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Rubrica SPORT

Primele zile de întrecere
primele succese

5 FELICITĂRI
eri, la ora 11, cînd în secția ringuri a întreprin

derii „Filatura Romînească de Bumbac”-București 
a ieșit prima levată, s-a petrecut un lucru deosebit. 
Pe mașinile la care lucrează tinerele Maria Papia, 
Maria Barbu, Marioara Dumitru și Elena Cucu au 
apărut niște... felicitări. Pe cîte o foaie de hîrtie 
erau scrise depășirile de plan ale fiecărei tinere, în

primele patru ore. (Fiecare își depășise planul între 18—26 la 
sută). Patru tinere lucrătoare — fruntașele primei zile de mun
că din noul an. O altă „felicitare” arată că dintre cele cinci 
brigăzi existente în secție, locul întîi l-a deținut ieri brigada 
condusă de Aurelia latan. Brigada și-a depășit planul în primul 
schimb cu 12 la sută. Pe întreaga secție, pînă la orele 15, pla
nul de producție a fost depășit cu 1,7 la sută față de angaja
mentul luat — 1 la sută. înseamnă că prima zi de muncă din 
noul an a început aci cu primele succese în întrecere. Aceste 
rezultate se datoresc hărniciei, entuziasmului muncitorilor și 
măsurilor tehnico-organizatorice care au fost luate. Iată cîteva. 
Pe ziua de 25 decembrie anul trecut, cu 3 zile mai devreme 
decit fusese stabilit, în secție a fost pusă în funcție ultima ma
șină de înaltă productivitate. Deci utilajul secției este acum 
complet modernizat. La „Pincops”, productivitatea muncii spo
rește cu 25 la sută. Și încă o noutate. Tot ieri, a fost aplicată 
aici, deocamdată la patru mașini, inovația unui colectiv de in
gineri și tehnicieni din fabrică. Este vorba de un suflător de 
scamă, acționat electric, care înlocuiește ștergerea mașinii de 
către lucrătoare. Din patru în patru minute dispozitivul curăță 
scama la mașini.

A sosit ora 15. Intră în producție noul schimb, hotărît și el 
să depășească din prima zi sarcinile de plan.

SLAVIC CONSTANTIN

„foarte Dine ‘ la calitate
In primele ore ale 

dimineții cînd am vizi
tat laminorul de 6 țoii 
al Uzinelor de tuburi 
„Republica” procesul 
de fabricație era în 
plină desfășurare. Fie
care muncitor la pos
tul său de lucru supra
veghea cu 
metamorfoza
lui incandescent, 
tul se desfășura 
mal

atenfie 
mefalu- 

To- 
nor- 

primele pro
duse realizate purtînd 
pecetea celei 
înalte calități.

— Am pregătit bine 
producția acestui an 
— ne spunea tînărul 
Ștefan Ganea, lamino- 

agregatul

mai

„Duo". Utilajele au 
tost revizuite și cu
rățite, sculele au fost 
pregătite din vreme, 
materia primă, de a- 
semenea, așa că încă 
din primele ore am a- 
sigurat utilajului un in
dice înalt de utilizare.

La dezbaterea ci
frelor de plan — a 
continuat tînărul lami- 
norist — pe baza ana
lizei profunde a posi
bilităților de producție 
noi am arătat că sar
cinile de plan pe anul 
1963 pot fi depășite 
cu 1,5 la sută, aceasta 
constituind de altfel 
unul din punctele prin
cipale ale angajamen-

tului luat în cadrul în
trecerii socialiste. Po
sibilități sînt suficien
te. lată un exemplu : 
pînă acum trecerea 
ia fabricarea unui nou 
sortiment necesita cel 
puțin două ore jumă
tate de pregătire. Da
că sculele de ghidare 
se pregătesc cu două 
ore înainte de intro
ducerea noului sorti
ment în fabricație pro
cesul de pregătire va 
dura cel mult o 
1n

oră.
acest fef timpii ne-

B. VASILE

(Continuare 
în pag. a ZH-a)

și bine pregătite!

DEVA (de la corespondentul nostru).
Colectivul oțelăriei electrice a Combinatului 

siderurgic Hunedoara (aici se lucrează oțelu
rile speciale pentru rulmenți, sape cu role etc) 
a terminat cu șase zile înainte planul de pro
ducție pe anul 1962. Succesul acesta constituia 
preludiul unor rezultate mai bogate în între
cerea socialistă, era o certitudine că în acest 
an oțelarii de aici vor lucra cu mai multă 
hărnicie și pricepere. Și faptele confirmă acest 
lucru.

completarea
pentru an-

II cheamă Dimitrie Gorun. Geanta lui umplut acum de cărți. 
Astă seară, acum chiar, se va ține încă una din lecțiile cursurilor 

agrozootehnice, organizate la G.A.C. Hitiaș, raionul Lugoj.

Foto : I. CUCU

Prime de vechime

pentru mineri
Peste 1 400 de mi

neri, ingineri, mai
ștri ?i tehnicieni din 
bazinul carbonifer 
Comănești, regiunea 
Bacău, au benefi
ciat de prime de 
vechime pentru 
muncă în subteran. 
Sume, alocată in a- 
cest scop pentru a-

a fost cunul 1962
550 000 lei mai mare 
decit în 1961. Mine
rii 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. De aseme-

nea, maiștrii mineri 
Petre Barbu și Si- 
mion Bilbîie, care 
au o vechime de 
peste 30 de ani, au 
fost recompensați 
'cu 4 700 și respectiv 
[6240 lei.

(Agerpres)

saptamini 
mai despart de se
siunea de examene. 
Intensificarea pregă
tirilor în vederea a- 
cestei importante 
verificări a muncii 

depuse în cursul unui semestru 
poafe fi ilustrată și în cazul Insti
tutului politehnic din Cluj prin 
zeci și zeci de aspecte. Vom în
cepe cu activitatea grupelor pen
tru că munca acestora este cel mai 
sensibil barometru al pregătirilor 
pentru examene. în grupă este 
cunoscută străduința fiecărui stu
dent, temeinicia pregătirii sale 
pentru fiecare seminar, pentru fie
care lucrare de laborator sau pro
iect. Tot la nivelul grupei pot fi 
luate măsurile cele mai eficiente 
pentru lichidarea și 
golurilor în pregătire, 
trenarea tuturor stu
denților la o muncă 
intensă și metodică 
de consolidare a cu
noștințelor.

lată motivele pen
tru care comitetul 
U.T.M., asociația stu
denților cit și con
ducerile celor două 
facultăți ale institu
tului și-au concentrat 
atenția în această 
perioadă în mod 
pra muncii ce se desfășoară 
grupe. 
U.T.M., 
primit 
ocupe 
dențească pentru a sprijini 
vul acestora în 
ror studenților la intensificarea stu
diului în vederea examenelor. $i 
cadrele didactice, în primul rînd 
îndrumătorii de grupe și de ani 
sînt în permanență în mijlocul stu
denților dîndu-le sprijin imediat în 
rezolvarea problemelor ce .se 
ivesc. Ajutorul se referă în primul 
rînd la asigurarea unei rodnice 
recapitulări a materiei. Cunoscînd 
nivelul de pregătire al fiecărui stu
dent din gruoă sau din an, îndru
mători ca prof. Bal Lasou, cont. 
Viciu Aurel, conf. Tripa Mihai, șet 
de lucrări Zubac Vlad acordă a- 
cesf ajutor diferențiat studenților 
ajutîndu-i să-și sistematizeze cu
noștințele, să insiste asupra unor 
capitole mai dificile pe care nu le 
stăpinesc prea temeinic. Planifi
carea timpului, lucrul esențial în 
acest răstimp, este un alt domeniu 
in care organizațiile U.T.M., aso-

In primele două zile ale anului 1963 oțelarii 
au elaborat 8 tone oțeluri speciale de calitate 
superioară peste sarcinile ce le-au revenit.

Rezultate bune au obținut în zilele respec
tive și muncitorii de la laminoarele 800 mm și 
1 000 mm, care au laminat 316 tone peste 
vederi. în fruntea întrecerii sînt și de 
aceasta laminoriștii din schimbul condus 
tînărul inginer Mircea Hosu și brigada 
dusă de Ion Munteanu.

pre
data

de
con-

Lăcătușii Ion Brusanovschi și 
Radu Gruia do la Uzinele de 
pompe și mașini agricole 
București sînt cunoscuți ca 
fruntași în întrecere. Prima zi 
de muncă din noul an le-a 
adus și prima bucurie : pom
pele montate de ei au trecut 

cu bine examenul calității.

iarnă. Cîmpul nu 
mai răsună de du
duitul tractoare
lor. Este perioada 
cînd se execută 
revizuirea fiecărui 
tractor, a fiecărui 
agregat agricol în 

vederea pregătirii acestora 
pentru viitoarea campanie. In 
această acțiune, aici în Olte
nia, un rol important îl de
ține Uzina de reparații a ma
șinilor agricole din Craiova.

Zilele acestea am avut o 
convorbire cu mai mulți ingi
neri de la uzină, care ne-au 
relatat despre măsurile ce au 
fost luate în vederea. îmbună
tățirii activității de reparații.

— La pregătirea actualei 
campanii, spunea tovarășul 
Lucian Butoi, inginerul șef al 
uzinei, care la 
noi începe 
1 noiembrie 
se sfîrșește 
jurul datei 
31 martie, 
trecut încă < 
luna iulie, 
tenția noastră 
s-a îndreptat 
mai ales în 
direcția măririi 
spațiilor productive, sporirii 
capacității de reparații prin 
mărirea numărului posturilor 
de lucru, mecanizarea lucrări
lor ce necesită un volum mare 
de muncă și firește îmbunată, 
țirea pe toate căile a calității 
reparațiilor. Spațiul tehnolo
gic a crescut cu peste 340 m p 
din care aproape 90 m p au 
fost amenajați prin muncă 
patriotică, acțiune la care o 
contribuție deosebită au adus-o 
tinerii. S-a mărit spațiul teh
nologic la sectorul montaj 
motoare. Aici, înainte, nu exis, 
ta decit 0 singură baie pentru 
spălarea pieselor, constituind 
un loc îngust în cadrul flu
xului tehnologic, care, normal, 
determina o productivitate scă
zută a muncii. Am amenajat 
încă o baie de degresaj dotată 
și cu o macara pivotantă pen
tru o mai ușoară mînuire a 
pieselor, în special a arbori
lor motor.

Pînă în toamna anului tre
cut, a continuat inginerul șef, 
vopsirea tractoarelor și a ce
lorlalte utilaje reparate se fă
cea în aer liber. Calitatea ace
stor operațiuni nu era întot
deauna corespunzătoare. Vre
mea rece și umedă din timpul 
toamnei și iernii nu permitea 
o aderare perfectă a vopselei 
pe metal, se formau pori, iar 
în timpul exploatării apărea 
fenomenul decojirii. Am ame
najat atunci o cameră pentru 
vopsire ce a înlăturat aceste 
neajunsuri.

S-a mai menționat că la po
stiși de recondiționat arbori a 
fost instalată o macara pivo
tantă : cu un electro-palan 
s-a dotat postul de recond'ițio- 
nare a punților din spate și 
asemenea mecanizări a mun
cilor grele au avut loc Ia toate 
posturile de lucru, diminuîn- 
du-se pe de o parte efortul fi
zic al muncitorilor, iar pe de 
altă parte sporind considerabil 
randamentul fiecărui loc 
muncă.

'wf

la 
i și

în 
de 

am 
din 
A-

Cum se desfășoară 
repararea tractoare
lor și a mașinilor 

agricole la Uzina de 
reparații din Craiova

un 
e- 
a-

— Cum era și firesc — a in
tervenit tovarășul Constantin 

■Popescu, inginer în cadrul ser
viciului tehnic, sporind spațiul 
d'e producție se impunea reor
ganizarea fluxului tehnologic 
și crearea unor posturi noi de 
lucru. Numărul muncitorilor a 
crescut cu peste 25—30 la 
sută. Nu toți angajații noi 
(deși în mare parte calificați) 
cunoșteau procesul nostru teh
nologic. De aceea s-a făcut o 
reîmpărțire a oamenilor pe 
locurile de muncă în așa fel 
incit fiecare post de producție 
să dispună de unul sau mai 
mulți muncitori calificați, cu
noscători ai procesului de re
parații a tractoarelor și mași
nilor agricole.

Dintre măsurile luate în ca
drul reorganizării fluxului 

tehnologic 
mare efect 
conomic a
vut cancentra- 
rea recondițio- 
nării pieselor 
uzate prin crea
rea unui atelier 
de recondițio- 
nare. In cadrul 
liniilor fluxu
lui tehnologic

fiecare post execută revizuirea 
și repararea unui ansamblu, 
înainte, cînd o piesă urma să 
fie recondiționată, această ope
rație interesa pe muncitorul de 
la postul respecitv. La secto
rul de reparații accesorii mo
tor, pentru recondițicnarea 
corpului pompei de apă, de 
pildă, în vechea formă de or
ganizare se pierdeau cîte 30 
minute — o oră, în timp ce o- 
perația propriu-zisă de repa
rare nu 
minute, iar restul timpului se 
pierdea 
respective la sudură, la ajus- 
taj etc. Iată deci un volum 
important de timp neproduc
tiv. în plus piesa nu era re
condiționată în mod cores
punzător, fiindcă muncitorul 
nu avea deprinderea necesară 
și nu cunoștea normele de e- 
xecuție. Timpii aceștia ne
productivi acum sînt elimi-

dura mai mult de 15

cu transportul piesei

VASILE BARAC 
corespondentul „Scînteii tine

retului” pentru regiunea 
Oltenia

(Continuare în pag. a II-a)

---------

Benzi 
transportoare 

intrate 
în producție

de

SESiun/rae examene TELEGRAMĂ

La Uzinele „Emailul roșu” 
din Mediaș au intrat în func
țiune 7 mari benzi transpor
toare. Cu ajutorul lor se me- 
canizează operația de trans
port a vaselor și se asigură 
sortarea acestora în cele mai 
bune condiții. Intrarea în pro
ducție a benzilor transportoa
re contribuie la creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătă
țirea calității produselor și la 
realizarea de economii la pre- 
țul de cost.

(Agerpres)
o------ -

ciafiile studenților, cu sprijinul ca
drelor didactice, dau un sprijin 
substanțial studenților, în pregăti
rea pentru sesiune.

★

Rezultatele obținute de grupa 
323 din anul 11l-electrotehnică, 
în sesiunea trecută, au fost de
stul de bune. Aproape 70 la sută 
din calificative peste 7.

Și totuși, Piftner Alexandru, 
Hartmain I, Cernea-nu I, sînt de pă
rere că rezultatele pot fi și mai 
bune. întreaga grupă este de a- 
cord cu aceasta, și a hotărît ca la 
examenele ce urmează, cinci la 
număr, să dovedească acest lucru.

S-au făcut grupe de studiu la 
cămin, sau acasă Ia unii sfudenți, 
care locuiesc în oraș. După ce

PREGĂTIRILE STUDENȚILOR
DE LA INSTITUTUL

POLITEHNIC DIN CLUJ
a'eosebit asu- 

în 
Membrii din comitetele 
din consiliile A, S. au 

sarcini concrete să se 
de cîte o grupă stu- 

acti- 
mobilizarea tu-tu-

un capitol, o 
discuții pentru

fiecare a studiat 
temă, se poartă 
elucidarea problemelor neînțe
lese. Procedînd în acest fel, 
studenții Mărgineanu Vasile, Mol
dovan Gheorghe, Mureșan Tu
dor sînt siguri că vor obține 
rezultate și mai bune ca anul 
trecut, cînd au verificat eficaci
tatea acestei metode de studiu. Și 
în alte grupe întrajutorarea este 
folosită în această perioadă, pen
tru ridicarea 
tire, mai ales 
slabi.

Mai puțină
denții din anul I, care se prezintă 
la prima lor sesiune de examene, 
lată de ce încă de la începu
tul anului universitar, cadre di
dactice, studenți din anii mai 
mari au căutat să transmită celor 
din anii întîi, o parte din expe
riența lor. Acest lucru s-a dovedit 
a fi foarte util la anul I al 
tății de electromecanică, 
domnește o atmosferă de 
intensă. în grupele
majoritatea studenților au termi-

nat studiul materialului, iar acum, 
odată cu predarea ultimului curs, 
fac doar o recapitulare, o reve
dere și completare a cunoștințelor. 
Amintim doar cîteva din căile prin 
care s-a ajuns la această situație 
care îndreptățește speranța că se 
vor obține rezultate bune la pri
ma sesiune de examen. Astfel, la 
grupa 312, popularizarea metode
lor de muncă ale unor studenți 
fruntași ca Ardeleanu Ilie, Gligor 
Daniel, care, venind din producție, 
dovedesc și la învățătură perse
verență și sîrguință, 
ajutorului colegial, 
unor grupe de studiu 
ceasta perioadă de 
își sporesc eficiența, 
studenților grupei la 
tuturor cursurilor, a 
pregătirea pentru fiecare seminar, 
sînt principalele aspecte ale pre

gătirii pentru exa
mene.

Sînt însă și unele 
grupe ca de exem
plu 311, 314, 316, în 
care există și unii 
studenți care au ne
glijat pregătirea în 
cursul semestrului și 
abia acum își dau 
seama ce trebuie să 
facă. Aceștia au 
mare nevoie de a- 

care „refuzaseră" să-l 
în cursul semestrului, 
se desfășoară consfă-

Excelenței sale 
Generalului NE WIN 

Președintele Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane

RANGOON

nivelului de pregă- 
a unor studenji mai

experiență au stu-

Facul- 
unde 
lucru

acestui an

organizarea 
sub forma 
care în a- 
recapitulare 
mobilizarea 

frecventarea ’ 
consultațiilor,

jutorul 
primească 
In'prezent 
tuiri profesionale în multe grupe 
din anul I. E necesar ca comi
tetele U.T.M., consiliile asocia
țiilor din facultăți să acorde a- 
tenție mai mare modului în care 
se desfășoară aceste consfătuiri, 
insisfînd ca ele să fie eficiente, să 
contribuie la îmbunătățirea situa
ției din grupele respective. Cu a- 
cest prilej, metodele de studiu fo
losite de studenții fruntași ai gru
pelor de sfudenți în pregătirea 
pentru examene trebuie populari
zate, extinse.

Pe

ir

fi
Din inijiativa 
a consiliului

comitetului U.T.M. 
asociației pe insti-

ION LEICU
Președintele Consiliului

U.A.S. Cluj
NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. & Ul-a)

Cu prilejul Zilei Independenței Uniunii Birmane, vă trimit 
Excelență, din partea mea personal, a Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 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 Birma- 
nia și a întîlnirilor cu Excelența'Voastră și sînt convins că prie
tenia 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 pentrul Anul Nou 1963.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat. al 

Republicii Populare Romîne

O nouă 
policlinică 
modernă 

la Satu Mare
Zilele acestea 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, stomatolo- 
,gie oncologie, fizioterapie, hi- 
droterapie, etc. înzestrată cu 
aparate medicale moderne și 
încadrată cu medici de specia
litate, policlinica va deservi 
oamenii muncii din orașul și 
raionul Satu Mare.

(Agerpres)

de conducere, 
și importante

Traian, regiunea Dobrogea, un an 
bază s-a ridicat la peste 2 000 000 
curind tn consiliul 
și-au propus noi

Anul care a trecut a fost pentru colectiviștii din comuna Valu lui 
al multor succese. S-au obținut producții frumoase, fondul de 
lei. In pl anul de producția pe anul 1963, care s-a discutat de 
după cum se vede și în fotografia noastră, colectiviștii de aici 

obiective de realizat.
Foto : AGERPRES

A



TASS-MOSCOVA

mTiîTrnTi I

la a-

Dr. M. DACU

irucle 
rapidă

A. 1. 
pro-

expe-
So-

și alte 
inclus-

că are nevoie

1
■

sporirea pro- 
de calitate

vitamine este 
vast al biochi-

și ta 
de ca

fermenți au 
succes și în 
unde callta- 

obținute s-a

cîteva 
indus- 
A. I.

aplicării 
cadrul 

scrie

hlit
laptelui lipsit de grăsime,

Academicianul A. I. OPARIN despre

Un nou tip de astrograf con
struit In U.R.S.S., destinat pen
tru observații de precizie a 

corpurilor cerești.

Cursuri pentru ridicareaFoto : AGERPRES

calificării profesionale
Întîlnire cu fruntași
ai recoltelor bogate precompri- 

beton, beto- 
fierari-beto- 

uti-

TU life

upă ce a adus nu
meroase servicii 
biologiei și medi
cinii, agriculturii 
și zootehniei, bio- 
chimia pătrunde 
în ultimul timp 

din ce în ce mai mult în in
dustrie.

In prezent, există 
întregi ale producției 
triale care se bazează 
cese biochimice. Dar 
metode — preconizează 
A. I. Opărim — trebuie 
fi extinse mai mult.

Un exemplu interesant îl 
constituie procesele biochimice 
care au loc în industria patise
riei, a vinului, a berii, a ceaiu
lui sau a tutunului. în aceste 
domenii, transformarea mate
riei prime în produs finit de
pinde în mare măsură de ac
țiunea unor fermenți. Dirijarea 
acțiunii acestor fermenți în 
cursul procesului tehnologic 
se realizează și în prezent, dar 
ea ar putea fi intensificată 
prin adăugirea unor cantități 
suplimentare de bacterii sau 
mucegaiuri cultivate special în 
acest scop.

Folosirea preparatelor fer
mentative în industrie este o 
preocupare majoră a biochi- 
miștilor sovietici și ei au ela
borat o serie de metode de ob
ținere a unor astfel de prepa
rate. Experimentarea pe scară 
largă a diverselor preparate

sectoare 
indus- 

pe pro- 
aceste 
acad, 

și pot

• Pe apele fluviului Nipru 
plutește un nou tip de navă 
Diesel unică în genul ei. Nava 
nu are nici timonier la cîrmă, 
nici mateloți pe punte, nici 
mecanici la mașini: ea este în 
întregime dirijată cu servo- 
mecanisme. Constructorii au 
denumit-o „Laboratorul”.

Noua navă manevrează la 
fel de bine în linie dreaptă 
ca și în meandre, evită bancu
rile de nisip. încetinește sau 
accelerează viteza, în acest 
scop sonde acustice înregis
trează cu precizie adîncimea 
apei, aparatele reacționînd pe 
loc prin schimbări de viteză și 
direcție.

Semnalele numeroaselor a- 
parate ajung la o mașină e- 
lectronică de calculat care 
„conduce” nava de-a lungul 
cursului fluviului.

• La Varșovia a fost creat 
un aparat pentru orbi — „au- 
diovizir” — care permite or
bilor să „citească” după auz 
desene tehnice.

Este vorba de un instru
ment ușor, de buzunar, cu ge
nerator pe bază de tranzistori. 
Deplasarea pe hîrtie a unui 
creion special, prevăzut cu un

de fermenți — sqrie acad. 
Oparin — în condifii de 
ducție și în laborator a confir
mat marea eficacitate tehnică 
și economică de aplicare a a- 
cestei metode".

fată cîteva exemple citate 
de acad. A. I. Oparin :

In industria de panificație, 
adăugarea unor cantități de 
20—25 grame amiloză micetică 

o tonă de făină albă reduce

teoletici duce la ; 
ducției de carne 
superioară.

Preparatele din 
fost încercate cu 
industria pielăriei, 
tea produselor 
îmbunătățit foarte mult.

Un mare pas înainte a fost 
făcut în Uniunea Sovietica 
prin introducerea fermenților 
în industria textilă. Folosirea

așa-zisului „lapte centrifugat' 
nu i se dădea mare atenție. 
Cercetările biochimice au a- 
rătat însă că proteina din lap
te, care există și în laptele 
centrifugat, are o mare valoa
re nutritivă.

Tot astfel se considera că 
grăsimea cea mai bună este 
cea animală. Analizele biochi
mice au rectificat și în acest 
caz vechea concepție. S-a
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considerabil procesul de fer
mentare. Totodată se îmbună
tățește calitatea plinii, volu
mul ei, porozitatea miezului, 
culoarea și în special gustul 
și aroma.

Fermenții de filtrare utilizați 
In industria de vinificafie și în 
producerea sucurilor de 
contribuie la limpezirea 
a vinurilor și sucurilor.

In industria cărnii, 
riențe făcute în Uniunea 
vietică în ultimii ani au arătat 
că folosirea unor fermenți pro

unor microorganisrpe în pre
lucrarea bumbacului și a mă
tăsii a dus la reducerea 
timpului de fabricație 
obținerea unor produse 
litate superioară.

Biochintia a elucidat 
probleme ale producției
triale. Astfel, pînă de curînd, 
valoarea de bază a laptelui 
era considerată grăsimea 
iar

rătat anume că grăsimile ani
male în comparație cu cele de 
origină vegetală sini sărace 
în acizi grași nesaturati cum 
sint acizii iinoiic și linolenic 
Acești acizi sint indispensabili 
organismului uman deoarece 
acesta nu-i poate sintetiza sin- 
gui cu toate 
de ei.

Producția de 
un alt capitol

miel industriale. în ultimul 
timp au fost elaborate în Uniu
nea Sovietică numeroase pro
cedee tehnologice pentru obți
nerea unor vitamine valoroase 
cu ajutorul fermenților. Un 
exemplu îl constituie produc
ția experimentală a vitaminei 
B 12 la Uzina de acetonă din 
Gornensk. Metoda pusă la 
punct de Insititutul de biochi
mie al Academiei de științe a 
U.R.S.S., și aplicată aici, a dus 
la obținerea vitaminei din... 
deșeuri industriale.

Creșterea producției de vi
tamine va permite în viitor 
„vitaminizarea artificială" a 
unor produse alimentare ca 
plinea albă, macaroanele, gră
simile, preparatele de cofetă
rie, laptele pentru alimentarea 
copiilor etc.

Acestea sînt numai 
aspecte ale biochimiei 
triale analizate de acad. 
Oparin. „Domeniul 
biochimiei tehnice în
economiei naționale — 
savantul sovietic — crește an 
de an, punînd mereu noi sar
cini în fața oamenilor de 
știință".

Pe scena Casei de cultură din Reși(a : moment din spectacolul 
coregrafic după basmul „Hans și Grethel” interpretat de copiii 

muncitorilor reșijeni.
Folo : AGERPRES

In sprijinul educației 

mumie a tineretului
Acțiuni educative în programele instituțiilor 

muzicale din Iași

fotoelement, provoacă în căști 
un „șuier” slab care dispare 
pe liniile desenului. Este sufi
cientă cea mai mică abatere 
de la desen pentru ca „șuie
rul” să reapară.

• La o fabrică de plase din 
Polonia a fost creată o insta
lație specială pentru zincuirea 
prin metodă electrolitică a 
plaselor de sîrmă. Gratie noii 
tehnologii acoperirea de zinc 
este netedă, are aderență bună 
și este extrem de rezistentă. 
Consumul de zinc reprezintă 
aproximativ 25 kg pe tona de 
sîrmă. în loc de 50 kg ca în 
condițiile vechii tehnologii

® Lucrătorii de la stațiunea 
experimentală de plante teh
nice a Academiei cehoslovace 
de științe agricole vor trans
mite în acest an în producție 
experiența distrugerii buruie
nilor. mai cu seamă a pirului 
persistent în in.

Pentru stropirea inului a 
fost propus preparatul „TCA”. 
Principala sa parte compo
nentă o constituie acidul tri- 
cloracetic. Acest preparat dis
truge aproape în întregime 
pirul, asigurînd sporirea 
coltei de in cu 20 la sută.

Primele tone de fier vechi din noul an 
au pornit spre oțelării 1

în anul 1962, unitatea I.C.M. din Caran
sebeș a expediat oțelăriilor cu 82 tone fier 
vechi mai mult decît prevedea planul. Pe 
poarta întreprinderii ies zilnic zeci de tone de 
fier vechi îndreptîndu-se spre „Oțelul roșu”.

— într-una din zilele trecute — ne spune 
tovarășul Nicolae Suciu, șeful depozitului — 
de la întreprinderea noastră au plecat 15 200 
kg fier vechi. Cu aceasta am început reali
zarea planului de colectare a fierului vechi 
pe anul 1963. Cantitatea de 1520 tone fier 
yechi, cuprinsă în planul anului 1962 a fost

îndeplinită și depășită pînă la data de 20 de
cembrie. Un prețios ajutor în realizarea sar
cinilor de plan l-am primit din partea tine
rilor din raionul Caransebeș. La acțiunea de 
strîngere a fierului vechi au participat anul 
acesta peste 5 000 de tineri din satele și în
treprinderile din raion. Ei au colectat 611 
tone fier vechi, evidențiindu-se cu acest pri
lej elevii școlilor medii nr. 1 și 2 din Caran
sebeș, tinerii de la Depoul C.F.R. Caransebeș, 
de la „Oțelul roșu” și Rusca-Montană.

NICOLAE CRISTESCU 
elev

Excursie de studii munca
De curînd, studenții din anul 

II! de la Facultatea de exploatări 
miniere Petroșeni au tăcut o 
excursie de studii la Combinatul 
siderurgic Hunedoara.

In secțiile furnale, cocserie 
oțelărie, viitorii ingineri mineri 
studiat procesul de producție 
au făcut o serie de propuneri pri
vind folosirea minereurilor aglo
merate prin prăjire, mărirea rezi
stenței mecanice a cocsului meta
lurgic produs din cărbuni cocsi- 
ficabili de la Calan și Valea Jiului 
și altele.

patriotică

Din inițiativa comitetului 
U.T.M. al Școlii medii din co
muna Pogoanele, raionul Bu
zău, s-a organizat, de curînd, 
o întîlnire a elevilor cu un 
grup de colectiviști de la 
G.A.C. „Victoria Socialismu
lui”. Colectiviștii Nistor Ște
fan și Chiriac Ștefan au vor
bit elevilor despre frumusețea 
muncii în agricultură, despre 
întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriei lor colec
tive, despre transformarea 
comunei lor și creșterea bună
stării celor ce muncesc pe 
ogoarele înfrățite.

în încheierea întîlnirii, ele
vii școlii medii au prezentat 
în cinstea colectiviștilor frun
tași, un bogat program artistic.

întreprinde
rea de prefabricate 
„Progresul" din Ca
pitală s-au deschis, 
nu de mult, cursu
rile de calificare și 
specializare care 
sînt frecventate de 
peste 550 muncitori 
tineri și vîrstnici. 
Cursurile — care se 
țin de două ori pe 
săptămînă — urmă
resc calificarea și 
specializarea mun-

citorilor în urmă
toarele meserii : lu
crători 
mate 
niști,
niști, mecanici 
laje construcții, ma
caragii, electroca- 
riști, laboranți.

Pregătirea elevi
lor se face de un 
colectiv format din 
cei mai buni ingi
neri din întreprin
dere : Mihai Stoe-

nescu, Grigore 
gulescu, Șerban 
mitrescu, Asoel 
dislau. Iordan 
lius și alții.

Cunoștințele 
date elevilor privesc 
tehnologia meseriei 
și materialelor, de
sen tehnic și mate
matică.

ION FERARU
fierar-betonist

a și tn multe alte 
orașe ale țării, la 
Iași, instituțiile mu
zicale desfășoară pe 
lingă o amplă acti
vitate concertistică, 
o susținută muncă

de educație muzicală organizînd 
acțiuni menite să cultive și să 
dezvolte dragostea tinerilor pen
tru artă.

Printre aceste acțiuni trebuie 
să subliniem, in primul ritul, 
concertele simfonice populare pe 
care colectivele unite ale Or
chestrei simfonice, corului și 
orchestrei „Doina Moldovei" le 
dau în fața oamenilor muncii din 
întreprinderi și gospodării agri
cole colective.

în afara manifestărilor care 
au loc la sediul Filarmonicii, co
lectivul acestei instituții a mai 
dat concerte simfonice populare 
la Casa de cultură a tineretului 
și studenților, la Casa de cultură 
a sindicatelor, la Trustul de 
construcții, la Fabrica de ulei, 
precum și în orașele Huși, Paș
cani și în gospodăria agricolă 
colectivă Blăgești.

Caracterul popular al acestor 
concerte nu rezultă aici numai 
din factura accesibilă a lucrări
lor incluse în program (valsuri 
de Strauss, unele lucrări simfo
nice cu program, piese corale 
ca „Valurile Amurului'’ de So
kolov, „Valurile Dunării" de Iva- 
norici, „Cintăm slavă partidu
lui", de Muradeli, lucrări corale 
rornînești de Gh. Cucu, Achim 
Stoia, Vasile Popovici și alții 
precum și unele dintre cele mai 
frumoase cîntece și jocuri popu
lare) dur și din varietatea genu
rilor muzicale și a interpretări
lor pe care aceste manifestări le 
cuprind. Popularitatea de care 
concertele simfonice se bucură 
în rîndurile oamenilor muncii o 
dovedește și 
mele luni au 
manifestări 
spectatori.

Concertele-lecție se numără,' 
de asemenea, printre importan
tele acțiuni de educație muzicală 
prezente în preocupările Filar
monicii „Moldova”. în cadrul 
concertelor-lecții au fost expuse 
pînă acum teme ca: „Ce exprimă 
muzica”, „Pictura și muzica” și 
altele. (Este de subliniat că la 
concertul-lecție întitulat „Ce ex-

faptul că în ulti- 
participat la aceste 
peste zece mii de

?' 
au
Și

D. DRAGOMIR 
C. PROTESOIU 

studenți

Tinerii colecti
viști din gospodăria 
agricolă colectivă 
„Brazdă nouă" din 
satul Cegani, comu
na Bordușani, ra
ionul Fetești, mobi
lizați de organizația 
V.T.M. au obținut 
însemnate succese 
în acțiunile de 
muncă patriotică. In 
ultima vreme ei au 
executat
la șoselele din

reparații
raza

comunei pe o 
me de 7 km. 
nînd piatră și nisip 
transportat volun
tar cu atelajele gos
podăriei colective. 
Tinerii colectiviști 
au contribuit efec
tiv la defrișatul li
zierelor și plantații
lor neproductive, 
redînd agriculturii 
suprafața de 22 hec
tare teren, la trans-

lungi- 
așter-

portul pe ogoa
re a 420 de tone 
de gunoi de grajd. 
Tinerii Drăgoi Ra
du, Ștefan Ion, Ghi- 
ță Marin și alții sînt 
doar cîțiva din cei 
care au contribuit 
la obținerea reali
zărilor de mai sus.

CONSTANTIN 
FRÎNCU 

colectivist

DA TORIE

Foto : D. FLOREA

Pregătiri pentru examene : stu_ 
denji de la Institutul pedago
gic de 3 ani din Craiova la o 

oră de consultajii.

MIHALAȘCU C. ION

LA TIMP

primă muzica” au participat pes
te 1 200 de spectatori din între
prinderile și instituțiile lașului).

Urmărind intensificarea activi
tății de educație muzicală a pu
blicului ieșean, colectivul Filar
monicii și-a propus realizarea în 
această stagiune a unor noi cou- 
certedecție.

Ar fi desigur interesant ca 
toate acțiunile ce se întreprind 
de către Filarmonica ieșeană 
pentru educarea muzicală a ma
selor să poarte pecetea unei mai 
bune organizări și sistematizări 
pe teme, cicluri de teme, com
pozitori, cicluri de compozitori 
etc. De asemenea, socotim că 
realizările dobîndite pînă acum 
de Filarmonica „Moldova” tre
buie îmbogățite printr-un efort 
sporit în direcția dezvoltării și 
orientării repertoriului spre cele 
mai valoroase lucrări din litera
tura muzicală romînească și uni
versală (și nu mereu aceleași) 
care să fie interpretate la un 
nivel artistic calitativ din ce în 
ce mai ridicat.

în peisajul artistic al lașului, 
un loc deosebit îl ocupă și ac
tivitatea Operei de Stat. Și, aici 
au loc acțiuni de educație mu
zicală, care și-au cîștigat popu
laritatea între iubitorii de mu
zică. Astfel, sînt recitalurile și 
concertele cu prezentări date în 
întreprinderi și instituții, serile 
de operă cu prilejul cărora sînt 
interpretate cele mai populare 
fragmente din creațiile lirice uni
versale, spectacolele-lecții la 
care în afara obișnuitului pro
gram de sală, se face prezenta
rea integrală a operei și compo
zitorului direct în fața specta
torilor.

Considerăm că inițiativa Tea
trului de Operă din Iași de a 
sprijini efectiv dezvoltarea acti
vității artistice de amatori din 
întreprinderi, instituții și din 
gospodăriile agricole colective 
apropiate, constituie, de aseme
nea, un prețios aport în acțiu
nea de educație muzicală a ma
selor. Peste 100 de artiști ai 
teatrului, muzicieni și coregrafi, 
ajută în prezent un mare număr 
de formații artistice de amatori.

Printre celelalte acțiuni de e- 
ducație muzicală întreprinse de 
colectivul Teatrului de Operă 
din Iași se cuvine să subliniem 
și organizarea audierii în colec
tiv în întreprinderi a emisiuni
lor de inițiere muzicală ale Ra- 
dioteleviziunii. Secretariatul ar
tistic al operei realizează acest 
lucru înregistrînd pe bandă de 
magnetofon de la posturile noa
stre de radio, emisiunile respec
tive pe care apoi le prezintă în 
cadrul organizat și la ore potri
vite iubitorilor de muzică din 
întreprinderi. Este, desigur, o 
acțiune lăudabilă care ar putea 
fi extinsă și în activitatea altor 
instituții artistice din țară.

Activitatea de educare muzi
cală a maselor desfășurată de 
cele două instituții artistice a 
dat bune rezultate. Ea contribuie 
la formarea gustului artistic al 
tineretului, care populează din ce 
în ce mai mult sălile de concer
te și spectacole.

Intensificarea pe viitor a a- 
cestei activități va duce la ridi
carea pe o treaptă și mai înaltă 
a vieții muzicale ieșene.

VASILE DONOSE

E noapte tîrziu. 
Orașul s-a îmbră
cat în mantia-i nea
gră. în camera de 
gardă a spitalului 
unificat din Turda 
e liniște. Medicul 
de gardă, doctorul 
Bogdan 
gîndește 
de peste 
perații 
două i 
și alte intervenții 
de moment. Dar 
toate s-au terminat 
cu bine... Mulțumit 
și totodată obosit 
peste măsură, în
cercă să se odih
nească. Dar nu-și 
puse bine capul pe 
pernă cînd sbîrnîi- 
tul strident al tele
fonului îl 
tresară.

- M-o fi 
soția, gîndi 
receptorul 
che și din 
capăt al firului^ o 
voce necunoscută îl

Sabin, se 
la munca 

■ zi: trei o- 
„normale". 

neprevăzute

făcu să

chemînd 
el. Duse 
la ure- 
celălalt

anunță grav, agitat: 
în comuna Băișoara 
cineva e grav bol
nav. Trebuie inter
venit...

Doctorul Bogdan 
nu mai stă pe gîn- 
duri. Uitînd de obo
seală. trece în sala 
de operații și înce
pe să-și pregătea
scă cele necesare.

...Pe șoseaua as
faltată o mașină 
cu însemnele Crucii 
Roșii gonea în noap
te. La volanul ei, 
comunistul Juga 
Florin scruta bezna 
de dincolo de par
briz. „Trebuie să a- 
jung cît mai repe
de", se îndemna el. 
Pînă în comună mai 
erau doar cîțiva ki
lometri...

In curtea dispen
sarului din comună, 
lume multă, agita

ție. în timp ce bol
navul este transpor
tat de personalul

de serviciu, la ma
șină, grupuri de oa
meni s-au strîns în 
jurul șoferului. Pri
virile tuturor sint 
îndreptate spre el 
spunîndu-i parcă : 
„Și de tine depinde 
soarta bolnavului. 
El trebuie salvat". 
Și comunistul Juga 
gindește la fel. De 
aceea pornește ma
șina cu viteză îna
poi către Turda, că
tre spital.

N-au trecut decît 
două ore de la sbîr- 
nîitul telefonului și 
pe masa de operație 
cîțiva oameni se lup
tă cu moartea. In
strumentele medi
cale sînt mînuite cu 
iuțeală și pricepere, 
în jurul bolnavului 
medicii Bogdan Sa
bin. Bocicor Arpad, 
Gavrilă Victor pun 
în slujba vieții toa
te cunoștințele lor 
profesionale. Bro-

mari de su- 
au apărut pe 
lor obosite.

re- 
se
Pe
un

boane 
doare 
fețele 
Minutele trec greu. 
Apoi bolnavul des
chide ochii mari, 
răsuflă adînc și 
pede. Medicii 
privesc, tăcuți, 
fețele lor apare
zîmbet. Zîmbetul 
izbînzii. Un om și-a 
recăpătat puterile, 
viața.

Cine este pacien
tul ? Dar ce impor
tanță are ? Oricine 
ar fi fost el, s-ar fi 
bucurat de aceeași 
atenție 
acestor 
brăcați 
albe,
vegheze la sănăta
tea și viața oame
nilor.

din partea 
oameni îm- 

în halate 
chemați să

GHEORGHE 
BERCEA 

muncitor sticlar

UTILAJELE AGRICOLE
Șl BINE PREGĂTITE!

(Urmare din pag. I)

nați. Atelierul de recondițio- 
nare are o magazie cu piese 
recondiționate unde se gă
sește un stoc „tampon" pen
tru fiecare piesă în parte. în 
noile condiții muncitorul de 
la sectorul de reparații acce
sorii motor nu mai este obli
gat să meargă la atelierul de 
sudură, la ajustaj, ci pur și 
simplu aduce la magazie 
corpul de pompă uzat și ia în 
schimb un altul recondiționat. 
Este doar un exemplu. însă în 
felul acesta timpul neproduc
tiv a fost redus la maximum, 
iar productivitatea muncii pe 
uzină crește cu cel puțin 10 
la sută.

— Dar nu aceasta este sin
gura consecință, a intervenit 
inginerul Eugen Grebanos, 
șeful serviciului C.T.C. Acum 
calitatea recondiționării este 
cu mult superioară deoarece 
s-au creat posibilități pentru 
respectarea tehnologiei reco
mandate de I.C.M.A. în plus 

J posturile de la acest atelier

sînt deservite de muncitori cu 
o calificare superioară, care 
specializîndu-se deja în efec
tuarea unor asemenea opera
ții, execută recondiționări de 
cea mai bună calitate.

De altfel, a continuat tînă- 
rul inginer, calitatea reparații
lor tractoarelor a fost obiec
tivul nr. 1 în planul de mă
suri al reorganizării activității 
productive. Posturile de lucru 
au fost utilate cu scule și dis
pozitive moderne, s-au intro
dus. sau sînt în curs de a se 
introduce noi procedee tehno
logice de mare eficacitate. Așa, 
de exemplu, în toamna anului 
trecut s-a experimentat cu 
foarte bune rezultate recon
diționarea la o serie de piese 
prin încărcarea acestora cu 
sudură automată sub strat de 
flux, operațiune care înainte, 
făcîndu-se prin sudură elec
trică obișnuită, stratul depus 
nu era continuu, omogen și 
avea pori. Pentru remanieri 
se pierdea timp prețios; și

numărul 
rațiuni 
Acum prin noua metodă stra
tul depus aderă perfect, este 
continuu, duritatea piesei re
condiționate este egală cu cea 
a unei piese noi. Metodă de 
mare eficacitate, încărcarea 
pieselor cu sudură automată 
sub strat de flux va fi intro
dusă pe scară largă în efec
tuarea unor asemenea 
țiuni.

Din discuții a reieșit 
cum 
dată 
care 
țirea 
ar fi: 
bucșare cu otel rezistent la u. 
zură a osiei din față, care 
redă dimensiunile și calitățile 
inițiale ale piesei. înainte, la 
locul de îmbinare a pîrghiei 
duble se adăuga o simplă șai
bă care, e adevărat, remedia 
momentan defectul însă nu 
prezenta rezistență ; s-a trecut 
la recondiționarea bucșelor de 
fuzetă prin adaptarea unui

unor asemenea ope- 
este destul de mare.

opera-

că a- 
primase execută pentru

o serie d'e operațiuni 
au condus la îmbunătă- 
calității reparațiilor cum 

recondiționarea prin

dispozitiv Ia mașina de alezat 
biele; recondiționarea bucșe
lor din capul mic de bielă 
prin deformare plastică, a ca
pului mare prin alezare, vop
sirea interioară a blocului mo. 
tor și altele.

Rezultatele acestor impor
tante acțiuni s-au făcut cu
rînd simțite.

Planul producției globale pe 
anul 1962 a fost îndeplinit în 
proporție de 117,3 la sută, 
productivitatea muncii a fost 
cu 7,2 la sută mai mare față 
de prevederile planului, va
loarea economiilor realizate 
peste plan a fost de aproape 
1 600 000 de lei, iar calitatea 
reparațiilor a fost mult îmbu
nătățită.

S-au creat condiții ca în a- 
cest an realizările să fie și 
mai mari. Din calculul capa
cității actuale de producție 
rezultă că în luna ianuarie, 
de pildă, realizările exprima
te în motor echivalent reparat 
vor fi de aproximativ 2,3 ori 
mai mari față de perioada

corespunzătoare a anului 
trecut.

De la mai multe S.M.T., 
printre care Olari, Cîrcea, Se- 
garcea și altele au fost trimi
se pe adresa întreprinderii 
scrisori prin care mecanizato
rii apreciază ca foarte bună 
calitatea lucrărilor de repara
ții executate la această uzină. 
Iată conținutul uneia dintre 
scrisorile trimise de Eroul 
Muncii Socialiste, tovarășul 
Ion Delcea, directorul S.M.T. 
Cîrcea.

„Tractorul cu seria 29.326 
reparat capital la uzina dv., 
în campania 1961—1962 a 
funcționat foarte bine, reali- 
zînd pînă în prezent 887 hec
tare de cultură arătură norma
lă. Vă mulțumim pentru cali
tatea reparațiilor executate și 
dorim același lucru și în 
viitor".

Este poate mărturia cea mal 
convingătoare că acest colec
tiv, care de doj ani deține stea-* 
gul de unitate fruntașă pe ra
mură, nu-și dezminte renu- 
mele cîștigat'.
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de examene

n gospodăria co
lectivă din satul 
Gostavăț funcțio
nează 4 cercuri de 
învățămînt agro
zootehnic : două
pentru cultura 

mare a plantelor de cîmp, unul 
zootehnic și altul legumicol. In 
aceste cercuri sînt cuprinși 230 
de colectiviști, care frecventea
ză cursurile cu regularitate. La 
cercurile pentru cultura plan
telor de cîmp s-au predat 9 
lecții. Nu vrem ca în cele ce 
urmează să arătăm cum pre
gătim lecțiile, cum le predăm 
și cum verificăm dacă cursan- 
ții își însușesc cele predate, ci 
vrem să dezbatem o altă pro
blemă nu mai puțin importan
tă pentru însușirea de noi cu
noștințe de către cursanți și 
anume problema folosirii ma
terialului intuitiv și a demon
strațiilor practice pe marginea 
lecțiilor. De ce ? Pentru că 
ne-am dat seama, din expe
riența anilor trecuți, că o lec
ție teoretică urmată de o de
monstrație practică netezește 
drumul spre cunoaștere, _ îi 
ajută pe cursanți să asimi
leze mult mai bine cele 
predate. Avînd sprijinul con
cret al organizației de par
tid, al conducerii gospodă
riei, prin procurarea unui ma
terial didactic ilustrativ bogat 
sau prin înlesnirea unor de
plasări a cursanților după pre
darea lecțiilor, în diferite sec
toare din cadrul gospodăriei, 
noi, ca lectori, am căutat să 
fructificăm pe deplin aceste 
posibilități. Bunăoară după ce 
am predat lecția despre orga
nizarea muncii în gospodăria 
colectivă, am expus un număr 
de planșe care ilustrau practic 
ce înseamnă organizarea pe 
baze științifice a teritoriului 
gospodăriei noastre, avantajele 
pe care le aduce gospodăriei 
prin sporirea producției agri
cole. Asta în comparație cu 
fostele loturi mici ale gospo
dăriei individuale. Firește, 
ne-am folosit de cifre de pro
ducție concrete din gospodărie, 
luate comparativ Pe sole. Une
ori demonstrațiile practice de
pășesc cadrul sălii de curs. La 
lecția „Folosirea îngrășămin
telor organice șl chimice în 
cultura plantelor de cîmp“, 
împreună cu toți cursanții am 
mers la grajduri, acolo unde 
se fac platformele de bălegar. 
Le-am vorbit la fața locului 
despre felul cum se fac aceste 
platforme, dimensiunile lor. 
Le-am arătat că ele trebuie să 
fie clădite îndesat ca să nu 
aibă goluri de aer, ceea ce ar 
determina producerea unui în- 
grășămînt de slabă calitate, 
sărac în elemente nutritive. 
De bună seamă că aici am ilus
trat cele spuse cu exemple de 
sporire a producției pe unele 
parcele din gospodăria noastră

în urma administrării unor în
semnate cantități de gunoi de 
grajd. De pe 40 de ha, cultiva
te cu porumb H.D. 306, am ob
ținut o producție de peste 6 000 
kg boabe la ha. După ce 
fiecare dintre cursanți a văzut 
practic cum Se face o platfor
mă și ce rezultate dau în pro
ducție îngrășămintele naturale, 
am trecut și le-am arătat sis
temul de colectare a urinei în 
bazine de cărămidă sclivisită 
cu ciment. La primăvară, cu 
ajutorul unor cisterne, vom 
transporta urina pe lucerniere 
și la pășuni. Producția de 
masă verde — hrană pentru 
animalele gospodăriei — va 
crește cu mii de kilograme la 
ha. De-aici, de la grajduri am 
mers la magazia unde avem 
depozitate îngrășăminte mine
rale. Aici le-am repetat pe 
scurt despre importanța lor în 
creșterea producției agricole, 
despre felul cum se aplică și 
la ce culturi, arătîndu-le că de 
pe suprafața de 200 ha cul
tivate cu grîu unde am admi
nistrat o cantitate de 200 kg 
de superfosfat la ha, am obți
nut un spor de 300—400 kg de 
boabe la ha.

Lecțiile privind mașinile a- 
gricole și exploatarea lor le 
vom expune numai la parcul 
de mașini al brigăzii S.M.T., 
atît teoretic cît și practic.

Demonstrații practice se pot 
face la toate cercurile și mai 
cu seamă la cercul zootehnic. 
Trebuie să arătăm de la bun 
început că toate lecțiile la a- 
cest cerc, care cuprinde un nu
măr de 40 de cursanți, se pre
dau într-o încăpere special a- 
menajată care se află în incin
ta grajdurilor. De ce ? Este 
limpede. Partea cea mai im
portantă a lecției este partea 
a doua, adică demonstrația 
practică. Să luăm un exemplu: 
La lecția despre furajarea va
cilor cu lapte, am făcut cu 
cursanții rații zilnice din dife
rite furaje, pentru hrănirea 
vacilor în funcție de produc
ția acestora. Le-am demon
strat, pe viu, din ce se com
pune o rație, ce consistență 
trebuie să aibă, atît la vaci 
cît și la tineretul taurin și 
juninci. La lecția „Organiza
rea muncii în sectorul zooteh
nic" i-am pus să vorbească, 
chiar la locul lor de muncă, 
pe cursanții Alex. Marin. Za-

haria Marin și Aspra Marin. 
Că această metodă dă roade, 
nu mai încape îndoială. Valoa
rea, eficacitatea ei este dove
dită de rezultatele pe care le 
obțin cursanții care muncesc 
în sectorul zootehnic și .care 
imediat după lecții aplică tot 
ceea ce învață la lecții și la 
demonstrațiile practice.

în ce privește cercul legumi
col unde avem 30 de cursanți, 
la primele lecții în care s-a 
vorbit despre Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. 
privind dezvoltarea sectorului 
legumicol în gospodăriile agri
cole colective și despre orga
nizarea și retribuția muncii în 
cultura legumelor, ca material 
intuitiv am folosit cîteva gra
fice pe care le-am prezentat 
cursanților și care ilustrau 
faptul că în economia gospo
dăriei noastre colective, legu
micultura ca sector de produc
ție, ocupă un loc însemnat și 
că pe viitor va trebui să-i a- 
cordăm o atenție și mai mare. 
Anul acesta grădina (20 de ha) 
a adus gospodăriei un venit de 
peste 600 000 lei. Venitul 
adus - de uri hectar cultivat cu 
roșii a fost de 47 000 lei. 
Suprafața destinată grădinii 
va crește în 1963 cu încă 10 ha.

Lecțiile care urmează la 
acest cerc se ocupă în special 
de cultura forțată în răsadnițe. 
Aceste lecții le vom face „pe 
viu". Cursanții vor lucra cei 
4 000 m.p. de răsadnițe. Ce se 
va face practic ? Noi, lectorii, 
le vom arăta cum se așează 
gunoiul în paturile răsadnițe
lor, cum se face amestecul de 
pămînt, cum se face însămîn- 
țarea precum și celelalte lu
crări începînd de la semănat 
pînă la plantarea în cîmp.

Utilitatea și necesitatea ilus
trării practice a fiecărei lecții 
teoretice este evidentă. Din 
proprie experiență ne-am con
vins că pe această cale îi aju
tăm mult pe cursanți în pro
cesul de asimilare a cunoștin
țelor pe care le primesc în ca
drul învățămîntului agrozoo
tehnic de trei ani.

Ing. agronom 
CORNEL GlRJOI 
Ing. zootehnician 
vasile oprea 
G.A.C: Gostavăț, 
raionul Caracal
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tuf și-a făcut apariția, la cele două 
facultăți, cîfe un panou intitulat 
„Oglinda săptămînii” Aici se pre
zintă aspecte din activitatea zilnică 
a studenților, sînt popularizate me
todele de muncă ale studenților 
fruntași, realizările anilor și grupe
lor de studenți în ridicarea pregă
tirii profesionale. Desigur, nu sînt 
scăpate din vedere nici lipsurile, 
„oglinda săptămînii” fiind un efi
cient mijloc de înlăturare a lor. In 
sesiune, aceste panouri vor deveni 
„oglindă a sesiunii”, ilustrînd suc
cesele ce se vor obține. Interesantă 
și bună inițiativă. Se impune însă 
ca și alte mijloace de agitație să 
fie folosite cu mai multă grijă, în 
vederea mobilizării studenfilor la 
o muncă perseverentă, temeinică- 
Astfel, comitetele U.T.M. și consi
liile A.S. al institutului și ale fa
cultăților trebuie să se îngrijească 
de îmbunătățirea activității gaze
telor de perete, a gazetelor sa
tirice deoarece problemele pre
gătirii studenților, ale activității 
profesionale sînt puțin oglindite 
în articole, iar „Ghimpele" și „A- 
riciul" se opresc la lucruri prea 
mărunte, „intervențiile" lor lipsite 
de concret și timide, nu sînt efi
ciente.

Deosebit de utile
dit a fi graficele de urmărire a 
proiectelor, care arată săptămînal 
stadiul de realizare a
Acolo unde aceste grafice au fost 
ținute la zi, prin controlul perio-

a-

în 
de

s-au dove-

Procentul de carbon are o mare importanjă în identificarea oțelurilor speciale. Analizele pe care le 
execută laborantul Ion Bot de la Uzinele constructoare de mașini din Reșița sînt de un real folos 

pentru muncitorii ojelăriei Mociur,
proiectelor.
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PE SCURT
9 Recent, revista de speciali

tate „France Fotball” a întocmit 
un clasament al echipelor repre
zentative din Ețiropa pe anul 
1962, avînd ca bază rezultatele 
înregistrate in campionatul mon
dial, „Cupa Europei” și diferitele 
intîlniri internaționale inter-țări. 
Iată .clasamentul întocmit de spe
cialiștii acestei reviste ; 1. R. S. 
Cehoslovacă ; 2—4 U.R.S.S., R. F. 
Germană, Italia ; 5—6 Iugoslavia, 
R. P. Ungară ; 7. Anglia ; 8—10
Spania, Suedia, Belgia ; 11. R. D. 
Germană ; 12—13 Scoția, Bulgaria; 
14. Austria ; 15—20 Danemarca, 
Irlanda de Nord, Olanda, Rominia, 
Polonia, Portugalia. 21. Franța ; 
22—24 Țara Galilor, Norvegia, El
veția ; 25. Irlanda ; 26. Finlanda.

• Kotov (U.R.S.S.) și Gligorici 
(Iugoslavia) sînt în prezent liderii 
turneului internațional de șah de 
la Hastings,

( Agerpres]
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In regiunea Mureș - Autonomă Maghiară

die al asistenfilor-îndrumSlorl, 
rezultatele sînt îmbucurătoare. De 
pildă, la anul V mecanică, cu ex
cepția unei singure studente, în
tregul an și-a terminat două pro
iecte înainte de termenul stabilit, 
iar două vor fi terminate în 
ceste zile.

★
Prezența cadrelor didactice 

mijlocul studenfilor, în sălile
studiu, la cămine, pentru a putea 
da sprijin în pregătirea pentru 
examene devine tot mai frec
ventă. Numărul consultațiilor s-a 
mărit, prezentîndu-se ore de con
sultații suplimentare. La catedra 
de matematici, în sala destinată 
consultațiilor, în fiecare zi, un ca
dru didactic este prezent pentru 
a dat lămuriri studenfilor, pentru 
a-i ajuta să înlăture greutățile In
finite în însușirea materialului. La 
disciplinele la care se efectuează 
lucrări de laborator se fac ore 
speciale cu studenții cere, din di
ferite motive, nu și-au realizat lu
crările la fimpul potrivit.

Tot pe linia preocupării exami
natorilor pentru buna pregătire a 
studenților în vederea examenelor 
se înscriu și consfătuirile cadrelor 
didactice îndrumători de ani și 
grupe organizate la facultățile 
mecanică și de construcții. La 
ceste consfătuiri s-a discutat, 
baza unor informări prezentate 
cadre didactice, metodele cele 
mai bune de îndrumare a muncii 
studenților, s-au stabilit ce măsuri 
trebuie luate în sceasfă perioadă. 
S-a accentuat în mod deosebit asu
pra necesității ca îndrumătorii de 
an și de grupe să petreacă mai 
mult timp în mijlocul studenților, 
pentru a cunoaște greutățile ce se 
ivesc și a-i ajuta la înlăturarea lor.

Pregătirile se întețesc cu fie- 
oare zi. Studenții și cadrele di
dactice sînt hofărîți ca în sesiunea 
de examene să dovedească rodni
cia muncii desfășurate în acest se
mestru.

de 
de
a-

pe 
de

Bogată
Zilele acestea, comisia regio

nală de schi de pe lingă 
U.C.F.S. din Tg. Mureș și-a ți
nut ședința anuală de analiză 
a activității depuse în cursul 
acestui an, și a dezbătut pro
iectul de plan al competițiilor 
ce vor avea loc în sezonul ac
tual. In planul de măsuri și 
calendarul sportiv pentru des
fășurarea unei bogate activi
tăți în cursul sezonului actual 
au fost incluse o serie de în
treceri de schi. Astfel în fie
care duminică în toate raioa
nele se vor organiza concursuri 
de schi pentru cucerirea insig
nei de schior : se vor organiza 
centre de schi pentru copii la 
Valea Strîmbă (raionul Gheor- 
gheni), Ciuc, Toplița și în alte 
locuri; pe pîrtiile de la Har
ghita Mădăraș la 6 ianuarie 
1963 va avea loc un concurs 
de deschidere a sezonului de 
schi cu probe alpine ; la 20 de
cembrie a început un curs

„Foarte

activitate de schi
pentru împrospătarea cunoș
tințelor arbitrilor de schi.

In zilele de 25, 26 și 27 ia-

nuarle la Harghita Mădăraș va 
avea loc un concurs interred 
gional pentru probele alpine.

bîne“ la calitate

iar la Odorhei în zilele de 8, 
9 și 10 februarie se vor desfă
șura întrecerile de sărituri și 
fond. Intre 15—17 februarie va 
avea loc faza regională q. cam
pionatului republican de schi. 
Probele alpine se vor desfășu
ra la Lacu Roșu, iar cele nor
dice la Valea Strîmbă. In zile
le de 9 și 10 martie la Toplița 
se va organiza faza regională 
la schi din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului.

Comisia a luat inițiativa de 
a organiza un concurs pentru 
pionieri și școlari dotat cu 
„Cupa pionierilor”, care se va 
desfășura în trei etape, între 
20 ianuarie și 10 februarie.

La școlile medii se vor or
ganiza concursuri de schi pen
tru titlul de „Cel mai bun 
schior din școală”. Faza regio
nală a campionatului școlar, de 
schi se va desfășura la Litcu 
Roșu între 1—3 martie. ,

Pentru desfășurarea în bune 
condiții a 
sportive, în 
Gheorgheni, 
plița au fost pregătite din timp 
trambuline de sărituri și pir- 
tiile de schi.

acestor întreceri 
raioanele Ciuc, 
Odorhei și To-

-----o-----

Recepție

Cu prilejul celei de-a patra 
aniversări a victoriei revolu
ției cubane, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Cubei în R. P. Romînă, 
nuel Yepe Menendez, a 
joi seara o recepție în 
nele ambasadei.

La recepție au luat 
Ilie Murgulescu, Gogu 
lescu, loan Constant Manoliu, 
Constantin Tuzu. miniștrii, 
acad. Ștefan S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, Pompiliu Macovei 
și Eduard Mezincescu, adjuncti 
ai ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Arhip 
Floca, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de știință, 
cultură și artă, ziariști.'

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Ma- 
oferit 
saloa-

wr î
•r
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Brigada artistică de agitație a căminului cultural din comuna fancu Jianu, regiunea Oltenia, pregă
tește urv nou spectacol,
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ț Crema de ghete „Guban” J 
(conservă și întreține încăl- -! 

țămintea
\ ) 
( Vitamina încălțămintei, ere- j 
[ ma de ghete tuburi „Gu- j 
ț ban”

(Crema de ghete tuburi j 
[ „Guban” lustruiește, revop- I 
f sește, conservă încălțămin- ) 

tea
f Folosiți produse „Arta Gu- j 
f ban”. Calitate superioară, j 
[ durabile, aspectuoase. ) 

) 
I
I 
) 
J
J 
! 

J

Decorul și lumina căminu- J 
lui Dvs. prin candelabre 

„Arta Guban”.

Neîntrecutele saxofoane 
„Arta Guban” sînt solici
tate în toată lumea. Nici o j 

[ orchestră fără saxofoane j 
„Arta Guban”.
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Și-

eportajul literar 
demonstrează în 
modul cel mai 
nemijlocit că exi
gențele literaturii 
se întemeiază pe 
o cunoaștere știin

țifică a vieții. într-o anume 
privință, elaborarea unei 
creații reportericești este ana- 
loagă cu modalitatea literatu
rii științifico-fantastice : fan
tezia cea mai liberă trebuie 
să se supună unor ipoteze sau 
relații strict științifice, ime
diat controlabile. Aceasta în
seamnă că, operînd cel puțin 
în baza, dacă nu direct cu 
niște entități verificate, acea
stă literatură receptează cele 
mai avansate cunoștințe și 
numai într-un caz accidental 
actul artistic se transformă în 
simplă mecanică a înregistră
rii. Lucru ce nu se întîmplă 
cu observațiile și descrierile 
lui Ilie Purcaru în „Harpe și 
ape". Cartea sa nu este o mo
nografie. Dincolo de aparen
ta rigoare metodică vom ob
serva o înclinație spre digre
siunea inteligentă și. de multe 
ori, instructivă. Este o moda
litate adecvată scopului evi
dent educativ-instructiv al 
cărții și care își are originea 
într-o capodoperă a literaturii 
noastre, „Falsul tratat..." al 
lui Odobescu. Preocuparea 
umanistului pașoptist de a 
educa (instrui) într-un mod 
plăcut „artistic" este astăzi o 
acțiune programtică. O creație 
care-și propune să îmbine uti
lul cu plăcutul este Și cartea 
lui Ilie Purcaru. Talentatul 
reporter are în vedere cîteva 
obiective — stabilite metodic 
și urmărite cu o serioasă do
cumentație științifică — pen
tru a elabora un fel de croni
că artistică a Dunări; romine- 
ști, a locurilor străbătute de

acest fluviu umanizat de mi
lenarul contact cu evoluția 
oamenilor de pe malurile sale, 
atît de organic înregistrat ca 
o pthzență activă îneît în al- 
biă lui curge însăși istoria.

Părticipăfea irîtimă a natu
rii la viața oamenilor este o 
idee prezentă atît lâ Sadovea- 
nu cît și la Bogza, îneît riu-i < 
putem reproșa reporterului a- 
nume accente ca.re vin direct 
din eposul sadovenian sau 
poemul de largă respirație 
bogzian. Cartea lui începe 
chiar cu o simetrie ce s-ar pă
rea bogziană. înălțată pe ver
ticală, Dunărea capătă o tri
plă seriiniîicăție ;. arbore țle 
apă, de foc și de floare. Ima
ginea ca atare este însă inedi
tă și perfect demonstrată 
printr-o acumulare pasionată 
a sensului unor documente 
sau citate istorice. Dunărea 
este „un arbore ăl vieții" pen- • 
tru că pe malurile ei s-au năs
cut popoare. „Se aud muzici" 
— rostește înfiorat reporterul 
și aceste muzici sînt de fapt 
vocile popoarelor cate s-au 
confruntat și au conviețuit pe 
aceste meleaguri.

Perpetuarea speței umane, 
continua sa perfecționare 
pînă Ia cîștigare.a dimensiunii 
istorice s-a petrecut în timp 
ce Dunărea le-a purtat mur
murul sau strigătul pe apele 
sale călătorind într-un circuit 
mereu regenerat de un firesc . 
proces natural. Cursurile am
belor existențe, a omului și a 
fluviului, s-au contopit într-un 
proces simbolic intim, cores
punzător dialecticii naturii. Cu 
atît mai neverosimil șî absurd 
pare conflictul de rhai apoi 
dintre om și fluviu, catastrofă 
vestită de strigătul celui mai 
apropiat vecin al Dunării: 
„Se trezește Dunărea, mă, fu
giți !“. Primăvara, „cînd fiu-

viul se trezește din amorțirea 
lui stîhcoasă și prinde să ca
pete singe cald" aici, în Cîm
pia romînă are loc niarea 
logodnă a fluviului cu cîmpia, 
Dar umana îmbrățișare a pă- 
mîntului cu apa provoca ade
vărate acalmii în rîndul bie
ților loCuitori de pe rrialurile 
rîului, siliți âă fugă cu tot ce 
aveau din față revărsărilor. 
Locurile, inundate de revăr
sarea imensă a Dunării deve-

neau pentru un timp piscine 
naturale cărora doar pescarii, 
locuitorii fostului sat, îndrăz
neau să Ie ia tributul. După 
retragerea apelor veneau la 
rin.d plugarii, pămîntul tre
buia silit să dea recolte fie
căruia, timpul nu îngăduia 
așteptare. Tot ce se petrecea 
în anotimpul revărsărilor ține, 
de domeniul catastrofelor nu 
pentru că 
vrăjmașa 
tru că ei, 
curi n-au 
sul de fertilitate' 
n-âu avut cum ... ___ _____
dărnicia Dunării. Azi, „iogod- 
na fluviului cu cîmpia" este 
condusă de orii. Cum ? Sim
plu : „la Islaz, la Ceacu, la 
Spanțov, la Oltina... uriașe 
stații de pompare ridică Du
nărea la nivelai cîmpiei, în- 
drumînd-o să ude și să ferti-

Dunărea ar fi fost 
vecinilor ei, ci pen- 
oamenii acestor lo- 
putut desăvîrși „vi- 

al fluviului, 
să folosească

tinerilor de

ora 
o 

de

se vede, 
bine. Toți 
schimbului

(Urmare 
din pag. I)

de ridicare a 
care vor în-

ION PĂUȘ 
corespondent

anul
1962, a intervenit lami- 

. coristul Sîrbu Simion,

să
mai mult

(Agerpres)

In vacanjă, la Școala

Foto : AGERPRES

35 din Capitală. Fază dintr-un meci 
bascheta

producfivi se reduc 
simțitor, iar producția 

sporește cu aproxima
tiv 10 tone de lami
nate la fiecare opera
țiune. Astăzi a fost 
prima zi clnd am lu
crat în acest fel. Re
zultatele sînt edifica
toare. Pînă la 
13 s-a realizat 

depășire de plan 
21,4 la sută.

— Deși în

secretar al organi
zației U.T.M., am rea
lizat peste plan 3 200 
tone laminate, totuși 
există multe rezerve 
care, mai bine valori
ficate ne vor aduce în 
acest an un spor im
portant de produse. 
Mă refer în primul 
rînd la întărirea disci
plinei socialiste a 
muncii. Tinerii noștri 
s-au angajat să elimi
ne absențele nemoti
vate și întîrzierile, 
aplice cu 
spirit de răspundere 
inițiativa

la Uzinele „Tudor Vla
dimirescu’'.

După cîfe 
am început 
muncitorii
nostru au fost prezenți 
la program cu puțin 
timp înainte pentru 
a-și pregăti locul de 
muncă angajîndu-se 
încă din primele ore 
în întrecerea socia
listă. Și încă ceva ; 
toți tinerii din schimbul 
nostru s-au înscris la 
cursurile 
calificării 
cepe pe 
ianuarie.

lizeze lanuri de grîu și po
rumb". Halucinantul exod al 
satelor a intrat în legendă. 
Dunărea este prietena omu
lui. Această nouă alăturare a 
naturii de om este opera revo
luției socialiste, după cum 
trezirea la viață a „locului 
unde nu s-a întîmplat nimic" 
se datorește aceleiași mărețe 
victorii a revoluției. „Sinteza- 
clișeu" a tîrgului de pro
vincie cu sufocanta lui mono
tonie, cu izolarea care ucidea 
vibrația omenească transfor- 
mîrid-o în tic mecanic, azi a 
dispărut. „Porturile s-au deș
teptat", odată cu deșteptarea 
fluviului — punerea sa în a- 
ăcdrd cu nevoile omului. Este 
și o regenerare morală de am
ploare datorată luminii revo
luției.

Contrastul imaginilor sinte
tice de ansamblu cohstituie 
modalitatea cea mai convin
gătoare de a demonstra rena
șterea socială adusă de revo
luție în Cîmpia Dunării, ca și 
pe întreg cuprinsul republicii 
noastre. Să recunoaștem însă 
că acest mod de a contrapune 
în maniera alb-negru realită
țile este și mai ușor de reali
zat, iar uneori pur ilustrativ. 
Ilie Purcaru știe bine acest 
lucru și se simte efortul de a 
depăși constatarea printr-o 
permanentă optică interpreta
tivă asupra' documentelor, 
statisticilor, faptelor sau ope
relor de artă — cîteva din 
numeroasele surse de infor
mații ’ utilizate de reporter. 
Paginile consacrate subtilei 
interpretări a „carelor cu boi" 
sînt remarcabile. Ca și acele 
incursiuni istorice, de o in
contestabilă valoare instructi
vă, prilejuite de comentarea 
sensului artistic creator p. ce
lor trei poduri (ale lui Appo- 
lodor, Salgny și Podul Priete-

niei Giurgiu—Russe), trei „ar
curi peste timp". Asociația 
metaforică în aceste cazuri 
are, o funcție precisă : pune
rea în lumină a ideii că omu
lui îi este propriu acel senti
ment al creației în virtutea 
căruia energia umană tinde 
spre o valorificare artistică, 
în condițiile unor orînduiri 
bazate pe exploatarea nemi
loasă a energiilor creatoare în 
scopuri mercantile, actul crea, 
ției implică sacrificii sînge- 
roase de tipul jertfei lui Ma- 
nole. în epoca noastră creația 
este împlinire, desăvîrșire a 
virtuților personalității uma
ne, operă destinată vieții, 
„punte a prieteniei".

Cînd. reporterul folosește 
informația prodigioasă în sco
pul elaborării unor asemenea 
inteligente paralele rezultate
le sînt valoroase. Dar se 
tîmplă uneori să alunece 
aglomerări de exemple, 
citate ori de întîmplări cărora 
nu le mai valorifică destul de 
pregnant semnificațiile. Efor
tul intelectual caracterizează 
cele mai multe pagini ale 
sale ; dar cînd acest efort e 
diminuat, se utilizează livres
cul , de care mai ales un re
porter trebuie să se ferească 
(la Măline : „Pe ape luna a pus 
un covor hoffmannesc" I ?), 
știut fiind că acea impresie de 
prospețime a contactului ne
mijlocit cu locul descoperit 
se menține atîta vreme cît el 
stîrnește asociații inedite dar 
nu analogii livrești.

Cu atît mai mult vom apre
cia ineditul metaforei „harpei 
apelor" cu cît reporterul va 
ști să se ferească mai departe, 
cu aceeași grijă, manifestată 
în majoritatea paginilor 
de murmurul ademenitor 
unor modele ilustre.

CONSTANTIN STĂNESCU

CINEMATOGRAFE

în-
în 
de

lui, 
al

„POVESTEA ANILOR ÎN
FLĂCĂRAȚI" (film pentru 
ecran panoramic) : patria; SO
ȚUL SOȚIEI SALE : Republi
ca, E. Pavel; MIRAJUL : V. 
Alecsandri, Lumina, Floreasca; 
OMUL DE LINGĂ TINE : 
București, Gh. Doja, Alex. Sa- 
hia, G. Coșbuc ; DĂ-I ÎNA
INTE FĂRĂ GRIJĂ rulează 
la cinematografele 
V. Roaită, 
înfrățirea 
Februarie, 
lor; CÎND 
MARI: I.
MIRACOLUL LUPILOR ru
lează la cinematograful B. 
Delavrancea ; TEROARE ÎN 
MUNȚI : Victoria; MOARA 
DIAVOLULUI : Donca Simo, 
Miorița ; LACRIMI TÎRZII : 
Central; POVESTIRI VESE
LE : 13 Septembrie (diminea
ța) ; PREȘEDINTELE — CEN
TRU ÎNAINTAȘ: 13 Septem
brie (după-amiază), Popular ; 
PETRE CEL ISTEȚ : Timpuri 
Noi: CÎINELE DIN MLAȘTI
NĂ : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki ; OAMENI ȘI 
FIARE: Cultural; ACORD

Magheru,
Volga ; TINERII : 
între popoare, 16 
23 August, Moși- 
COPACII ERAU 

C. Frimu, 1 Mai ;

FINAL : 'Alex. Popbv ; REGâ 
SIREA : Munca ; LA NOAPTE. 
VA MURI ORAȘUL : Grivița ; 
O VIAȚA : C. David ; VÎRSTA 
DRAGOSTEI: Unirea ; HAM
LET : Flacăra ; CRIMĂ FĂRĂ 
PEDEAPSĂ : rulează la cine
matografele T. Vladimirescu și 
G. Bacovia ; VALS PENTRU 
UN MILION : M. Eminescu j

MISTERUL CELOR DOI 
DOMNI „N“ : rulează la cine
matograful Ilie Pintilie ; BAN
DIȚII DIN ORGOLOSO: ru
lează la cinematograful 8 Mai; 
ULTIMA BĂTĂLIE: Olga 
Bancic ; SCRISOARE DE lTa 
O NECUNOSCUTĂ : Luceafă
rul ; MAGISTRATUL : Dru
mul Serii, Aurel Vlaicu ; O- 
MUL AMFIBIE : rulează la 
cinematograful 30 Decembrie ; 
PEDRO PLEACĂ ÎN SIERRĂÎ 
8 Martie, Libertății,
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Sărbătorirea la Havana a celei de-a 4-a
aniversări a victoriei revoluției cubane->

HAVANA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum 
s-a anunțat, la 2 ianuarie, la 
Havana a avut loc o grandioa
să manifestare în cinstea celei 
de-a 4-a aniversări a victoriei 
revoluției cubane.

Dis-de-dimineață în Piața 
Revoluției „Jose Marti" s-au 
adunat mii de locuitori ai Ha
vanei. Piața este înveșmîntată

A răsunat 
al Republicii

de sărbătoare, 
imnul național 
Cuba.

A urmat apoi 
lor armate cubane. Ea a fost 
deschisă de elevii școlilor mi
litare. în rînduri strînse și 
perfect aliniate au trecut 
subunitățile de infanterie și 
marină ale Armatei Revolu
ționare. în acest timp deasu
pra tribunelor au apărut esca
drile de elicoptere militare și 
avioane-școală, urmate de es
cadrile de avioane de vînătoa- 
re cu reacție.

Prin fața tribunelor au tre
cut 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 — 
mai moderne mijloace 
apărării antiaeriene și 
coastă.

După încheierea parăzii 
litare a avut loc o demonstra
ție a oamenilor muncii cubani.

parada forțe-

cele 
ale 
de

Sutele de mii de demonstranți 
au salutat cu căldură pe Fidel 
Castro, pe ceilalți conducători 
ai Cubei, pe invitații din străi
nătate.

în încheiere, primul minis
tru al Cubei. Fidel Castro, a 
rostit o amplă cuvîntare.

Vorbind despre evenimente
le 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 președinte
lui S.U.A., J. Kennedy, făcută 
recent în fața contrarevoluțio
narilor cubani la Miami, și 
anume că drapelul care ar fi 
fost chipurile salvat de inter- 
venționiști și înmînat pre
ședintelui S.U.A. va fi înapo
iat neapărat „Havanei libere". 
Povestea cu drapelul, a decla
rat el, este o minciună sfrunta
tă. Oricine știe că intervențio- 
niștii și-au lăsat pînă și hai
nele pe cîmpul de luptă și că 
toți membrii brigăzii inter- 
venționiștilor au fost luați pri
zonieri. Cum se poate împăca 
declarația lui Kennedy despre 
„Havana liberă" cu promisiu
nea lui de a nu ataca Cuba ?
— a întrebat Fidel Castro.

Ținem să declarăm, a spus

Declarațiile preșdhtdyi S.U.A.
ia o adunare a contaevdtițioiwiSor cuhni
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

La Miami a fost organizată o a- 
dunăre a contrarevoluționarilor 
cubani la care a participat pre
ședintele S.U.A., Kennedy. Adu
narea a avut loc cu ocazia pri
mirii participanților la invazia 
de la Playa Giron, zdrobită în 
aprilie 1961 de poporul cuban ; 
prizonierii luați cu acest prilej 
au fost puși recent în libertate 
de guvernul Cubei și s-au îna
poiat pe teritoriul S.U.A.

După cum. transmit- agențiile 
americane, în timp ce pe terenul 
stadionului „Orange Bowl” s-au 
aliniat participanții la invazie, 
îmbrăcați în uniforme ale forțe
lor aeriene militare americane, 
în tribune au luat loc liderii 
contrarevoluționarilor cubani, 
printre care Miro Cardona și 
Manuel Artime, conducătorul in~ 
vaziei care a eșuat în mod ru
șinos. Contrarevoluționarii i-au 
înmînat lui Kennedy un drapel 
care, după cum pretind ei, a pu
tut fi salvat în cursul zdrobirii 
invaziei. Ca răspuns, președintele 
a declarat: „Vă pot încredința

că acest drapel va fi restituit <r 
cestei brigăzi in Havana liberă'’. 
Președintele S.U.A. a îndemnat 
grupările de renegați cubani, in
tre care au loc adesea certuri, 
să-și reglementeze divergențele 
„pentru constituirea unui front 
unic”.

★
Relatînd despre această adu

nare, agenția TASS subliniază: 
„Declarațiile belicoase ale pre
ședintelui Kennedy la adunarea 
contrarevoluționarilor cubani nu 
pot să nu stîrnească nedumerire 
și neliniște. Este îndeobște Cu
noscut că în cursul reglementării 
crizei din regiunea Mării Carai
bilor, președintele S.U.A. s~a an
gajat ca Statele Unite să nu ata
ce Cuba și să nu permită nici 
altor state latino-americane să 
facă aceasta”.

în continuare Fidel Castro, că 
în fața dușmanului imperia
list, în fața agresiunii impe
rialiste, poporul, nostru își re
zervă toate drepturile de a 
adopta măsurile pe care le va 
considera necesare. Fidel 
Caștro a subliniat că solidari
tatea lagărului socialist a fost 
o armă eficientă împotriva a- 
gresiunii imperialiste.

Vorbind despre cele cinci 
condiții bine cunoscute, formu
late de guvernul cuban, 
primul ministru a declarat că 
ele sînt îndreptățite, logice și 
corespund drepturilor poporu
lui cuban. El a condamnat 
presiunile economice ale S.U.A. 
asupra Cubei, activitatea sub
versivă încurajată de S.U.A. 
împotriva Cubei și intenția 
S.U.A. de a încălca spațiul ae
rian al Republicii Cuba.

Fidel Castro a declarat că 
baza maritimă militară ameri
cană Guantanamo, situată pe 
teritoriul Cubei, reprezintă o 
primejdie pentru securitatea 
țării. Teritoriul pe care se află 
această bază, a spus vorbito
rul, aparține Cubej 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. Sîntem de a- 
cord ca problemele să fie dis
cutate și rezolvate pe cale 
pașnică. Sîntem pentru pace. 
Dar dacă vom fi atacați, vom 
da o ripostă prin toate mijloa
cele de care dispunem. Castro 
a cerut imperialiștilor să înce
teze politica agresivă față de 
Cuba. încetați politica 
tră agresivă și 
Caraibilor va fi 
rat el.

Pășim în cel
an al revoluției, a spus în con
tinuare Fidel Castro, animați 
de optimismul spiritului revo
luționar, cu încredere în viitor. 
Avem în față multe sarcini. 
Datoria noastră este de a crea 
bogății de care are nevoie po
porul nostru, de a crea mij
loace de producție necesare ri
dicării nivelului de trai, satis
facerii cerințelor crescînde ale 
maselor.

în încheierea cuvîntării sale. 
Fidel Castro a subliniat nece
sitatea îmbunătățirii muncii 
organizatorice în toate dome
niile.

voas- 
în regiunea 

pace, a decla-

de-al cincilea

Eu Elux Elanul

se dă in spectacol

apărut singur,

In cartierul

Foto :

.Attila Jozef din Buda
pesta.

M. T. I. BUDAPESTA

El a apărut 
într-o mantie 
numai ochii. 
Ku Klux Kla-

KATANGA: Forțele O. N. U.
au ocupat orașul Jadotville
LEOPOLDVILLE 3 (Ager

pres). — Continuîndu-și ofen
siva în Katanga, forțele O.N.U. 
au ocupat joi orașul Jadot
ville. în ciuda încercărilor 
mercenarilor lui Chombe de a 
opri înaintarea forțelor O-N.U., 
acestea au forțat în ultimele 
zile fluviul Lufira încercuind 
orașul. în fața presiunii forțe
lor O.N.U., trupele de merce
nari au fost nevoite să aban
doneze Jadotville-ul retrăgîn- 
du-se spre nord-vest în direc
ția orașului Kolwezi. Chombe 
care s-a aflat pînă în prezent 
în Jadotville a fugit probabil 
cu trupele sale spre Kolwezi.

Mercenarii lui Chombe și-au 
pus în aplicare tactica pămîn- 
tului pîrjolit înainte de a pă
răsi Jadotville-ul. Uzinele so
cietății „Union Miniere" au 
fost scoase din funcțiune. Au 
fost deschise stăvilarele bara
jului uzinei hidroelectrice 
Mwadingusha pentru a goli 
lacul de acumulare și a face 
imposibilă aprovizionarea cu 
energie electrică a orașului.

Jadotville este un important 
centru minier și de comuni
cații situat la 65 de mile de 
Elisabethville. Aici se află 
unele din principalele uzine 
ale societății „Union Miniere" 
care exploatează bogățiile de 
cupru și cobalt ale Katangăi. 
Acesta este în prezent al 3-lea 
centru important din Katanga 
care se află sub controlul de
plin al forțelor O.N.U. Agen
ția Reuter subliniază că dru-

mul este acum deschis pentru 
o înaintare victorioasă spre 
Kolwezi, principala bază ae
riană a mercenarilor.

Agenția Reuter anunță că 
situația din Elisabethville s-a 
normalizat și că unii membri 
ai guvernului central congo- 
lez și-au început activitatea în 
diferite instituții din acest 
oraș.

Agenția France Presse rele
vă că autoritățile centrale 
congoleze se pregătesc pentru 
a preschimba monedele și 
bancnotele katangheze cu mo
nede și bancnote congoleze. A- 
ceasta va constitui un pas im
portant spre reunificarea Con- 
goului.

Guvernul central a dat pe 
de altă parte publicității o 
declarație în care protestează 
împotriva hotărîrii autorități
lor O.N.U., luate fără consul
tarea guvernului central, cu 
privire la acordarea de garan
ții lui Chombe pentru a se re
întoarce de la Salisbury în 
Katanga. Potrivit agenției 
Reuter, care citează surse ale 
O.N.U., ulterior secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a 
respins condițiile puse de 
Chombe pentru a se reîntoarce 
Ia Elisat. și anume de
a se realiza in prealabil o în
cetare a focului și de a fi es
cortat de trei consuli ai unor 
țări occidentale. Cu toate a- 
cestea, relevă aceeași agenție, 
autoritățile O.N.U. s-au decla
rat dispuse să-i garanteze lui 
Chombe „libera trecere" spre 
Elisabethville.

Protestul Uniunii
naționale 

a ziariștilor 
din Anglia

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Comitetul executiv național al 
Uniunii naționale a ziariștilor 
— cea mai mare organizație a 
ziariștilor din Anglia — a pro
testat la 2 ianuarie împotri
va interzicerii săptămînalului 
„New Age” de către guvernul 
rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane.

Interzicerea acestui ziar și 
domiciliul forțat impus perso
nalului redacției lui constituie 
un nou exemplu al înăbușirii 
sistematice a libertății presei 
în Africa de sud de către re
gimul lui Verwoerd, se spune 
în declarația Comitetului exe
cutiv.

Uniunea ziariștilor englezi 
cere guvernului Republicii 
Sud-Africane să pună capăt a- 
cestei politici și să reautorize- 
ze imediat apariția ziarului 
„New Age”.

Eliberarea unor deținuți
politici greci

însemnări

televiziunea americană a făcut un energic salt 
înainte pe calea apropierii programelor sale de 
viața reală. La studioul unuia din principalele 
posturi de televiziune din S.U.A. a fost invitat un 
bandit veritabil, căruia i s-a permis să prezinte 
repertoriul său autentic banditesc, 
în fața telespectatorilor, îmbrăcat

albă, cu o glugă pe cap care lăsa să se vadă 
Intr-un cuvînt era vorba de unul din fruntașii 
nului care, însă, a ținut să rămînă anonim.

Pe ecranul de televiziune, eroul nostru n-a 
ci împreună cu faimosul ziarist reacționar Drew Pearson.

Duetul lui Pearson cu fruntașul Ku Klux Klanului voia să 
fie, prin forma sa, un fel de interviu. Pearson îi punea între
bări, așa, ca din curiozitate, iar interlocutorul răspundea dega
jat, în stilul cel mai pur al gangsterilor. Toate acestea nu erau 
în realitate decît o parte din campania de intimidare pe care 
o desfășoară rasiștii din Statele Unite pentru a împiedica abro
garea segregației în școli, în transporturi șj în alte domenii 
ale vieții. Emisiunea respectivă a fost de altfel 
numeroase posturi locale de televiziune.

Dar ce le-a fost dat să audă milioanelor de 
din gura oracolului cu glugă albă ?

El a declarat, în primul rînd, cu o totală ___
„Intrucît cei nouă, corbi de la Curtea supremă au dat deci

zia despre desființarea segregației și a liniei Mason Dixon, 
ne-am văzut nevoiți să introducem linia Smith și Wesson",

Prin corbi, Ku Klux Kianistul îi subînțelege pe cei nouă 
membri ai Curții supreme a S.U.A. Linia Mason—Dixon separa 
odinioară statele sclavagiste de statele în care sclavia era in
terzisă ; astăzi, aceasta e sinonimă cu segregația. Cît despre 
Smith și Wesson, omul cu gluga albă a explicat că se referă 
Ia armele de foc produse de firma „Smith and Wesson", cu 
care este înarmat Ku Klux Klanul. Potrivit afirmației sale 
„nu e departe ziua cînd Ku Klux Klanul va recurge pe scară 
largă la arme ca să-i țină la respect pe negri".

E posibil, oare, ca o organizație care pune la cale acte tero
riste să le poată pregăti fără ca autoritățile

Oratorul cu glugă s-a referit și la această chestiune.
El a făcut cunoscut că poliția 

este în fapt decît o filială a Klanului. Din Klan fac parte, 
întregime departamentele poliției din numeroase orașe. Ceva 
mai prost stau lucrurile, după părerea sa, în Atlanta, capitala 
statului Georgia, unde polițiștii se abțin să intre în rîndurile 
Ku Klux Klanului de teama primarului Hartsfield precum și a 
demascărilor lui Mc. Gill, redactorul responsabil al ziarului 
„Atlanta Constitution". Aceștia dezaprobă activitatea tero
ristă a Klanului.

In acest moment al interviului Pearson l-a întrebat afabil 
pe interlocutorul cu glugă ce are de gînd să întreprindă Kla
nul „în legătură cu situația din Atlanta". I s-a răspuns că 
Klanul i-a luat la ochi pe Hartsfield și Mc. Gill; oracolul a 
explicat:

„Dacă se vor pomeni cu dinamită în automobilele lor sau 
vor fi împușcați, aceasta va servi ca exemplu pentru alții și 
data următoare nu vom mai fi nevoiți să recurgem la măsuri 
atît de drastice ; va fi suficent și un avertisment verbal pen
tru asemenea autorități neînțelegătoare".

Aici, interviul televizat a luat sfîrșit.
Emisiunea respectivă a avut loc în cadrul unui ciclu intitulat: 

„'AMERICA -— AȘA CUM ESTE 1"

retransmisă de

telespectatori

dezinvoltură :

s-o împiedice ?

din unele state din sud nu 
în

iATENA 3 (Agerpres).— Sub 
presiunea opiniei publice de
mocrate din Grecia și a cereri
lor tot mai pronunțate ale for
țelor progresiste internaționa
le, guvernul grec a fost nevoit 
să pună în libertate alți 20 de 
deținuți politici greci.

După cum relatează ziarul 
„Avghi'' după 18 ani de închi
soare doi dintre cei aflați pe 
lista celor ce au fost eliberați 
n-au mai putut să se bucure 
de această libertate întrucit în 
aceeași zi ei au murit. Ziarul 
arată că aceștia sînt J. Vlahos 
și Nicolopulos. „Avghi" men
ționează că ordinul de elibe
rare din închisoare a fost 
prins de cadavrele celor doi 
luptători.

Intr-o declarație adresată 
opiniei publice din Grecia poe
tul Kostas Varnalis, a relevat 
că moartea celor doi luptători 
greci a rănit adine sentimen
tele patriotice, civilizația și 
umanismul poporului grec. 
„Această tragedie, care nu tre
buie să se mai repete, nu poa
te decît să zguduie pe fiecare 
om cinstit din Grecia’’. In în
cheierea declarației sale, Var
nalis, cheamă întreaga opinie 
publică internațională „să-și 
intensifice lupta pentru a 
pune capăt dramei care se 
desfășoară în prezent în Gre-

din evul mediu
al culturii orientale

de

din Brunei

PE SCURT
st 
de

renunțat la vizionarea tihnelor 
ca urmare, peste o mie de săli 
cinematograf au fost închise".

doneziei, cu care a avut o convor-; 
bire amicală.

duce peste 63 milioane tone de 
ciment, din care aproape 60 la 
sută ciment portland.

lui 1962, datorită accidentelor de 
automobil, și-au găsit moartea 
37 140 de americani.

lin monument unit Federației europene 
împotriva armelor 

atomice

E. R.

Cazărmi și școli

nu

în
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

genția Novosti anunfă că depo
zitul de manuscrise vechi al Insti
tutului de Orientalistică de pe lîn
gă Academia de Științe a R.S.S. 
Uzbece s-a îmbogățit cu încă un 
monument unic al culturii orien
tale din evul mediu. Este vorba 
de copia integrală în cinci vo
lume a vestitului tratat „Canonis 
medicinae” scris de marele sa
vant tadjik Ibn-Sina (Avicenna), 
scriitor și filozof care a trăit în 
secolul XI.

Specialiștii orientaliști au stabi
lit că manuscrisul a fost transcris 
la sfîrșiful secolului XIII sau în
ceputul secolului XIV.

Toate cele cinci volume ale 
„Canonului", legate în piele pre
sată, sînt bine păstrate. în prezent 
cercetătorii științifici ai Institutului 
confruntă textul acestei vechi copii 
cu celelalte manuscrise.

LONDRA 3 (Agerpres). — A. 
genția France Presse anunță 
că între 4 și 7 ianuarie la Co
legiul „Somerville” al Univer
sității din Oxford va avea loc 
un congres organizat de „Fe
derația europeană împotriva 
armamentului atomic". Prin
cipalele teme ale lucrărilor vor 
fi coordonarea activității or
ganizațiilor care se pronunță 
împotriva înarmării atomice, 
acțiunj comune pe lîngă orga
nismele internaționale și pe 
lîngă guverne, propagarea 
ideilor favorabile reducerii în
cordării și încheierii unui tra
tat cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare.

e se întîmplă atunci cînd numărul profesorilor 
este insuficient față de acela al elevilor ?

— Angajezi profesori.
— Desigur, ușor de spus, dar ce faci dacă 

există fonduri pentru așa ceva ?
— Obligi profesorii existențj să muncească 

plus și nu le plătești nimic în schimb 1
într-un articol recent, consacrat situației învățămîntului 

landul Nord Rhein-Westphalen, ziarul vest-german 
RHEIN ZEITUNG" care apare în orașul Kiel, scrie că lipsesc 
4 436 de profesori. Toate fondurile bugetare pentru angajarea 
unor noi profesori și învățători au fost tăiate astfel îneît au
toritățile au obligat pe profesorii existenți dintre care mulți 
nu au nici măcar o pregătire pedagogică să predea, săptămînal 
cîte 25 de ore suplimentar față de cele planificate fără ca să 
primească nici un ban în plus.

în același număr, ziarul scrie despre votarea bugetului mili
tar al R. F. Germane pe anul 1963 care se ridică la 17 miliarde 
mărci. Dintre acestea, 3 miliarde mărci sînt destinate construi
rii de cazărmi noi I

Comentariile sînt de prisos,

în
,NEUE

I. RETEGAN

LONDRA 3 (Agerpres). — 
llăscoala din Brunei constituie 
o acțiune politică a întregului 
popor, scrie intr-un articol 
redacțional revista „Eastern 
World”. Ea reprezintă o măr
turie a faptului că rolul An
gliei în acest protectorat se re
duce la apărarea cîrmuitorilor 
ei locali și a întreprinderilor 
sale petroliere și că poporul 
din Brunei nu aprobă nicide
cum 
rației 
ca pe 
nație

Revista subliniază că răscoa
la din Brunei poate să se 
transforme într-un război ci
vil în junglele din Borneo de 
nord (Kalimantanul de nord).

planul de creare a Fede- 
Malayeze, considerîndu-l 
o nouă formă de domi- 
colonială.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Corespondentul din Londra al 
agenției United Press Interna
tional relatează despre în
curcătura care domnește în 
cercurile din Ministerul Brita
nic al Coloniilor în legătură cu

Studenții francezi întreprind nu
meroase acțiuni revendicative In 
fotografie : miting a! studenților 
de la Sorbona care cer Îmbunătă

țirea condițiilor de studiu.

situația creată în urma 
coalei din Brunei. „Recenta 
revoltă din Brunei — scrie co
respondentul — a dat naștere 
la îndoieli serioase în legătură 
cu posibilitatea aplicării rapi
de a planului de integrare a 
acestui teritoriu în Federația 
Malayeză”. La Londra, adaugă 
ziaristul american, se afirmă 
în continuare că Marea Brita- 
nie „nu înțelege să-și aban
doneze interesele din regiunea 
Brunei, sau din nordul insulei 
Borneo”. După cum se știe, a- 
ceste teritorii urmează să fie 
înglobate în Federația Mala
yeză a cărei constituire se pre
gătește de mai multă vreme la 
Londra. însă, atît în teritoriile 
menționate mai sus, cît și în 
regiunea Sarawak, populația 
și-a exprimat protestul împo
triva acestor planuri și mani
festațiile de împotrivire și re
voltele împotriva regimului 
colonialist au creat aici o si
tuație care la Londra este con
siderată, după cum scrie co
respondentul, „nestabilă”.
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MOSCOVA. — La 3 ianuarie 

N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit Ia Kremlin 
pe Pan Țzî-Ii, ambasadorul 
Republicii Populare Chineze 
în U.R.S.S.

A avut loc o convorbire cor
dială, 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.

SANAA. — Potrivit unei decla
rații, dată publicității de guver
nul Yemenului, și transmisă la 
postul de radio Cairo, ,.forțele ar
mate ale Republicii Yemen au 
primit ordin să se desfășoare de-a 
lungul granițelor Yemenului, pen
tru a respinge orice agresiune 
saudito-iordaniană. De asemenea, 
declarația subliniază că o nouă 
încercare a trupelor saudite de a 
pătrunde pe teritoriul Yemenului 
a fost respinsă de trupele Yeme
nite. Agresorii au suferit mari 
pierderi în oameni și materiale, 
fiind siliți să se retragă în panică.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunță 
loc la 
En-lai, 
Stat al 
naike, 
nului, și dr, Subandrio, locțiitor al 
ministrului prim și ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei. Tra
tativele au decurs într-o atmosfe
ră de prietenie. In aceeași zi, 
Liu Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze, l-a primit pe dr. Subandrio, 
ministrul aiacerilor externe al In-

că la 3 ianuarie au avut 
Pekin tratative între Ciu 
premierul Consiliului de 
R. P. Chineze, S. Bandara- 
primul ministru al Ceylo-

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Uniunea So
vietică a produs în anul 1962 
peste 57 milioane tone de ci
ment. Ținînd seama de datele 
statistice 
înseamnă 
șit S.U.A. 
producția 
iar în ce privește producția ci
mentului cu priză rapidă fo
losit în special la prefabricate 
din beton armat,, aceasta este 
de două ori mai mare decît 
cea americană.

Trebuie subliniat că în anul 
1953 au fost 
U.R.S.S. numai 
tone de ciment, 
producția S.U.A.
lioane 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. Statelor 
Unite ale Americii le-au tre
buit 49 de ani pentru a atinge 
nivelul actual al producției de 
ciment, pe cînd U.R.S.S. a rea
lizat aceasta în nouă ani.

în prezent industria de ci
ment a Uniunii Sovietice este 
dotată cu mori și cuptoare 
rotative foarte puternice, care 
nu-și au egal în lume în ceea 
ce privește productivitatea.

Anul acesta U.R.S.S. va pro-

americane, 
că U.R.S.S. 
în ceea ce 
globală de

aceasta 
a depă- 
privește
ciment,

produse în 
16 milioane 
în timp ce 

era de 45 mi-

STOCKHOLM. — La Stockholm 
tși desfășoară lucrările conferința 
profesorilor de lă școlile medii. în 
cadrul acestei conferințe, partici- 
panții au declarat că în Suedia în- 
vățămîntul mediu nu corespunde 
cerințelor contemporaneității. Ma
nualele școlare de fizică și mate
matică, au declarat ei, ‘sînt atît de 
învechite îneît volumul cunoștin
țelor pe care le tratează corespun
de nivelului științei din secolul al 
XVIII-lea.

WASHINGTON. — Agențiile de 
presă americane anunță că în clă
direa centrului de experimentări 
secrete a combustibilului pentru 
rachete, situată Ia 30 de mile sud- 
vest de Washington, s-a produs 
miercuri noaptea o puternică ex
plozie. Uriașa clădire a centrului 
de cercetări, relevă agenția U.P.I., 
a fost complet distrusă. Datorită 
exploziei, geamurile clădirilor, si
tuate la jumătate de milă de jur- 
împrejurul centrului, au fost spar
te. Oficialitățile companiei de cer
cetări au refuzat să dea explicații 
ziariștilor și polițiștilor în legă
tură cu cauzele exploziei.

PARIS. — Potrivit relatărilor 
presei pariziene, numai în ultima 
săptămînă a lunii decembrie s-au 
urcat prețurile la 22 genuri de 
produse alimentare, printre care 
la carne, fructe și zarzavaturi.

NEW YORK. - Consiliul națio
nal pentru asigurarea securității 
transportului pe șoselele din S.U.A. 
a anunțat că în 11 luni ale anu-

S BONN. — „Anul 1962 a fost 
nefavorabil pentru acționarii vest- 
germani" — la această concluzie 
ajunge ziarul ,.Frankfurter Rund- 
schau", analizînd situția bursei din 
R.F.G. Ziarul publică un grafic din 
care reiese clar că, începînd cu 
luna august 1960, s-a manifestat 
o scădere continuă a cursului ac
țiunilor la bursele vest-germane. 
Un caracter deosebit de serios a 
căpătat această tendință în anul 
1962. Anul care a trecut, relevă 
,,Frankfurter Rundschau", a deza
măgit profund pe acționari și in
stituțiile de credit.

NEW YORK. — La o fabrică 
conserve de carne din localitatea 
Terre Haute din stalul Indiana s-a 
produs o explozie. Potrivit agen
ției United Press International, 
pînă în prezent numărul morților 
se ridică la 1, iar al răniților la 
46, dintre care un număr mare cu 
răni grave. Fabrica a fost complet 
distrusă.

PARIS. — După cum a anunțat 
la 3 ianuarie Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței, în zilele de 21 
și 22 ianuarie cancelarul Germa
niei occidentale, Adenauer, va vi
zita Parisul, unde va duce trata
tive cu președintele Franței, 
Gaulle, și cu membri ai 
francez.

de
guvernului

• TOKIO. — Intr-o 
dență din Tokio despre 
care trece industria 
fică a Japoniei, agenția France 
Presse relatează că producția de 
filme japoneze a anului 1962 a 
scăzut cu 31,45 la sută față de 
producția anului 1960. Pe de altă 
parte, calitatea slabă a filmelor 
care se prezintă, și în special a 
celor americane, face ca un număr 
tot mai mare de spectatori să re
nunțe de a mai merge ia cinema
tograf. ,,ln ultimii doi ani, subli
niază agenția France Presse, pes
te trei milioane de spectatori au

corespon- 
criza prin 

cinematogra- 
agenția

SAIGON 3 (Agerpres). — 
Circa 100 de studenți și doi 
profesori din orașul Cao Lanh, 
situat în provincia Sadec din 
Vietnamul de sud, au fost a- 
restați de poliția lui N'go Dinh 
Diem sub pretextul că simpa
tizează cu mișcarea patriotică 
de eliberare. După ce au fost 
crunt bătuți, ei au fost înca
drați cu forța în detașamen
tele de pedepsire și trimiși 
sub comanda unor ofițeri a- 
mericani în regiunile unde se 
duc lupte împotriva patrioți- 
lor.

Acest act samavolnic al au
torităților dictatorului a stîrnit 
indignarea populației din ora
șul Cao Lanh. Studenții din 
oraș au declarat o grevă de 
protest, iar familiile celor tri
miși să lupte împotriva frați
lor lor au adresat scrisori de 
protest Ministerului Educației, 
care a refuzat să intervină 
pentru eliberarea celor 100 de 
studenți.
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din Anglia in fața 
celei mai grave crize

LONDRA 3 (Agerpres). — 
„Constructorii navali din An
glia sînt în fața uneia din cele 
mai grave crize din perioada 
anilor 1930 — perioadă a șoma
jului masiv și a crizei econo
mice” — scrie într-un comen
tariu, consacrat situației din 
industria navală britanică, co
respondentul economic al a- 
genției Reuter, Gerald Mulli
gan. Citind datele statistice 
publicate de oficialitățile bri
tanice, corespondentul agenției 
Reuter subliniază că producția 
navală britanică a scăzut în a- 
nul 1962 cu 50 000 de tone față 
de anul 1961. Corespondentul 
se plînge de faptul că Anglia 
nu mai poate face față concu
renței pe piața mondială. In 
Anglia, cheltuielile de produc
ție sînt mult mai ridicate de
cît în alte țări. Mulligan sub
liniază faptul că acest lucru se 
datorează utilajului învechit 
cu care sînt înzestrate cele 
mai multe șantiere navale bri
tanice, precum și faptului că 
„munca se desfășoară încă pe 
baza unor principii feudale”.

Ceea ce agravează situația 
din industria navală britanică 
este faptul că 
nici o situație 
ceasta criză. „ 
noaște acest 
de criză n.r.), -----
proprietarii de șantiere navale, 
o proclamă, iar muncitorii sînt 
victimele ei".

nu se întrevede 
de ieșire din a- 
Guvernul recu- 
adevăr (situația.

scrie Reuter,


