimul an s-a studiat și efectul 
productiv ai sfeclei de zahăr adminis
trate în hrana vacilor de lapte și a ti
neretului porcin. Am obținut un spor 
de producție de 30 la sută la lapte 
față de cît au dat vacile hrănite cu 
sfecla furajeră, De asemenea, s-a reali
zat un spor de greutate mediu zilnic 
de 506 gr la tineretul porcin, prin admi
nistrarea sfeclei de zahăr în proporție 
de 47 la sută din valoarea nutritivă a 
rației.

Metodele aplicate în stațiunea noas
tră sînt bazate pe cunoașterea amănun
țită a particularităților individuale ale 
animalelor. Ținem să menționam că me
todele folosite de noi trebuie aplicate 
diferențiat, potrivit condițiilor existente 
în fiecare gospodărie de stat sau gos
podărie colectivă. Cercetătorii stațiunii 
sînt hofărîți să muncească neobosit 
pentru a găsi noi căi de sporire a pro
ducției animalelor și pentru o cît mai 
largă răspîndire a metodelor științifice 
în practică.

de șantiere 
la un capăt la 

Lîngă poarta

toritul plăcut al exte
rioarelor.

în Alexanderplatz 
Se vor afla, alături 
de clădirile de lo
cuit, mari clădiri de u- 
tilitate publică. O fo
tografie publicată zile
le acestea de ziarele 
din R. D. Germană 
arată că a început să 
capete contur clădirea, 
Sălii de concerte șl 
congrese.

Iată cunoscuta alee 
Unter den Linden îm- 
pînzită 
de
altul.
Brandenburg, schelele 
au ocupat pe lungi 
porțiuni trotuarul. La 
extremitatea opusă se 
desfășoară importan
tele lucrări din piața 
Marx-Engels. Aici se 
vor ridica clădirile 
Consiliului de Stat, ale 
Camerei Populare și 
Ministerului Afaceri
lor Externe. Paralel 
cu noile construcții se 
refac clădirile monu
mentale care au sufe
rit distrugeri în timpul 
războiului.

Ritmul lucrărilor de 
construcție a devenit 
mai rapid în ultimul 
timp și acest lucrù e 
vizibil nu numai la 
șantierele din centrul 
Berlinului democrat, 
în cartierul Treptow 
s-a construit un com
plex de clădiri pentru 7 000 de locuitori, la 
Weissensee s-au ridicat

blocuri cu 912 aparta
mente. In acest cartier 
sînt in plină desfășu
rare lucrările pentru o 
mare întreprindere a 
industriei alimentare, 
care va ocupa 4 hec
tare. în 1964. cînd va 
fi gata, ea va livră 
populației zilnic 450 000 
de litri lapte proaspăt. 

Construcțiile de lo
cuințe sînt însoțite de 
lucrări importante 
destinate modernizării 
sistemului de încălzire 
a clădirilor. Mari con
ducte de termoficare 
sînt instalate in apro
pierea aleei Unter den 
Linden.

în anul 1962 locuito
rii capitalei R.D. Ger
mane au primit în fo
losință circa 5 500 de 
apartamente. Au fost 
construite noi școli 
medii, grădinițe pen
tru copii, un spital mo
dern și policlinici de
servite de personal cu 
înaltă calificare și în
zestrate cu 
moderne.

Oamenii 
vorbesc cu
țită mîndrie despre 
construcțiile ridicate 
în capitala patriei lor. 
Simți în vorbele lor 
hotărîrea de a face 
din Berlinul democrat 
un oraș mereu mai 
frumos și mai tînăr — 
așa cum se cuvine să 
fie capitala unui stat 
socialist.

aparate

muncii îți 
îndreptă-

- <

P. STÄNCESCU

Noile clădiri din AlexanderplaJz
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I^Je-am îmbarcat la Pireu, „por- J-^tul Atenei“, caracteristic prin puzderia sa de catarge. De aci și pînă în insula Rhodoș, ținta' călătoriei noastre, micul vas „Ekaterini“, o fostă corvetă militară engleză transformată în vas de pasageri, a navigat timp de o zi și o noapte printre insulele stîncoase ale Mării Egee.Rhodos, cea mai mare dintre Insulele arhipelagului Dodecanez, și centrul său administrativ, își are legenda ei; ca multe din insulele egeice. Poetul antic Pindar spunea că zeii și-au împărțit între éi pămîn- tul uitîndu-1 însă pe Apollo, zeul soarelui. Acesta ceru atunci lui Zeus să-i dea în stăpînlre acea insulă ce va răsări din spuma mării. Cînd insula dorită se ivi, Apollo o scăidă în razele sale, împodobind-o cu daruri prețioase și numind-o Rhodon, după cuvîntul grec ce înseamnă trandafir, floare sacră.Monumentele arhitecturale din o- rașul și insula Rhodos, opere prețioase ale talentaților săi locuitori, păstrate de veacuri, alcătuiesc o bogată cronică a frămîntatei sale istorii. Se văd și azi ruinele orașelor antice care atestă vechea civilizație elină : Lindos, Ierissos și Kamiros, descrise de Homer.La intrarea în portul Rhodos sé află locul unde se crede că se înălța uriașa statuie din bronz a colosului din Rhodos, închinată lui Ax iești, pentru ospitalitatea localnici- pollo. Considerată ca una din celé „șapte minuni" ale lumii antice, a- ceastă statuie pe sub care treceau corăbii mari, s-a prăbușit din cauza unui cutremur.La începutul secolului XIV, insula a fost vîndută de stăpînitorii din Bit zanț cavaleriloi ioaniți, un ordin militar al cruciaților. Aceștia făcură din orașul Rhodos o puternică fortăreață contra otomanilor, încin- gînd-o cu un zid de piatră și încon- jurînd-o cu șanțuri adînci. In acest spațiu se păstrează și azi unul din rarele monumente ale evului mediu, vechiul oraș cu ulicioare 3trîmte, șerpuind în zig-zag, prin care abia se poate strecura o căruță ou un cal.In 1912, Dodecanezul a fost ocupat de Italia, cunoscînd, după primul război sfîrșitul celui de-al doilea, gia dominației fasciste. Rhodosul s-a unit cu Grecia.

Cînd am intrat în cetatea medievală, ureînd pe „Calea cavalerilor“ spre vechiul castel feudal cu donjo- nuri, am avut senzația că am pătruns într-o lume unde ritmul vieții a rămas mult în Urmă. în amurg, minaretele dau orașului un aspect oriental, iai ghiulele de piatră risipite de-a lungul zidurilor cetății cu care ioaniții nu au reușit totuși să-i dpreastta pe turci, reamintesc de cele-patru secole de dominație otomană. în insulă trăiește azi o mică minoritate turcă. De la marginea orașului, poți privi coasta Turciei care se profilează albăstrie în zare.
NOTE DE DRUM

Alături de orașul vechi, rătăcit în epoca noastră, se dezvoltă tot mai mult cartierele noi cu vile înconjurate de bogata vegetație mediteraneană. cu hoteluri și cafenele specific, grecești. Aci prosperitatea unora este evidentă, dar ei sînt puțini la număr...în Rhodos trăiesc azi aproape 28 000 de locuitori.■K^hodos esle una din cele mai frumoase insule ale Greciei, renumită pentru peisajele ei pito-lor. Acest colț liniștit al naturii Greciei este însă tulburat de o prezență străină destinată unei a- numite propagande răuvoitoare : este vorba de marea navă albă, care îți atrage atenția în nori prin păienjenișul ei de antene, și despre care afli că este stația plutitoare de retransmisie a postului de radio „Vocea Americii“.Astăzi insulacentru. turistic cu peste 20 de hoteluri. în ultima tul vest-german fen se interesează deuniu cazinou în Rhodos. De altfel, de cîțiva ani capitaliștii vest-germani acordă în general o atenție Greciei.Anual sosesc aci zeci de turiști străini, de pe urmahotelurile, restaurantele, banca de echimb realizează venituri frumoase, în echimb, turismul intern nu este

este un importantvreme, capitalis- von Richtho- consttuirea
mondial și pînă spre vitre- In 1948,

sporitămii de cărora

atit de dezvoltat deoarece pentru mulți greci o călătorie în Rhodos costă prea scump.In comparație cu celelalte Insule ale Greciei care, în marea loj majoritate, sînt aride și sărace, insula Rhodos — binecuvîntată de natură— arată Ca o vitrină frumoasă ce seduce pe călătorul străin. Variata vegetație mediteraneană, la care se adaugă culturile irigate cu ajutorul morilor de vînt, sporesc pitorescul insulei. Rhodos se deosebește net chiar și de alte insule din Dodecanez, ca de pildă Kalimnos, care sînt parcă o viziune a Arabiei aride și pustii. Una din atracțiile insulei este celebra „Vale a fluturilor“ unde, in timpul verii, milioane de fluturi se ridică la cel mai mic zgomot într-ün imens nor auriu.Călătoria prin satele din Rhodos așezate pe litoral sau la poalele unor munți mărunți își are atracția ei. Casele țăranilor cu formele lor cubice, de o albeață orbitoare și foarte curate, cu terase le dau un aspect specific regiunii Meditera- nei orientale. Pe șoselele bine asfaltate care brăzdează insula, am înlîlnit țărani îmbrăcați în costumele loi naționale, unii legânîndu-èe pe clasicul lor mijloc de transport — catîrul. Tabloul vieții agricole de azj nu pare să se fi schimbat Dtea mult față de descrierile mai vechi ale unor călători ; culturi Variate, cereale, legume. măslini, fructe, tutun și mai cu seamă vița de vie care produce vinuri excelente. Dar țăranii spun că randamentul este încă mediocru în insulă din cauza lipsei de îngrășăminte, existenței unor ogoare fărîmițale și a unor metode de lucru depășite. în Rhodos s-au făcut unele amenajări hidraulice, se văd numeroase mori de vînt metalice care își rotesc aripile albe. Creșterea viermilor de mătase și apicultura sînt în dezvoltare.^pkarâcterizaiă printr-o economie agricolă. Rhodos nu are de fapt o industrie cît de cît importantă. Locuitorii din Dodecanez ar dori să vadă construindu-se o serie de întreprinderi bazate pe materiile prime locale, care să absoarbă tineretul fără lucru, spre a se stăvili emigrarea și a se putea face mai ușor față greutăților.

Intr-adevăr, frumusețea peisajului și marele număr de turiști nu fac ca viața să fie ușoară pentru localnici. Mulți locuitori din insulă, mai ales de la sate, pleacă. în alte țări pentru a-și căuta o soartă mai bună. Din cele două mii de persoane, în majoritate tineri săteni, precum și muncitori care au emigrat anul trecut din Dodecanez, unii au plecat în Belgia, Canada, Argentina și chiar în îndepărtata Australie, iar majoritatea în Germania occidentală. Dintr-un eat mic ca Arhanghelos, despre care 6e spune că este cea mai pitorească așezare din Rhodos — un nucleu de căsuțe albe ascunse după o perdea de chiparoși la piciorul unui munie — au emigra; în ultima vreme 300 de persoane. Procentul emigrării este și mai ridicat în insulele mai mici și mal sărace din Dodecanez, ajungînd pînă la 32 la sulă din totalul populației. Motivele emigrației ? Un ziarist grec mi-a spus că aceste motive, care constituie de altfel o problemă generală în Grecia, sînt lipsa de lucru șj sărăcia, mai ales în așezările din provincie, Țăranii au un venit >e- dus deoarece sînt nevoiti să-și vîn- dă produsele agricole la preturi foarte scăzutei Potrivit datelor oficiale, 40 la sută din populația Dode- canezului este caracîerizaiă ca lipsită de resurse (unii ziariști afirmă că în realitate ar fi vorba de 60 la sută).SQ^opulația din Rhodos manifestă un viu interes față de Rornî- nia. Peste o mie de persoane. printre care so aflau numeroase personalități din oraș s-ari adună; recent în sala Teatrului Național pentru a asculta o conferință despre realizările cest prilej „S-a furat mentar.Mai mulți localnici mi-au spus că le-a plăcut foarte mult spectacolul det aici de un ansamblu de dansuri din Romînia. Am admirat— mi-au spus alții — litoralul romîneșc cu construcțiile sale atîi de elegante po care le-am văzut țn filmul, documon- lar șj ne-a; face plăcere să cunoaștem măi multe despre țara d.v». Insula Rhodos mi-a rănias in memorie nu numai ca o „perlă a Medi- feranei". ci și ca until din locurile numeroase unde se exprimă dorința poporului grec de cunoaștere mai bună a Romîniei, de colaborare mai strînsă între popoarele noastre.
AL. GHEORGHIU

din țara noastră. Cu a- au fost prezentate filmul o bombă“ și un docu-
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cinci condiții

a victoriei revoluției
(Agerpres). — TASS : anunțat, la 2 ianuarie avut loc o grandioasă

Acțiuni comune împotriva 
înarmării nucleare

considera nesubliniat că socialist a împotriva a-

Ä sprijinul păcii și dezarmăriiNEW YORK 3 (Agerpres). — Luînd cuvîntul Ia sesiunea anuală a Asociației americane pentru promovarea științei, care a avut loc la Philadelphia, Gerard ' Piei, editorul revistei „Scientific American“ a recunoscut puternica dependență a economiei Statelor Unite de producția de armament. Potrivit relatărilor săptămînalului „Newsweek”. în cursul sesiunii a avut loc o ședință specială consacrată „consecințelor economice ale dezarmării”.Arătînd că în cadrul forțelor armate ale S.U.A. și în ramurile industriei de război sînt ocupați în prezent 6,3 milioane de oameni și că, în afară de aceasta, milioane de oameni sînt ocupați cu deservirea acestui grup al populației, un alt vorbitor, Emile Benoît, profesor economist la Universitatea Columbia, a subliniat că guvernul S.U.A. trebuie să cheltuiască mari sume de bani pentru
Greve în lumea 

capitalului
LIMA 3 (Agerpres). Pe plantațiile de 

trestie de zahăr de pe coasta de nord a 
statului Peru continuă greva generală a 
peste 3 0C0 de muncitori, declarată în 
urmă cu 20 de zile. De la 1 ianuarie 
au început ciocniri sîngeroase între gre
viști și forțele polițienești care au inter
venit pentru a pune capăt grevei. In 
semn de protest împotriva represiunilor 
polițienești, greviștii au incendiat plan
tațiile din departamentul Lambayeque. 
Muncitorii de pe alte plantații din îm
prejurimile departamentului amintit au 
declarat greve de solidaritate. Ei au dat 
foc plantațiilor proprietarilor. Inciden
tele între greviști și poliție s-au intensi
ficat și mai mult în cursul zilei de 2 
ianuarie, înregistrîndu-se pînă în pre
zent trei morți și mai multe zeci 
niți.

de ră-

■ârNEW YORK. Agenția U.P.I. ță că la New York continuă muncitorilor tipografi de la cele nouă mari ziare, începută la 8 decembrie. Directorul ziarului „New York Times“, A. Bradford, președintele . Comitetului proprietarilor ziarelor 'din New York, a declarat că se încearcă punerea în funcțiune a unor mașini care să înlocuiască munca tipografilor. Sindicatul tipografilor r. protestat cu hotărîre împotriva a- cestei metode de a sparge greva și ° făcut cunoscut că,. „în cazul în care se'-va proceda astfel, ei vor scoate imediat din funcțiune mașinile“.
ArOSLO 3 (Agerpres). — Nici un vas de pescuit norvegian nu a mai ieșit în larg, începînd de la 1 ianuarie. Cei 28 000 de pescari norvegieni, membri ai Sindicatului pescarilor, au declarat pentru prima dată în istoria țării o grevă generală. Alți 12 000 de pescari care nu fac parte din acest sindicat și-au sprijinit tovarășii lor declarînd o grevă de solidaritate. Pescarii cer majorarea salariilor lor cu cel puțin 10 la sută, în porturile și pe cheiurile pescărești se află pichete de pescari ; au fost luate toate măsurile pentru a fi împiedicată aducerea de pește în Norvegia de străine.

anun- greva

către nave de pescuit
★

PARIS 3 (Agerpres). Guvernul francez 
a anunțat că li va forța să lucreze pe func
ționarii din domeniul Invățămintului public 
care se pregătesc să organizeze la 4 ia
nuarie o grevă în apărarea revendicărilor 
lor. Cele mai mari uniuni sindicale din 
țară — Confederația Generală a Muncii, 
„Force Ouvrière", Confederația franceză 

a muncitorilor creștini, sindicatele „autono
me“ au dat publicității 6 declarație co
mună în care protestează cu hotărîre îm
potriva acestei noi acțiuni samavolnice și 
recomandă oamenilor muncii să organize
ze mitinguri de protest în toate marile 
orașe ale tării.

început de an în economia occidentală
Perspecti veNEW YORK 3 (Agerpres). — Departamentul de cercetări economice al uneia dintre cele mai mari societăți de publicitate americane, „McGraw-Hill", a dat publicității un raport cu privire la perspectivele economice ale țărilor occidentale industrializate în anul 1963. Potrivit concluziilor raportului, evoluția e- 

conomică în aceste țări „apare mai 
puțin favorabilă în 1963 decît în 
anul 1962”.

„Problemele principale ale lumii

Dificultățile industriei navale britaniceLONDRA 3 (Agerpres). — „Constructorii navali din Anglia sînt în fața uneia din cele mai grave crize din perioada anilor 1930 încoace — perioadă a șomajului masiv și a scrie într-un Reuter. Ci- publicate de agenția navală anul 
crizei economice” — comentariu agenția tînd datele statistice oficialitățile britanice, liniază că producția tanică a scăzut în cu 50 000 de tone față de 196L Anglia nu mai poate face concurenței pe piața mondială. In Anglia cheltuielile de producție sînt

sub- bri- 1962 anul față

proiectele civile urmînd să asigure plasarea în cîmpul muncii a acelora care vor rămîne fără lucru în cazul dezarmării.Prof. Seimour Malman, de la a- ceeași universitate, a propus ca guvernul S.U.A. să pregătească de urgență planurile privind rezolvarea problemelor economice legate de dezarmare.
LONDRA 3 (Agerpres). Agenfia 

France Presse anunță că înire 4 și 7 ia
nuarie la Colegiul „Somerville“ al Uni
versității din Oxford va avea loc un 
congres organizat de „Federația euro
peană împotriva armamentului atomic“. 
Principalele teme ale lucrărilor vor fi 
coordonarea activității organizațiilor 
care se pronunjă împotriva înarmării a- 
tomice, acfiuni comune pe lîngă orga
nismele internationale și pe lîngă gu
verne, propagarea ideilor favorabile 
reducerii încordării și încheierii unui 
tratat cu privire la interzicerea expe
riențelor nucteare. Printre participantă 
la congres agenfia menționează pe Li
nus Pauling (S.U.A.), abatele Paul Car- 
rette (Belgia), canonicul Collins (An
glia),

O adunare a renegărilor cubani

de guvernul pe teritoriulagențiile a-

NEW YORK (Agerpres). — La Miami a fost organizata o adunare a contrarevoluționarilor cubani, la care a participat președintele S.U.A., Kennedy. Adunarea a avut loc cu ocazia primirii participanțiloi' la invazia de la Playa Giron, zdrobită în aprilie 1961 de poporul euban ; prizonierii luați cu acest prilej au fost puși recent în libertate Cubei și s-au înapoiat S.U.A.După cum transmit mericane, în timp ce pe terenul stadionului „Orange Bowl” s-au aliniat participanții la invazie, îmbrăcați în uniforme ale forțelor aeriene militare americane, în tribune au luat loc liderii contrarevoluționarilor cubani, printre care Miro Cardona și Manuel Artime, conducătorul invaziei care a eșuat în mod rușinos. Contrarevoluționarii i-au înmînat lui Kennedy un drapel care, după cum

S. al de la
MOSCOVA. La 3 ianuarie N. Hrușciov, prim-secretar al C.C. P.C.U.S., președintele Consiliului Miniștri al U.R.S.S., l-a primit Kremlin pe Pan Țzî-li, ambasadorulRepublicii Populare Chineze în U.R.S.S. A avut loc o convorbire cordială, prietenească, la care a luat parte A. A. Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.
BERLIN. Potrivit relatărilor presei, în luna decembrie 1962, din Germania occidentală în R. D. Germană au trecut 1 303 persoane.
OSLO. In discursul radiodifuzat de Anul nou, Olaf V, regele Norvegiei, și-a exprimat satisfacția față de rezolvarea pașnică a crizei din regiunea Mării Caraibilor și a exprimat urarea ca „și pe viitor lumea să urmeze acest exemplu de rezolvare a celor mai dificile litigii internaționale prin contacte și tratative“. Cu același prilej, primul ministru E. Gerhardsen s-a pronunțat pentru poare, tinderi a unei

colaborare activă între po- pentru realizarea unei des- a încordării internationale și păci trainice. El a chemat

nefavorabile(în raport se vorbește numai despre puterile occidentale — ca S.U.A., Anglia, Franța, R. F. Germană — n.r.) continuă să fie inflația și ba
lanțele internaționale de plăți” — se spune în raport. Se indică, de asemenea, că. după toate probabilitățile, ritmul de dezvoltare a economiei Statelor Unite va fi mai lent anul acesta decît al altor țări occidentale. $i în celelalte țări occidentale, se subliniază în raport, se vor preciza în cursul anului „tendințe inflaționiste”.

mult mai ridicate decît în alte țări. Acest lucru se datorează utilajului învechit cu care sînt înzestrate cele mai multe șantiere navale britanice.
★

LONDRA 3 (Agerpres). După cum 
relatează agenția Reuter, Ministerul de 
Finanțe a1 Angliei a anunțat la 3 ia
nuarie că rezervele de aur și valută 
convertibilă ale Marii Britanii au scăzut 
în cursul lunii decembrie cu 28 de mi
lioane lire sterline. Această scădere, a- 
daugă agenția citată, este cu 6 milioa
ne de lire sterline mai mare decît aceea 
înregistrată în luna noiembrie 1962.
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U.R.S.S. a întrecut S.U.A. 
Ia producția de cimentMOSCOVA 3 (Agerpres). TASS : Uniunea Sovietică a produs în anul 1962 peste 57 milioane tone de ciment. Ținînd seama de datele statistice americane, aceasta înseamnă că U.R.S.S. a depășit S.U.A. în ce 

privește producția globală de ciment.Trebuie subliniat că în anul 1953 au fost produse în U.R.S.S. numai 16 milioane tone de ciment, în timp ce producția S.U.A. era de 45 milioane tone. într-o perioadă de nouă ani, producția de ciment a Uniunii Sovietice a crescut de 3,5 ori, iar cea americană cu numai 25 la sută. Sta
telor Unite ale Americii le-au trebuit 
49 de ani pentru a atinge nivelul ac
tual al producției de ciment, pe cînd 
U.R.S.S. a realizat aceasta în nouă 
ani.

*MOSCOVA 3 (Agerpres). TASS : în ultimul timp Uniunea Sovietică 
depășește considerabil S.U.A. în ce 
privește sporul anual al producției 
de petrol. în S.U.A. cel mai mare spor anual al producției de petrol a fost înregistrat în perioada 1943— 1952 și era de circa 12 milioane tone pe an. în Uniunea Sovietică sporul anual mediu al producției de petrol a reprezentat în ultimii patru ani 19 milioane tone.
pretind ei, a putut fi salvat în cursul zdrobirii invaziei. Ca răspuns, președintele a declarat : „Vă pot încredința că acest drapel va fi restituit acestei brigăzi în Havana liberă”. Președintele S.U.A. a îndemnat grupările de renegați cubani. între care au loc adesea certuri, să-și reglementeze divergențele „pentru constituirea unui front unic”.

★Relatînd știrea despre această a- dunare, agenția TASS subliniază : „Declarațiile belicoase ale președintelui Kennedy la adunarea contrarevoluționarilor cubani nu pot să nu stîrnească nedumerire și neliniște. Este îndeobște cunoscut că în cursul reglementării crizei din regiunea Mării Caraibilor, președintele S.U.A. s-a angajat ca Statele Unite să nu atace Cuba și să nu permită nici altor state latino-americane să facă a- ceasta”.

stat de care depind să facă un prim pas spre dezarmare.
potrivit agenției France relațiile anglo-americane,

pe oamenii de destinele păcii serios pe calea
LONDRA. Agențiile de presă anunță că pentru data de 3 ianuarie a fost convocat Consiliul cabinetului britanic sub președinția lui Macmillan. Obiectul discuțiilor îl formează, Presse, situația din Congo și proiectul unei comunicații permanente peste Canalul Mînecii.

PEKIN. Agenția China Nouă anunță că la 3 ianuarie au avut loc la Pekin tratative între Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, S. Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, și dr. Su- bandrio, locțiitor al ministrului prim și ministrul afacerilor externe al Indoneziei. Tratativele au decurs în- tr-o atmosferă de prietenie. în a- ceeași zi, Liu Șao-ți, președintele R.P. Chineze, l-a primit pe dr. Su- bandrio, ministrul afacerilor externe al Indoneziei, cu care a avut o convorbire amicală.

Povara impozitelor 
pe umerii maselorPARIS 3 (Agerpres). — Conform datelor publicate în „Journal Officiel” oïn 25 decembrie anul trecut, populația Franței va plăti în cursul acestui an sub formă de taxe și impozite o sumă de 7 141 miliarde de franci vechi.Această .sumă — așa cum remarcă ziarul „l’Humanite” — nu acoperă totalul obligațiilor contribuabililor francezi, care vor mai fi obligați să achite impozite comunale, ca și o serie de taxe împărțite în bugete anexe, nemaivorbind de taxele suplimentare care au fost fixate în ultimul timp la o serie de articole alimentare.„L’Humanité” arată că societățile capitaliste, care plătesc doar un impozit direct, vor contribui la sarcinile bugetare cu suma de 695 de miliarde de franci vechi, deci cu 33 de milioane de franci mai puțin decît în anul trecut.

'■ț-

HÄ Äs

Cauza deficitului 
înarmarea

BONN 3 (Agerpres). — Deficitul bu
getului de stat al R.F.G. pe anul 1962 va 
fi de peste 500 milioane de mărci, scrie 
ziarul vest-german „Die Welt". Principala 
cauză a acestui deficit, după cum arată 
ziarul, constă în sporirea alocărilor mi
litare cu 1 miliard de mărci peste suma 
prevăzută ini|ial de buget.

HAVANA 3 După cum s-a la Havana ____________ __  o___________manifestare în cinstea celei de-a 4-a aniversări cubane.Dis-de-dimineață în Piața Revoluției „Jose Marti“ s-au adunat mii de locuitori ai Havanei. Piața este în- veșmîntată de sărbătoare.A răsunat imnul național al Republicii Cuba.A urmat apoi parada forțelor armate cubane. Ea a fost deschisă de elevii școlilor militare. în rînduri strînse și perfect aliniate au trecut subunitățile de infanterie și marină ale Armatei revoluționare. în acest timp deasupra tribunelor au apărut escadrile de elicoptere militare și avioane-școală, urmate de escadrile de avioane de vînătoare cu reacție.Prin fața tribunelor au trecut subunități ale artileriei antiaeriene, antitanc și de cîmp, unități de aruncătoare de mine, puternice mijloace motorizate, tancuri de diferite tipuri. Parada s-a încheiat cu prezentarea rachetelor — cele mai moderne mijloace ale apărării antiaeriene și de coastă.După încheierea parăzii militare a avut loc o demonstrație a oamenilor muncii cubani. Sutele de mii de demonstranți au salutat cu căldură pe Fidel Castro, pe ceilalți conducători ai Cubei, pe invitații din străinătate.în încheiere, primul ministru al Cubei, Fidel Castro, a rostit o amplă cuvîntare.Vorbind despre evenimentele legate de reîntoarcerea în S.U.A. a mercenarilor luați prizonieri de forțele armate cubane în timpul intervenției din aprilie 1961, Fidel Castro a subliniat că la Playa Giron imperialismul american a suferit prima sa înfrîngere din America Latină.Primul ministru Cuban a ironizat declarația președintelui S.U.A., J. Kennedy, făcută recent în fața contrarevoluționarilor cubani la Miami, și anume că drapelul care ar fi fost chipurile salvat de intervenționiști și înmînat președintelui S.U.A. va fi înapoiat neapărat „Havanei libere”. Povestea cu drapelul, a declarat el, este o minciună sfruntată. Oricine știe că intervenționiștii și-au lăsat pînă și hainele pe cîmpul de luptă și că toți membrii brigăzii interven- ționiștilor au fost luați prizonieri.

PARIS. După cum a anunțat la 3 ianuarie Ministerul Afacerilor Externe al Franței, în zilele de 21 și 22 ianuarie cancelarul Germaniei occidentale, Adenauer, va vizita Parisul, unde va duce tratative cu președintele Franței, de Gaulle, și cu membri ai guvernului francez.
WASHINGTON. Agențiile de presă americane anunță că în clădirea centrului de experimentări secrete a combustibilului pentru rachete, situată la 30 de mile sud-vest de Washington, s-a produs miercuri noaptea o puternică explozie. Marea clădire a centrului de cercetări, relevă agenția U.P.I., a fost complet distrusă. Datorită exploziei, geamurile clădirilor situate la jumătate de milă de jur-împrejurul centrului, au fost sparte.
CAIRO. Consiliul Prezidențial al Republicii Arabe Unite a aprobat la 2 ianuarie o lege care interzice străinilor dreptul de a poseda proprietăți funciare pe teritoriul R.A.U. ’ Potrivit noii legi, toate proprietățile funciare ale străinilor urmează să treacă în proprietatea statului.
ALGER. La Alger s-a deschis la 

2 ianuarie Banca centrală a Algeriei. Banca va emite bancnote și monede și va acorda credite în Algeria. Ea nu va efectua tranzacții particulare.
SANAA. Forțele armate ale R. A. Yemen au primit ordin să se desfășoare de-a lungul granițelor Yemenului pentru a respinge orice agresiune saudito-iordaniană. O nouă încercare a trupelor saudite de a pătrunde pe teritoriul Yemenului a fost respinsă de trupele yemenite. Agresorii au suferit mari pierderi în oameni și materiale, fiind siliți să se retragă în panică.

Lansate din elicoptere americane „HUS-I", trupele dlemiste, Instrulie 
și comandate de ofițeri americani, pornesc la „vînătoare de oameni“.

Cum se poate împăca declarația lui Kennedy despre „Havana liberă” cu promisiunea lui de a nu ataca Cuba ? — a întrebat Fidel Castro.Ținem să declarăm, a spus în continuare Fidel Castro, că în fața dușmanului imperialist, în fața agresiunii imperialiste, poporul nostru își rezervă toate drepturile de a adopta măsurile pe care le va cesare. Fidel Castro a solidaritatea lagărului fost o armă eficientă gresiunii imperialiste.Vorbind despre cele binecunoscute formulate de guvernul cuban, primul ministru a declarat că ele sînt îndreptățite, logice și corespund drepturilor poporului cuban. El a condamnat presiunile economice ale S.U.A. asupra Cubei, activitatea subversivă încurajată de S.U.A. împotriva Cubei și intenția S.U.A. de a încălca spațiul aerian al. Republicii Cuba.Fidel Castro a declarat că baza maritimă militară americană Guantanamo, situată pe teritoriul Cubei, reprezintă o primejdie pentru securitatea țării. Teritoriul pe care se află această bază, a spus vorbitorul, aparține Cubei și Cuba are tot dreptul să ceară să i se restituie acest teritoriu.Poziția noastră, a spus în continuare șeful guvernului cuban, nu este în contradicție cu politica rezolvării pașnice a problemelor. Sintern de acord ca problemele să fie discutate și rezolvate pe cale pașnică. Sîntem pentru pace. Dar dacă vom fi atacați, vom da o ripostă prin toate mijloacele de care dispunem. Castro a cerut imperialiștilor să înceteze politica agresivă față de Cuba. încetați politica voastră agresivă, și în regiunea Caraibilor va fi pace, a declarat el.Pășim în cel de-al cincilea an al revoluției, a spus în continuare Fidel Castro, animați de optimismul spiritului revoluționar, cu încredere în viitor. Avem în față multe sarcini. Datoria noastră este de a crea bogății de care are nevoie poporul nostru, de a crea mijloace de producție necesare ridicării nivelului de trai, satisfacerii cerințelor crescînde ale maselor.în încheierea cuvîntării sale, Fidel Castro a subliniat necesitatea îmbunătățirii muncii organizatorice în toate domeniile.

CANBERRA. Uraganul care a bînfuif 
In prima zi a Anului nou pe litoralul din 
nord-estul Australiei a pricinuit pagube 
de 300 000 lire sterline: au fost- distruse 
cîteva clădiri, s-au scufundat mai multe 
vase mici, s-a întrerupt legătura telefo
nică și curentul electric. Se semnalează, 
de asemenea, victime omenești.

LONDRA. In cadrul conferinfei A- 
sociafiei profesorilor de limba rusă, 
profesorul James de la Liceul din Ox
ford a declarat că în prezent limba 
rusă se predă în 600 de școli din An
glia. O limbă atît de importantă ca 
limba rusă, a subliniat James, trebuie 
să fie predată pretutindeni.

NEW YORK. După cum a anunțat Departamentul de Stat al S.U.A., la 3 ianuarie noul președinte al Republicii Dominicane — Juan Bosch — va veni în vizită în S.U.A., unde va duce tratative cu președintele Kennedy.
Patrioții sud-vietnamezi opun o viguroasă 

rezistentă trupelor diemisteSAIGON 3 (Agerpres). — Agențiile de presă americane anunță că în noaptea de 2 spre 3 ianuarie forțele armate ale dictatorului Ngo Dinh Diem comandate de ofițeri a- mericani au lansat în delta fluviului Mekong cea mai mare ofensivă militară împotriva forțelor patriotice. La aceste operațiuni participă mii de soldați diemiști și zeci de elicoptere americane, precum și sute de tunuri, mașini blindate etc.Spre surprinderea ofițerilor americani, relevă agențiile, patrioții sud-

Vestita pagodă de aur din capitala Birmanlel, Rangoon

colonialist și făgașul unei independente către lupte poporul grele și alături socialis- de

Poporul birman aniversează astăzi un eveniment memorabil din istoria țării sale: la 4 ianuarie 1948 a fost proclamată independența Bir- maniei. Marcînd nașterea noului stat independent, acest eveniment a constituit totodată un semn elocvent al schimbărilor petrecute în Asia și în lume în perioada postbelică, confirmînd o dată mai mult că în epoca noastră sistemul colonial este sortit prăbușirii definitive.Scuturarea jugului putința de a păși pe dezvoltări naționale au fost obținute de birman pe calea unei îndelungate. Poporul romîn, de popoarele celorlalte țări te, de toate popoarele iubitoare libertate și pace, a urmărit cu simpatie și solidaritate lupta dîrză, încununată de succes, a poporului birman ' împotriva dominației străine, pentru libertatea sa națională.In perioada de un deceniu și jumătate care a trecut de la dobîn- direa independenței Birmaniei, poporul acestei țări a depus străduințe pentru lichidarea grelei moșteniri colonialiste și a obținut progrese, pe calea ridicării economiei înapoiate a țării, distruse de război, a făuririi unei economii naționale independente, a propășirii sale.Pe plan extern, Birmania promovează o politică de neutralitate, se pronunță pentru coexistența pașnică a statelor. După cum se știe, ea a fost una din țările care au inițiat convocarea conferinței de la Bandung. In prezent reprezentanții săi iau parte la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, de la Geneva. Birmania se pronun-
KATANGA

® Mercenarii lui Chombe aplică facfica „pămînfului pîrjolit" • La Elisa- 
belhville situația începe să se normalizezegit probabil cu trupele sale spre Kolwezi.Mercenarii lui Chombe și-au pus în aplicare tactica „pămîntului pîrjolit“ înainte de a părăsi Jadot- ville-ul. Uzinele societății „Union 

Minière“ au fost scoase din func
țiune. Au fost deschise stăvilareio 
barajului uzinei hidroelectrice Mwa- 
dingusha pentru a goli lacul de a- 
cumulare și a face imposibilă apro
vizionarea cu energie electrică a 
orașului.Jadotville este un important centru minier și de comunicații, situat la 65 de mile de Elisabethville. Aici se află unele din principalele uzine ale societății „Union Minière“ care exploatează bogățiile de cupru și cobalt ale Katangăi. Acesta este în 
prezent al 3-îea Centru important din 
Katanga care se Gllă sub controlul 
deplin a! terțelor O.N.U. Agenția Reuter subliniază că drumul este acum deschis pentru o înaintare victorioasă spre Kolwezi, principala bază aeriană a mercenarilor.Agenția Reuter anunță că situația 
din Elisabethville s-a normalizat și 
că unii membri ai guvernului cen
tra! congolez și-au început activita
tea în diferite instituții din acosi 
oraș.Agenția France Presse relevă că autoritățile centrale congoleze se pregătesc pentru a preschimba monedele și bancnotele katangheze cu monede și bancnote congoleze. A- ceasta va constitui un pas important spre reunificarea Congoului.

Guvernul central a dat pe de cită 
parte publicității o declarație în 
care protestează împotriva hotărâ
rii autorităților O.N.U., luate fără 
consultarea guvernului centrai, cu 
privire Ia acordarea de garanții lui 
Chombe pentru a se reîntoarce de la 
Salisbury în Katanga.

LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres). — Continuîndu-și ofensiva în Katanga, 
forțele O.N.U. au ocupat joi orașul 
Jadotville. In ciuda încercărilor mercenarilor lui Chombe de a opri înaintarea forțelor O.N.U., acestea au forțat, în ultimele zile, fluviul Lufira, încercuind orașul. în fata presiunii forțelor O.N.U., trupele de 
mercenari au fost nevoite să aban
doneze Jadotville-ul, rotrâgîndu-se 
spre nord-vest în direcția orașului 
Kolwezi. Chombe, care s-a aflat pînă în prezent în Jadotville, a fu- 

vietnamezi în loc să recurgă la tactica de hărțuire, au primit lupta deschis opunînd o rezistență dîrză'. Lupte grele au continuat ore în șir. Potrivit agenției Associated Press, peste 100 de soldați diemiști au fost uciși. De asemenea, au fost uciși trei militari americani, iar alți opt au fost răniți. Patrioții sud-vietnamezi au lovit 14 elicoptere americane, care aduceau întăriri diemiștilor, dintre care cinci au fost doborîte.Agenția citată relevă că rezistența patrioților sud-vietnamezi a fost atît de puternică încît generalul Paul Harkins, comandantul forțelor americane din Vietnamul de sud. a fost nevoit să vină la fața locului pentru a conduce direct operațiunile militare ale trupelor diemisto-ame- ricane. Noile întăriri trimise imediat în ajutorul diemiștilor la indicațiile lui Harkins nu au schimbat situația, în prezent continuă luptele de hărțuire între trupele diemiste și patrioții sud-vietnamezi.
Răspunsul guvernului francez la propunerile

S.U.A. în domeniul înarmării nucleare

într-o declarație făcutăministrul infor- arătat că obiectul prin-
PARIS 3 (Agerpres). — La 3 ianuarie, la Paris a avut loc o ședință a Consiliului.de Miniștri francez, la care a participat președintele de Gaulle.presei după terminarea ședinței, Alain Peyrefitte,mațiilor, acipal al discuțiilor l-au constituit acordurile de la Nassau, încheiate între președintele S.U.A., Kennedy, și primul ministru al Marii Britanii, Macmillan, precum și propunerile făcute de președintele Ken- 

ță împotriva S.E.A.T.O. și a celorlalte blocuri militare agresive, pentru reglementarea prin tratative a problemelor internaționale litigioase, avînd drept țel al politicii sale externe întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările.Deși Romînia și Birmania se află situate la mari distanțe geografice una de alta, aceasta nu constituie o piedică în calea prieteniei popoarelor noastre — care-și nutresc reciproc o sinceră afecțiune și stimă — în calea colaborării dintre cele două țări, între care s-au statornicit relații economice și culturale pe baza deplinei egalități în drepturi, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.O contribuție de seamă la întărirea continuă a relațiilor de. prietenie și colaborare romîno-birmane au adus întîlnirile și contactele stabilite între oamenii de stat ai celor două țări.In cadrul recentei lor vizite Birmania solii poporului nostru au fost înconjurați cu sentimente caldă prietenie. Poporul romîn a spus cu acel prilej tovarășul Gheorghe Gheorghiu-D'ej — „dă o înaltă apreciere eforturilor dv. pentru consolidarea independenței și prosperitatea Uniunii Birmane. Noi vă dorim realizarea strădaniilor dv. de a uni forțele națiunii pentru dezvoltarea economică și social-cul- turală a țării și ridicarea bunăstării poporului“.De ziua independenței Uniunij Birmane poporul romîn adresează poporului birman calde felicitări și urarea de a obține noi succese în munca pașnică pentru propășirea patriei sale și în lupta pentru apărarea păcii.

înde

de Gaulle în pro- nucleare. In legă- i declarat Peyre-nedy generalului < blemele politicii i tură cu aceasta, a fitte. guvernu) francez a hotărît să informeze guvernul S.U.A. că va continua „eforturile în vederea creării forței sale nucleare proprii“. Ministrul francez a adăugat că Franța nu intenționează să abandoneze eforturile făcute pînă '.acum și că poziția guvernului francez față de problema unei forțe de șoc nucleare multinaționale rămîne neschimbată.
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