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în toate regiunile continuă executarea arăturilor adinei — principala lucrare ce se face în această perioadă pentru asigurarea unei producții a- gricole sporite în anul viitor.Din datele Ministerului A- griculturii rezultă că pînă la 9 noiembrie au fost arate a- proape 2.400.000 hectare, ceea ce reprezintă 60 la sută din terenurile planificate. O dată cu arăturile au fost încorporate în sol 3 milioane tone de îngrășăminte naturale.Cele mai bune Tezultate în pregătirea terenurilor pentru însămînțările de primăvară au fost obținute pînă în prezent în regiunile București și Dobrogea, unde aceste lucrări au fost mai bine organizate, iar mijloacele mecanizate mai bine folosite.

Intreprinderea „Electrotehnica" din Capitală, unitatea nr. 2. în fotografie: la secția montaj-bobinaj, șeful de brigadă Teodorescu Nicolae împreună cu maistrul A. Petre și Apostol Manele controlează după
Economii pesteîn întrecerea pen- realiza cît te economii căr- nomii a constituit-o reducerea murilor de lemn lucrările rare au mici cuIn sprijinul seraliștilor

se

ituecono- mii peste plan în valoare de aproape 1.500.000 lei, între- cîndu-și astfel angajamentul luat pe întregul an. Principala sursă de eco-

consu- specifice folosit înfost mai29 la sutădecît cele planificate.Pînă acum, peste 60 de întreprinderi industriale din regiunea Argeș au îndeplinit angajamentele anuale pri-

vind realizarea de economii peste plan. Industria regiunii a r€flliz<ît huuI âccstcitare la reducerea prețului de cost în- valoare de peste 50 milioane lei, cu a- proape 10 milioane lei mai mult decît angajamentul stabilit inițial pentru întregul an.(Agerpres)

Peste 6500 de petroliști, 
talurgiști, mineri și alți oa
meni ai muncii din regiunea 
Ploiești au făcut de curînd 
excursii la Onești, Bicaz, Cluj, 
pe Valea Jiului și la București.

De asemenea, aproape 3.000 colectiviști din această regiu
ne au vizitat in ultimele luni 
gospodării colective din regiu
nea Dobrogea, noile construcții 
de la Mamaia, Eforie și Vasi
le Roaită, precum și orașele 
București, Brașov și Cluj.

Numărul turiștilor din regiu
nea Ploiești care au făcut ex-
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îș a.
ci sa

Oamenii munci
ceașcă mai bme, să-și 

cunoștințele, să-și 
în- 1
eu
alt

îmbogățească 
lărgească orizontul de cultură, 
vată, își completează studiile, 

în rîndurile de față însă 
vreau să vorbesc despre un
aspect legat de pregătirea sera- 
liștilor. Eu însumi fiind elev la 
seral — lucrez ca sudor la Depoul 
C.F.R. Lugoj — nu pot să nu fac 
cunoscută o inițiativă bună a ca
drelor didactice care ne pregă
tesc pe noi. Pentru ca tofi elevii 
seraliști să-și însușească cît mai 
bine materia, s-a hotărît ca elevii 
mai buni să stea în bancă cu cei 
mai slab pregătiți, pentru ca și 
cei mai slabi să învefe de la a- 
ceștia. Tot în sprijinul însușirii și 
cristalizării materiilor predate; 
corpul didactic, în frunte cu di
rectorul școlii, Băcan Octavian, a 

^luat hotărîrea ca să facă cu noi, 
pe materii și pe clase, ore de 
meditații la care să participe toți 
elevii. Prima profesoară care a 
început cu noi meditațiile a fost 
tovarășa Popovici Octavia, la.ma
tematici. Așa că în fiecare sîmbătă 
cînd nu se țin cursuri, noi ne în- 
fîlnim la școală și împreună cu 
profesoara noastră, rezolvăm fel 
și fel de probleme și exerciții care 
n-au fost însușite destul de bine 
în orele de curs. Printre noi se 
află și cei mai buni elevi ca e- 
lectricianul Lațcu Petru, colectivis
tul Norocescu Petru, lăcătușul Hel- 
fenboi Petru, Cincu Maria și alții 
care o 
soară.

ajută pe tovarășa profe-

MEZIN NICOLAE
sudor

nu se

Din experiența orga
nizației U.T.M. de la 

Uzinele „Steagul 
roșu" Brașov privind 
organizarea acțiunii 

de ridicare a califi
cării tinerilor

Arăturile adinei sînt rămase în urmă în regiunile Cluj, Ploiești, Brașov și Bacău.Celelalte lucrări agricole de toamnă fiind aproape în întregime terminate, Ministerul Agriculturii recomandă să se concentreze toate mijloacele pentru efectuarea arăturilor adinei în vederea în- sămînțărilor de primăvară, ca și aceste lucrări să se termine în cel mai scurt timp. Să se încorporeze totodată în sol, sub arătură, cantități cît mai mari de îngrășăminte naturale. Este necesar de a- semenea să se intensities plantările de toamnă ds pomi fructiferi, ca și lucrările de îmbunătățiri funciare.

cursii anul acesta în diferite 
regiuni ale țării a crescut de 
8 ori față de anul 1960.

Numeroși oameni ai muncii 
din orașul și regiunea Ploiești 
printre care petroliști de la 
rafinăriile Teleajen, Ploiești 
și Cîmpina, de la schelele 
petroliere Boldești, Tirgoviște 
și Băicoi, metalurgiști de la 
Uzinele „1 Mai" Ploiești, au 
întreprins călătorii și peste 
hotare. Ei au vizitat Uniunea 
Sovietică', R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, 
R.P. Polonă.

Pe pămîntui
rodniee

sta se întîmpla acum 
trei ani. Constantin 
Paciurea, proaspăt 
absolvent al Institu
tului agronomic „Ni
colae Bălcescu" din

București se prezentase la Bănea- 
sa, centrul raionului Adamclisi, 
acolo unde fusese repartizat. Nu 
părea deloc să aibă 26 de ani, 
cît pretindea. A fost întrebat în 
care gospodărie colectivă vrea să 
meargă să lucreze.

— Unde ar fi mai mare nevoie 
de un inginer î

— Păi, peste fot. Avem cîfeva 
gospodării mai puțin dezvoltate 
dar cu posibilități mari. La Beilic, 
de pildă. Paciurea a căutat co
muna pe hartă. Era undeva în a- 
propierea Dunării, între dealuri.

— Păi, atunci am să merg la 
Beilic, a spus el, simplu, de parcă 
de cînd se știe tot la satul acesta 
se gîndea. Și oare chiar nu s-o fi 
gîndit deloc la acest, necunoscut 
pentru el, sat de lingă Dunăre ?

Ba da ! S-a gîndit de multe ori, 
chiar dacă nu, bănuia că o să se 
cheme Beilic. Alegîndu-și meseria 
de inginer agronom, învățînd cu 
pasiune în anii studenției, fiind 
unul din acei tineri care nu odată 
se întrebau : cum voi putea răs
punde mai bine grijii părintești a 
partidului și statului nostru, Con
stantin Paciurea își trimitea toate 
visurile și planurile lui de viitor

să se c/esfășoare larg pe cîmpul 
gospodăriei colective.

Da, își zicea el, acolo în pă- 
mîntul mănos pot crește și rodi 
mai din plin proiectele mele, ală
turi de oameni, pentru ei, pentru 
înflorirea agriculturii noastre so
cialiste. Avînd în minte și în ini
mă de mult timp astfel de gînduri 
și sentimente, îi venea mai ușor

au fost slabe. Am putea să irigăm 
o suprafață măcar de cîfeva zeci 
de hectare la început. Pe urmă, 
dacă am pune vie pe dealurile 
astea uscate, am folosi și mai 
mult. Despre zootehnie o să dis
cutăm ceva mai tîrziu, dar eu cred 
că cu 600 de litri de lapte cit 
obținut de la o vacă în 1959 
ne putem lăuda.

acesfu! om hotărî!, dintr-o bucată, 
să spună :

— Da, la Beilic I
Cînd a venit Paciurea la Beilic, 

vreo cîfeva zile s-a tot plimbat 
pe ogoarele gospodăriei. Unii nu 
prea înțelegeau ce-i cu plimbă
rile acestea. Președintele îrrsă, 
Voicu Tănase și secretarul de 
partid Florea Călin îl priveau cu 
interes. După cîfeva zile, la prima 
ședință de consiliu a gospodă
riei, aveau să vadă toți ce plă
nuia inginerul.

— Din cite am putut să-mi dau 
seama, a zis el, gospodăria are 
pămînt bun. Chiar dacă e secetă, 
Dunărea e aproape, Dar recoltele 
de grîu și porumb de pină acum

s-a
nu

om

Nu de multă vreme pe șoselele regiunii Bacău circulă un autoturism furgonet care a devenit binecunoscut colectiviștilor și țăranilor muncitori.— A venit librăria pe roți! A oprit la cămin 1Vestea aceasta străbate ime-

Vorbea simplu, calm, ca un 
care de multă vreme a chibzuit 
totul și știe ce are de făcut.

Secretarul de partid l-a invitat 
după ședință să stea mai mult de 
vorbă cu el. Ideea cu irigațiile îl 
Irămîntase pe el mai de mult, dar 
era nevoie de un specialist. Și 
iată că inginerul le venea în aju
tor. O seară întreagă au discutat 
numai despre asta. Cheltuieli mari 
nu trebuiau, irigatul urmînd să se 
facă prin brazde, iar instalația se 
reducea la o pompă minată de 
un tractor de la S.M.T. și ceva 
conducte. După ce ideea aceasta 
a căpătat aprobarea colectiviștilor, 
în toamnă au și început amenajă
rile. Tînăr și băfrîn, toată suflarea

din gospodărie a ieșit la Dunăre 
să sape șanțuri, să instaleze con
ducte. Terenul ce urma să fie iri
gat nu produsese niciodată nimic 
în afară de o iarbă săracă, sca
ieți și buruieni.

Jntr-un timp scurt, 40 de hectare 
au fost amenajate după planurile 
făcute de inginer și sub suprave
gherea lui tehnică. Apoi au în
ceput arăturile de toamnă „ca la 
carte". Tractoarele au tras brazdă 
de 30 cm adîncime. In primăvară, 
după ce l-au discuit de două ori, 
au semănat porumb. Terenul iri
gat a fost dat în grija comunistu
lui Vasile Chivea, om priceput și 
harnic. Fără îndoială, irigațiile tre
buiau să fie o dovadă convingă
toare pentru toată lumea că ast
fel se obțin producții nemaiîntâl
nite pe aici. Udat de trei ori și 
prășit manual și mecanic tot de 
atîtea ori, porumbul irigat a dat 
în toamnă o producție nemaiîntîl- 
nită pe aceste meleaguri. Produc
ții mult mai mari decît prevedea 
planul s-au obținut și în cultura 
neirigafă deoarece în iarnă, co
lectiviștii învățaseră la cele 12 
lecții predate de inginer, la cursu
rile agrotehnice, cum să lucreze 
mai bine pămîntul, să-l semene la

*----

diat satul unde autoturismul in cauză oprește pentru cîte- va ceasuri în fața căminului cultural. Curînd mașina este înconjurată de o mulțime de oameni. Fiecare e curios să afle ce cărți nou apărute a adus mașina. Volumele noi sînt apoi răsfoite cu atenție, însoțitorii mașinii încep să discute cu cetățenii, să le prezinte cărțile. Cititorii își aleg cărțile de literatură politică, beletristică și agrozootehnică care-i interesează. în aceeași zi mașina cu cele mai noi cărți apărute se îndreaptă spre alt sat.Inițiativa C.L.D.C.-ului regional Bacău de a difuza operativ cu ajutorul unei mașini special amenajate cărțile nou apărute în cele mai îndepărtate sate din regiune șj-a dovedit eficacitatea. Cu ocazia unei deplasări în comuna Pu- fești personalul de deservire a librăriei mobile a vîndut colectiviștilor un număr de 253 cărți. Iar Pufeștii este doar una din numeroasele comune unde s-a oprit în ultima lună „Librăria pe roți“ a C.L.D.C.- ului Bacău.

/n fiecare casa pe 
ecranul de dulce 
nuanță al pereți

lor, ne-am deprins a în- 
tîlni tablouri colbuite 
ușor de trecerea lentă a 
timpului, dar scoase cu 
grijă de sub imperiul 
uitării de mîinile griju
lii ale gospodinelor care, 
poate cu un gest meca
nic, poate cu o umbră 
de emoție, înlătură din 
vreme în vreme de pe 
cadre și sticlă cea mac 
măruntă urmă de praf...

Sînt imagini de fami
lie, amintirile unor mo
mente din viață, poate 
ale unor aspirații,

în nouăzeci la sută 
din cazuri sînt imagini 
ușor festive, fotografii 
de nuntă sau de logod
nă, în care voioșia dic
tată („zîmbiți vă rog") 
era menită odinioară să 
perpetueze un prezum
tiv moment de fericire 
— care de multe ori 
eșua în lupta cu viața, 
în greutățile materiale 
ale tinerii 
impozite, în 
bitante...

Fotografii 
cesta ne-au 
seori copilăria cu o in
certă fericire a tinere
ții părinților. De fapt, 
fericirea ce și-o visase
ră, ei așteptau să și-o 
realizeze în noi, în ur
mași.

Și iată că visul lor a 
devenit realitate. O rea
litate firească, obișnui
tă. Fericirea personală 
crește acum în fiecare 
casă, legată prin mii de 
fire trainice de soarele 
calm al fericirii societă
ții noastre.

Mi-a trecut prin min
te această temă, a „ta
blourilor de familie", 
zilele trecute cînd mă 
aflam în Valea Jiului. 

Acolo l-am cunoscut, 
de pildă, pe Fodor loan. 4rs 27 de ani și e mai
stru miner la Lupeni. 
Mai bine zis, a fost. Din 
toamna aceasta e stu
dent la Institutul de 
mine.

Am sunat la poartă. 
Ne-a deschis soția. O 
cheamă Elena. Fodor Ion 
spune că soția lui are 
nume frumos. Dar e mo
dest. Subînțelege mai 
mult.

Toamna aceasta, cînd 
el a reușit la institut, 
soția a fost cea dinții 
care l-a felicitat. Nu e 
un subiect bun de foto
grafie de familie 2 Da. 
dar în ea trebuie să a- 
pară și. băiețelul, care 
deocamdată nu înțelege 
mai mult decît că tata 
vine acasă cu o mulțime 
de caiete și planșe.

Poete veți spune :
— Iată, și el pleacă 

zilnic la facultate și o 
lasă singură...

Dar ei sînt de altă 
părere.

Incîntată de succesul

familii, în 
chirii exor-

de felul a- 
amăgit de-

MIHAI NEGULESOU

GEORGE MIHAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

C. STĂNESCU
student

(Continuare
în pag. a 3-a)

Utemista Elena Ionașcu este una din fruntașele în muncă de la noua secție a Filaturii Romine de Bumbac din Capitala
în regiunea Hunedoara

1000 copii la școlile 
de muzică și artă 

plastică
Aproape 1.000 de copii 

ai minerilor, siâerurgiștilor, 
funcționarilor și ai altor oa
meni ai muncii de pe Valea 
Jiului, din Hunedoara, Deva și Baia de Criș urmează 
cursurile școlilor de muzică și 
artă plastică. Spre deosebire 
de părinții lor care în trecut 
nu aveau posibilitatea să-și 
termine nici măcar cursurile 
elementare, copiii își dezvoltă 
aptitudinile în aceste școli de 
artă. Ei găsesc aici profesori 
de specialitate, ■ materialul di
dactic necesar, totul gratuit.

ANDREW HALLEY
APÂRÂ... LUNA

declarat că „ar fi foarte bucuros 
dacă rușii l-ar încredința în mod 
special că n-au nici o pretenție 
asupra teritoriului Lunii".

De ce mister Halley se arată 
așa de îngrijorat de soarta acestei 
planete îndepărtate ?

Motivele sînt limpezi. La vre
mea lor, americanii au făcut mare 
tapaj în jurul pregătirilor lor cos
mice. Dar cu tot acest tapaj pri
mul satelit, prima navă cosmică, 
primul om în Cosmos au fost lan

sate în U.R.S.S. De multă 
vreme în S.U.A. s-a făcut 
zgomot în legătură cu pre
gătirile pentru lansarea u- 
nei rachete în Lună. După 
cite ne amintim o firmă 
americană ingenioasă și a- 
vidă de cîștig a început 
chiar să vîr.dă parcele în 
Lună cu un dolar metrul pă- 
irat. Numai că americanilor 
nu le-a fost daf să ajungă în 
Lună. Sovieticii au fost a- 
ceia care au reușit să fo
tografieze partea nevăzută 
pînă atunci a Lunii.

Și acum, după cît se 
pare, Halley, îmbogățit cu 
experiența amară a rache
telor americane care cad 
mereu în ocean se teme ca 
parcelele din Lună să nu 
cadă în mîna... rușilor. 
Halley și stăpînii lui s-au 

obișnui) să privească totul prin 
prisma acaparării și a expansiunii, 
prin prizma exploatării și a jafu
lui. Și în cazul acesta, al zbo
rului omului spre Lună, pe ei 
îi interesează nu atît știința, cit 
problema : cine va fi primul ocu
pant al acestei planete. De fapt, 
la drept vorbind, cine s-ar încume
ta s-o pornească spre Lună cu o 
rachetă americană, chiar dacă via
ța i-ar fi „asigurată" la zeci de 
societăți de asigurare ? Mai ales 
după cele pățite de răposata mai
muță Goliat la bordul rachetei 
„Atlas"...

Impărtășindu-și nindurile în scri
soarea către vecinul 
Semi-Bulatov, polițaiul 
făcea totuși o rezervă 
supărați pe zăpăcitul 
pentru părerile mele cam neghioa
be. Dar sînt grozav de 
științei".

Specialistul american 
nautică Andrew Halley 
astfel de rezerve. Și-i păcat !

Problema popularii Lunii îi 
preocupă pe mulți. Despre 
ea și-au spus părerea prin

tre alții, eroul lui Cehov, polițaiul 
Vasili Semi-Bulatov și specialistul 
în astronautică din zilele noastre 
Andrew Halley.

Precum se știe, Semi- Bulatov 
iubea știința. „Știința — obișnuia 
el să spună — este într-un fel 
mama noastră bună, 
toș una cu civilizația", 
du-se la problemele vieții în I 
polițaiul scria următoarele 
unui vecin de al său : „Gu
vernele nu pot permite ca 
Luna să fie locuită, fiindcă 
din cauza distanței mari și 
a inaccesibilității ei, acolo 
se pot ascunde foarte ușor 
răufăcătorii".

Evident, nu-l putem com
para pe Andrew Halley cu 
Semi-Bulatov. Halley nu 
este polițai, ci un specia
list american în probleme 
de astronautică. Totuși are 
multe puncte comune cu 
Bulatov. Și el iubește ști
ința, și el se interesează 
îndeaproape de problema 
pasionantă a vieții în Lună 
și el consideră că Luna nu 
trebuie populată.

— Apărați Luna ! —
cere el, luînd cuvîntul Ia 
diferite congrese și con
ferințe. Altfel rușii vor 
tot ce le stă în putință ca 
anexeze planeta aceasta 
sită de apărare. Ii știm noi 
rușii ăștia : ieri l-au trimis 
Cosmos pe Gagarin, azi,. Titov a 
zbura) timp de peste 25 de ore 
în Cosmos, iar mîine te trezești 
că trimit agitatori în Lună.

...Semi-Bulatov îi scria învățatu
lui său vecin : „Fiecare descope
rire mă torturează de parcă mi-ar 
înfige cineva un cui în șira spi
nării". Și-n această privință sea
mănă grozav cu Halley. Fiindcă 
Halley, descoperind că — oroare ! 
— rușii vor anexa Luna, nu oste
nește să-și popularizeze temerile 
la toate tribunele. Recent, el a 
atras atenția în coloanele ziarului 
„New York Times" că „dacă Ru
sia va lansa o rachetă. cu oameni 
în Lună și va folosi aceasta pen
tru anexiuni teritoriale pe această 
planetă, încordarea relațiilor in
ternaționale va crește". Și, nu de 
mult, agenția U.P.I. a transmis 
din Haga o nouă declarație a lui 
Halley în care ilustrul astronaut a

aș zice că-i 
Referin- 

Lună,

maivor a avut

I I
ti

Școala elementară de muzică și arie plastice din orașul Deva este frecventată de 233 elevi. Iată în fotografie cîțiva elevi de la clasa de pian pregătind o audiție muzicală
Apele Velniței 

revărsăVelniței pe timpPîrîul ferine de secetă numai un firicel de apă ca mai apoi să scadă în întregime.Cînd ploile sînt abundente și se topesc zăpezile, Velnița se transformă într-un torent vijelios. în drumul ei inundă drumurile, ogoarele, pro- ducînd pagube mari colectiviștilor și în- tovărășiților din satul Coteni. comuna Buhoci, regiunea Bacău.în vara aceasta;

un apă cir- cuVelnița mare debit de și a inundat ca 80 hectare diferite culturi.Comitetul executiv al sfatului popular comunal și organizația de partid din comună au luat hotărîrea ca prin munca patriotică a sătenilor să se canalizeze pîrîul Velnița pînă în albia Șiretului.Peste 100 de cetățeni printre care mulți tineri, mobilizați de organizația U.T.M., au partici-

pat cu entuziasm la lucrările de canalizare a Velniței. Mîinile harnice ale colectiviștilor și în- tovărășiților din Coteni au strămutat peste 6.000 metri cubi pămînt croindu-i apei drum sigur spre Șiret. Lucrarea a, fost făcută la timp și în bune condiții. De acum înainte apeleVelniței nu se vor mai revărsa peste culturile de pe o- goare.
TITS GODOCI 

colectivist .

cel învățat 
lui Cehov, 
: „Nu vă 
de mine,

devotat

în astro- 
nu are

E. RUCAR



Din experiența organizației II. T. M. de la Uzinele „Steagul roșu“- Brașov 
privind orgai izarea acțiunii de ridicare a calificării tinerilor

Pe porțile Uzinelor „Steagul roșu“-Brașov pornesc anual 
spre drumurile patriei mii de autocamioane. Ele sînt 
rodul muncii undi mare număr de muncitori, tehni

cieni și ingineri, care — pentru a le face din ce în ce mai 
bune, mai ușoare și mai rapide — își perfecționează fără 
întrerupere gradul de pregătire profesională.

Vizitând Uzinele „Steagul roșu" e impresionant să vezi că 
aici începînd cu muncitorii cei mai tineri, care abia au 
terminat școala profesională, și terminînd cu cei care au o 
mai mare experiență, toți învață. Secretarul comitetului 
U.T.M. pe uzină, tovarășul Vasile Diaconescu, ne-a prezen
tat in această privință un grafic revelator. In 1957 în uzină 
existau 7 cursuri de ridicare a calificării cu 119 cursanți- 
Iii 1959 numărul eursuriior a crescut la 31, iar al cursanți

lor la 600. Anul acesta in uzină funcționează 60 de cursuri 
cu peste 1.200 de cursanți.

Cursurile de ridicare a calificării constituie insă, numai 
una dintre numeroasele forme de organizare prin care ti
nerii își însușesc cunoștințele tehnice.

Dar să dăm cuvântul... faptelor.

MUNCA
SI ÎNVĂȚĂTURA
* J

MÎNĂÎNMÎNĂ

nerii muncitori erau îndemnați să urmeze o formă de ridicare a calificării; în același scop au fost folosite și stația de radioamplificare, ziarul de uzină etc.Ceea ce ni se pare însă interesant aici, în această secție, și ceea ce vrem să subliniem, este munca atentă, plină de grijă, pentru convingerea fiecărui tînăr în parte asupra necesității participării la o formă de ridicare a calificării. Pe tinerii așchietori, organizația U.T.M. i-a sfătuit de exemplu să participe — potrivit gradului lor de pregătire, la unul din cele 2 cursuri pentru așchietori, pe tinerii care vor lucra îndeosebi la reperele noi. ce vor intra în- fabricație în 1962, i-a sfătuit să urmeze cursul special de însușire a tehnologiei de fabricație a noilor produse etc. Un lucru de asemenea foarte bun este faptul că în această muncă comitetul U.T.M. a apelat la ajutorul colectivului, la adunările generale U.T.M. în care s-au discutat aceste lucruri în mod foarte concret. S-a format ast

— Vezi ? La operația aceasta cel mai bine e să procedezi în acesi lei... Și Explicațiile meșterului Gh. Sipoș sînt ascultate cu interes de tînărul strungar Teodor Popa.fel în secție o opinie sănătoasă față de cazurile de automulțu- mire.Toate acestea au contribuit ca toți cei peste 300 de tineri din secția motor să participe acum cu regularitate la una din formele de ridicare a calificării profesionale.
0 COLABORARE 

RODNICĂ

i în secția mașini agre- 
gate a uzinei, toți cei 110

’ tineri muncitori partici
pă cu regularitate la una din 
formele de ridicare a califi
cării. In secție s-a creat o co
misie formată din 3 tovarăși 
(reprezentantul conducerii secției, al comitetului sindicatu
lui și al organizației U.T.M.), 
care răspund de întreaga des
fășurare a acțiunii de ridicare 
a calificării.

Ce fac ei în mod practic ?
în primul rînd, consultînd 

muncitorii și tehnicienii din 
secție ei propun, în raport de 
situația existentă în secție, ce 
forme de ridicare a calificării 
să fie create. De pildă, în sec
ția mașini agregate lucrează 
lăcătuși, strungari, frezori, 
electricieni, montori, lăcătuși 
de întreținere și sudori. Toți 
acești muncitori trebuie să în
vețe. în organizarea cursurilor 
s-a ținut seama însă nu numai 
de specificul meseriei, dar și 
de gradul de pregătire al mun
citorilor. Pentru montori, de 
pildă, s-au creat 2 cursuri, 
unul pentru cei cu categoriile 
de calificare 4 și 5, -iar altul 
pentru muncitorii cu catego
riile V-t-9. în U 'cl, în secția 
mașini agregate s au creat

astfel 9 cursuri de ridicare a 
calificării

La întrebarea : cine organi
zează cursurile de ridicare a 
calificării, aici în secție lucru
rile sînt după cum se vede 
absolut limpezi. în mod prac
tic cursurile sînt organizate 
de comitetul sindicatului și 
conducerea secției care asigu
ră toate condițiile materiale 
necesare bunei desfășurări a 
acestora, ajutați îndeaproa
pe de către comitetul U.T.M. 
Pe scurt, într-o strînsă cola
borare.

Tot împreună, reprezentanții 
conducerii secției, comitetului 
sindicatului și organizației 
U.T.M. au stabilit tematica 
fiecărui curs, au propus și 
stabilit pe inginerii care sint 
lectori la fiecare curs, au dis
cutat cu ei, i-au sfătuit să fo
losească metodele cele mai a- 
decvate de predare a lecțiilor. 
Tot ei se ocupă de modul în 
care se desfășoară lecțiile, de 
prezența la cursuri, iar acolo 
unde este nevoie iau împreu
nă măsurile cuvenite pentru 
înlăturarea neajunsurilor.

ASCDLTÎND 

„GLASUL" 

PRODUCȚIEI 
.»Dar să vizităm un curs.

E ora 15. Programul de 
lucru s-a terminat, lată însă, 

că de la atelierul de întreținere 
al secției mașim-agregate nici un 
tînăr nu pleacă acasă. Și-au scos 
din serviete niște caiete frumoase, 
special pregătite și într-un colț ai 
atelierului au început să audieze 
cea de-a treia lecție a cursului pe 

Conferențiarul universitar Sofronie Laurențiu, de la Institutul Politehnic din București a fost toriloi din uzină în cadrul unei conferințe tehnice.
care îl predă inginerul Octavian 
Căpitanu. Tema se intitulează : 
„Scheme și semne convenționale 
folosite la instalațiile electrice ale 
mașinilor-unelia".

O lecție despre electricitate 
pentru lăcătuși ? Da, o lecție des
pre electricitate. Lăcătușii de în
treținere montează și demontează 
fot felul de mașini. De aceea, ei 
trebuie să posede cunoștințe din 
domenii variate : electricitate, 
strungărie, lăcătușerie, montaj etc. 
iafă de ce organizatorii și-au pro
pus să-i inițieze pe cursanți în 
toate aceste probleme.

— în altă secție, lăcătușii avînd 
alf specific de muncă, de pildă, 
la secția șasiu, tematica va fi fără 
îndoială alta — spune inginerul 
Căpitanu. La noi însă acesta e 
specificul și în raport de șarci- 

nile tinerilor în producție s-a al
cătuit o tematică corespunzătoare.

■Și la celelalte cursuri de ridi
care a calificării din secția mașini- 
agregate tematică lecțiilor este 
strîns legată de nevoile produc
ției. Inginerul Ion Mazilu ne arăta 
că la cursul pe care îl predă pen
tru montori-avansați au fost in
cluse, de pildă, unele teme ca 
„depanarea panourilor hidraulice 
pentru acționarea agregatelor", 
„geometria sculelor așchietoare" 
și altele.

— Toate, aceste teme sînt pro
venite din observațiile concrete 
făcute în procesul de producție și 
trecerea lor în programul cursu
lui e făcută special pentru a veni 
în ajutorul producției. Istă, de 
pildă, „Depanarea panourilor hi
draulice". Sarcina de a face aces
te depanări ar reveni, de f&pt, 
unei echipe speciale. Cînd mon
tau aceste panouri la agregatele 
respective, montorii noștri întîm- 
pfnău multe grbutățî : pentru 
toate fleacurile trebuia să cheme 
echipa de specialiști. Oare ei nu 
puteau învăța ? Scuteau și timp, și 
mîna de lucru. Și au învățat la 
curs. Sau terna „Geometria scule
lor așchietoare". Ei lucrau, prin
tre altele, la montarea mașinilor 
unelte așchietoare ale [iniilor au
tomate. înainte de a le da în fa
bricație trebuia să le facă însă 
proba, să le corecteze. Ca mentor 
pui cuțitul la mașină și lucrezi 
singur deși nu ești de speciali
tate. Or, tocmai din cauza aceas
ta se rupeau foarte multe cuțite, 
secția pierdea lunar fără rost mii 
de lei. De ce să nu cunoască men
torii și acest lucru ? Doar nu e 
așa de greu. Și iată că au învățat 
toț la cursul de ridicare a califi
cării, afît teoretic cît și practic, 
prin demonstrații la locul de 
muncă.

în felul acesta însușirea unor 
noi cunoștințe în cadrul cursurilor 
de ridicare a calificării este o ac
țiune profundă, științifică, direct 
legată de sarcinile de producție 
și care antrenează pe fiecare tî
năr muncitor.

Cursurile de ridicare a 
calificării sînt princi
pala formă de ridi

care a gradului de cunoș
tințe profesionale ale ti
nerilor. De aceea și punem noi 
atîta accent pe buna lor orga
nizare, ne spunea tovarășul 
Vasile Diaconescu, secretarul 
corniteMui U.T.M. din uzină. 
Dar ele nu sînt singurele for
me de ridicare a calificării...

Intr-adevăr la Uzinele „Stea
gul roșu" Brașov, sînt folosite 
cu succes șt alte forme prin 
care cunoștințele tehnice pă
trund în rîndurile muncitori
lor. Desigur, asemenea forme sînt folosite de majoritatea 
organizațiilor V,T.M. din fa
bricile și uzinele din țară.

Ceea ce ni se pare însă inte
resant, este modul cum au fost 
aplicate, folosite aceste for
me. Tocmai de aceea redăm 
pe scurt citeva dintre acestea.

FIECARE 

MAIȘTRII 

UN PROFESORIn pagina de față este publicată o fotografie îhfățîșîndu-I pe bătri- nul maistru Gheofghe Sipoș, de la linia de producere a frînelor autocamioanelor, discutînd cu tînărul strungar Popa Teodor. Imaginea reprezintă una din sutele de discuții pe care maistrul le-a purtat și le poartă necontenit cu cei 42 de tineri cîți formează întregul efectiv al atelierului.De 3-4 ori pe zi maistrul Sipoș controlează munca fiecărui tînăr șl tot de ătîtea ori el face recomandările necesare, le demonstrează tinerilor practic cum trebuie să execute o operație sau alta, cum să citească un desen, cum să folosească mai corect o unealtă. Bătrînul meșter ne-a arătat și un caiet : pe cîte o pagină sînt trecute numele tuturor tinerilor cu care lucrează.— Aici îmi notez observațiile privind pregătirea profesională a fiecărui tînăr, spunea maistrul Sipoș. De ce fac asta? Pentru că la noi în secție se execută 80 de tipuri de repere. Eu mă străduiesc să-i învăț pe fiecare dintre tineri să lucreze cu maximum de randament toate aceste tipuri de repere, să capete astfel toate cunoștințele necesare unui bun muncitor al secției.în felul acesta ajutorul maistrului la continua ridicare a gradului de cunoștințe ale muncitorilor tineri se face continuu, în mod organizat.— Mă bucur ori de cîte ori membrii comitetului U.T.M. din secție, spunea maistrul Sipoș, vin la mine, se interesează de felul cum lucrează tinerii, îmi cer ajutorul. Ajutor pe care eu îl dăruiesc tinerilor cu toată dragostea.în uzină sînt sute de maiștri : oameni cu o îndelungată experiență de muncă, cu o înaltă pregătire profesională. Organizația U.T.M. le-a cerut ajutorul. Și astfel astăzi maiștrii din uzină, ca și muncitorii vîrstnici, ajută cu dragoste sute și sute de tineri în îmbogățirea pregătirii profesionale. Iată dar o formă deosebit de eficace care merită a fi reținută.
cum 

ORGANIZĂM 

CONFERINȚELE/n zilele cînd am vizitat uzi
na, chiar la intrare, un afiș 
anunța că la clubul uzinei 

are loc conferința : „Noi metode 
sovietice folosite in turnătoria de 
tontă și oțel" prezentată de con
ferențiarul universitar Sofronie Lau- 

rențiu, de la Institutul politehnic 
din București.

Ne-am dus la club. Conferenția
rul își începuse tocmai expunerea 
vorbind despre cele mai recente 
metode folosite de turnătorii so
vietici. Expunerea era însoțită de 
planșe, scheme. Cu ajutorul unui 
aparat de proiecție erau prezen
tate fotografii, imagini din apli
carea practică a acelor metode. 
Participanta, numeroși tineri mun
citori din secțiile de turnătorie ale 
uzinei, ascultau cu interes expu
nerea, unii își luau notițe, iar la 
sfîrșif s-au pus numeroase între
bări. Conferința s-a dovedit a fi 
foarte utilă.

Am discutat despre conferințele 
tehnice organizate în uzină cu to
varășul Mihai Rogoz, membru al 
țpmffefului sindicatului.

Cabinetul tehnic este unul dintre locurile cele mai prielnice unde tinerii ingineri și tehnicieni organizează discuții tehnice pentru adîncirea cunoștințelor de specialitate
— De la începutul anului în 

uzină s-au finul 91 de conferințe 
tehnice, ne-a spus tovarășul Ro
goz, la care au participat mii de 
tineri. Noi am creat un corp de 
50 de conferențiari tehnici. în 
rîndurile conferențiarilor au , fost 
selecționați' ingineri, muntitOri 
fruntași, oameni cu o bogată pre
gătire profesională și cultură ge
nerală, maiștri, tehnicieni. Pe 
baza observațiilor făcute la 
locurile de muncă, finind seama 
tocmai de noile cunoștințe tehnice 
pe care trebuie să le dăm tine
retului, noi stabilim și temele și 
tematica conferințelor. Astfel 
conferințele se țin direct in 
secțiile uzinei — joia este ziua 
siabr'i'ă pentr-j onga-~zarea aces
tora. iar anete de -~'‘e»es —»■ ge- 
aeral ia debut armei. S-m f* *.  
nut, astfel, conferințe ca : „Matri- 
(area fără bavuri”, la forjă, „Con
strucții și tehnologii noi de bur
ghie și spirale", la sculerie, etc.

Secția motor -— una dintre cele mai importante secții ale uzinei. Prin contribuția a cîteva sute de muncitori — strungari, frezori,• lăcătuși, ajuștori, mt itori, me- v canici, aici se nasc și prind pentru prima dată viață motoarele viitoarelor autocamioane. Tovarășii Tiberiu Roth, inginer, șeful secției, și Ion Cotoară secretarul organizației U.T.M., ne vorbeau cu• mîndrie despre faptul că în secția motor învățătura a devenit o tradiție.Intr-adevăr, comitetul U.T.M din secție s-a preocupat în permanență pentru a lămuri tinerilor necesitatea ridicării continue a nivelului de cunoștințe profesionale. îp acest .scap,, conțitetul- U.T.M. a folo- . sit cȘlW mai' diverș^,, .procedee și metode. ’•— Principala formă a constituit-o și o constituie discutarea acestei probleme în adunările generale ale organizației U.T.M. — spunea tovarășul Ion Cotoară. La o astfel ,de adunare l-am invitat să le vorbească tinerilor pe inginerul șei al secției, care a arătat jjin mod convingător efectul .pă câte îl are ridicarea calificării asupra calității motoarelor produse de noi. TotiA a fostfubiftfe demdristtât. Cu e- xemple copcrațe de .repere, de indici, cu numele tinerilor care lucrează la aceste repere, a fost demonstrat în ce măsură urmînd cursul sau o altă formă de ridicare a calificării tinerii au posibilitatea să-și îmbunătățească munca. Pentru majoritatea tinerilor discuția a lost convingătoare, mulți hotărîhdu-se să urmeze cu regularitate o formă de ridicare a calificării. E drept, a continuat tovarășul Ion Cotoară, lucrurile n-au fost totuși atît de simple pe cît s-ar părea. Au fost și tineri care n-aii înțeles de la început că este necesar să mai învețe. Așa a fost cazul lui Ion Obea- dă. „Eu sînt calificat, zicea el. De ce să mai învăț ?“ în realitate Obeadă lucra slab, era deseori criticat pentru slaba tc . calitate a pieselor pe care le executa. Cu Obeadă s-a dis- » .-.«optat mult, i s-a explicat a- mănunțit. de ce trebuie să în- gtf-jvețe, de ce e necesar să ur- ,» meze cursul de ridicare a calificării. r
-etv — Rezultatul?— De curînd, Obeadă a cîș- tigat întrecerea pe profesii organizată în secție între rectificatori. El a mulțumit organizației U.T.M. că l-a sfătuit să urmeze cursul de ridicare a calificării. Iată însă un caz și mai interesant. Cu un an în urmă venise la secția bloc motor, tînărul Gheorghe Tiu- gă, rectificator. Lucra slab, era indisciplinat, de învățat nici vorbă. Am discutat cu el. Nici un rezultat. 11 invitam mereu la cursul de ridicare a calificării, dar de fiecare dată lipsea. Dar nici noi nu l-am slăbit de loc. Am hotărît să discutăm acest caz în adunarea generală U.T.M. Foarte mulți utemiști au luat cuvîn- tul. I s-a arătat de ce trebuie să-și ridice în permanență calificarea, ce anume ar avea de învățat, ce se va preda la cursuri, în ce mod studiul îl va ajuta să îmbunătățească calitatea produselor realizate de el, să-și îndeplinească sarcinile de plan. Și cine credeți că s-a ridicat în adunare și a cerut să-1 ajute ? Obeadă ! N-a uitat că la rîndul lui el însuși fusese ajutat de organizația U.T.M. De atunci el s-a interesat de fiecare dată ca tînărul său coleg să participe la cursul pentru rectificatori. îi explica unele noțiuni pe care nu le înțelegea, l-a ajutat practic la mașină. Azi, tînărul s-a schimbat mult: muncește bine și, ceea ce e foarte important, învățătura a devenit pentru el o pasiune.Desigur, pentru a demonstra tinerilor necesitatea învățăturii, a ridicării continue a calificării profesionale au fost folosite și alte mijloace : discuții cu tinerii despre dezvoltarea în viitor a uzinei, despre noile repere pe care le vom fabrica, au fost afișate panouri agitatorice prin care ti- 

CONSULTAȚII 

TEHNICELa secția 510 am văzut un afiș prin care un grup de muncitori erau invitați la o convorbire tehnică, în ce scop se organizează? — l-am întrebat pe tehnologul șef al secției.— Sînt în activitatea secțiilor unele probleme tehnice care nu interesează decît pe un număr restrîns de muncitori, care lucrează în anumite puncte ale procesului tehnologic, de pildă, folosirea într-o perioadă a unui nou aparat de măsură, pe care nu-1 cu-

invitat să vorbească turnă-
tiosc și de care numai ei au nevoie la un moment dat. La cursul de ridicare a calificării sau într-o conferință nu ar avea rost să se prezinte a- semenea lucruri fiindcă practic nu-i interesează pe toți. Organizăm de aceea o convorbire, un fel de consultație tehnică numai cu oamenii respectivi.Convorbirile tehnice sînt intr-adevăr o formă operativă și eficace de a-i ajuta pe unii tineri să cunoască anumite probleme tehnice concrete 1- vite la locul respectiv de mun
că, să-ți însușească noi euno- 
ftințe profesional^

CÎTEVA

CONCLUZIIEvident, la Uzinele „Steagul roșu" Brașov există o experiență bună privind acțiunea de ridicare a calificării tinerilor. Multe organizații U. T. M. cum sînt cele de la secțiile motor, mașini-agrega- te, sculerie, turnătoria de fonia, su obținut o bună experiență pe linia desfășurării unei largi munci politice de mobilizare a tuturor tinerilor la una din formeîer de ridicare a calificării. O bună experiență a fost obținută și pe linia colaborării dintre conducerile secțiilor, comitetele sindicatului și organizațiile U.T.M., condiție esențială în buna desfășurare a acțiunii de ridicare a calificării tinerilor. La aceleași secții există o experiență valoroasă privind stabilirea unor tematici legate de cerințele producției, în funcție de sarcinile și specificul fiecărei secții, în funcție de profesiunea și gradul de calificare al cursanților.Raidul nostru a arătat totodată că, deși în ceea ce privește folosirea formelor de ridicare a calificării există o experiență bună în uzină, în unele secții această experiență nu este cunoscută și folosită. Am vizitat, de pildă, secția șasiu, aflată la numai cîțiva metri distanță de secția mașini-agregate. La secția șasiu lucrează peste 400 de tineri de diferite profesii. In mod cu totul ciudat toți acești tineri au fost încadrați într-un singur curs de ridicare a calificării ! Tovarășii care au organizat cursul ne-au spus că „unii mai lipsesc", „alții sînt în alte schimburi", așa că, după părerea lor, cursul totuși... merge. Poarte curios este și faptul că la această secție însuși scopul cursului de ridicare a calificării este înțeles greșit. Organizatorii lui văd în lecțiile predate doar un prilej ca tinerii muncitori „să-și mai aducă aminte" de unele noțiuni generale pe care, poate, le-au uitat și nici decum un mijloc de a ridica permanent pregătirea lor și a-i ajuta în îndeplinirea sarcinilor de producție.Este de la sine înțeles că nici comisia special organizată pe uzină pentru a sprijini acțiunea de ridicare a calificării, nici comitetul U.T.M. pe uzină nu s-au ocupat în suficientă măsură de generalizarea experienței bune existente în multe dintre secțiile uzinei. Cauza constă în aceea că pînă acum comitetul U.T.M. pe uzină nu cunoaște îndeaproape experiența, situația existentă în diferite secții, nu cunoaște încă suficient atît succesele cît și lipsurile în organizarea acțiunii de ridicare a calificării tinerilor. Or, numai cunos- cînd în mod concret situația de la diferite locuri de muncă poți lua măsuri de generalizare a experienței înaintate, poți îndrepta unele lipsuri.în planurile de activitate ale comitetului U.T.M. pe uzină se dă încă o mică atenție folosirii unor diverse forme de ridicare a calificării. Să ne referim, de pildă, numai la concursurile „Să ne cunoaștem meseria". Cît de folositoare ar fi acestea pentru tinerii care nu sînt cuprinși în cadrul cmsUii- 

lor în scopul îmbogățirii cunoștințelor lor profesionale. Mari posibilități și cu urmări deosebit de eficace pentru pregătirea profesională a tinerilor le au schimburile de experiență și, desigur, cărțile tehnice. în fiecare secție a uzinei există multiple posibilități de antrenare a tinerilor la citirea cărților tehnice: există biblioteci cu cărți tehnice, ingineri tineri care i-ar putea ajuta pe muncitori să înțeleagă cele citite. Principalul este ca în uzină să se organizeze o mai bună popularizare a cărții tehnice. Există, de asemenea, numeroase posibilități în ceea ce priveșse or- gyra-ea sxstensttoă a pregătirii tinerilor ingineri și tehnicieni. S-ar putea organiza, de pildă, trimestrial sesiuni tehnico-științifice pe probleme legate de producția uzinei, s-ar putea organiza în fiecare secție grupe de studiu pentru tinerii ingineri care să primească spre studiu și rezolvare diferite prohleme legate de procesul de producție din secția respectivă etc.în raport cu situația existentă anul trecut, la Uzinele „Steagul roșu" acțiunea de ridicare a calificării s-a desfășurat în ansamblu mai bine, mai organizat. Este bine însă, ca membrii comitetului U.T.M. pe uzină, ai comitetelor U.T.M. pe sectoare să studieze profund și complex experiența pozitivă existentă chiar în secțiile și atelierele uzinei, atît privind organizarea cursurilor de ridicare a calificării cît și a celorlalte forme, să ia măsuri pentru ca această experiență să fie generalizată la fiecare loc de muncă, în scopul continuei îmbunătățiri a muncii tinerilor, a îmbunătățirii calității produselor.
Cifre 

revelatoare
• 1.200 tineri participă 

la cursurile de ridicare a 
calificării.

• 815 tineri urmează 
cursurile școlii medii se
rale-

• 173 tineri muncitori 
sînt în același timp stu- 
denți la Institutul Politeh
nic din Brașov.

• 120 tineri au participat 
Ia concursul „Să ne cu
noaștem meseria".

• Peste 300 de tineri au 
participat la schimburile 
de experiență.

• 20 tineri ingineri ur
mează cursurile de auto
matizare organizate în 
orașul Brașov.

• Citeva mii de tineri 
au participat pînă acum la 
cele 91 de conferințe teh
nice.

• 800 de tineri sînt citi
tori permanenți ai biblio
tecii tehnice din uzină.

Pagină realizată de : 
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Activitatea căminului cultural
strîns legată de viața satuluiaminul cultural din comuna Doi- hești, raionul Fălticeni, desfășoară o activitate bogată» multilaterală, reușind să atragă un număr mare de tineri. Programele care se desfășoară aici, fiind legate de viața satului, își aduc un aport însemnat la munca de transformare socialistă a agriculturii.Țăranii întovărășiți din comuna Dolhești discutau în repetate rînduri despre metodele ce ar trebui folosite pentru sporirea producției la hectar. Aflaseră că cei din satele vecine care muncesc pămîn- tul în gospodăria colectivă obțin producții mari, trăiesc mai bine. Despre colectiviști ți viața lor ar fi dorit să cunoască mai multe dolheștenii. Ca să răspundă acestor preocupări, conducerea căminului cultural, din inițiativa comitetului comunal de partid și cu sprijinul comitetului U.T.M. a organizat seri de întrebări și răspunsuri, seri de calcul, vizite la G.A.C.-urile fruntașe din Țibucani, Oniceni și An- toceni la care au participat mulți tineri. Discutînd cu cîțiva dintre tineri am aflat că una din serile de calcul organizate la căminul cultural a rămas vie în amintirea multor participanți. Comparația făcută între rezultatele obținute de colectivistul Ion Tocilă din Drăgușeni și întovă- rășiții D. Roman și Vasile N. Crăciun din Dolhești a scos în evidență superioritatea muncii în comun.Conferințe ca acelea pe teme „G.A.C. — izvor de bunăstare și belșug", ca și expunerile ținute pe baza documentelor de partid au stîrnit interesul multor întovărășiți.în urma conferințelor, expunerilor, vizitelor la G.A.C.-urile fruntașe, a serilor de calcul sau a lecțiilor ținute la cercul agrotehnic s-au organizat discuții care au întregit multora cunoștințele despre avantajele muncii în colectiv.Și formațiile artistice și-au propus să sprijine, prin programele lor, munca de transformare socialistă a agriculturii. Repertoriile au fost schimbate sau această exemplu, treze vi

au«înnoite pe Coriștii, de au căutat să ilus-
No

Suceava
In regiunea Suceava se exe

cută în momentul de față lu
crări in vederea dării în folo
sință a unor noi unități sani
tare. In curs de construcție 
sînt Spitalul de copii din Bo
toșani cu o capacitate de 200 
de paturi, poiiciir.iea din Do- 

r—Tirn» tiza h
Ic Dt ILARI X CHIȚIMIA

Toamna In parc 1

De la 12 la 19 noiembrieCAPITALA

SCENELE TEATR

18 (orele 
— duminică

STAT DE 
~ SĂ 

duminică 12 (orele

SALA PALATULUI R. P. RO
MÎNE (Teatrul C.F.R.-Giulești) : 
DOMNIȘOARA NASTASIA — 
marți 14 (orele 19,30) ; DOI TI
NERI DIN VERONA - miercuri 
15 (orele 19,30). (Teatrul Națio
nal „I. L Caragiale") : O SCRI
SOARE PIERDUTĂ — duminică 
19 (orele 19,30).

TEATRUL DE OPERĂ ȘI 
BALET al R. P. ROMÎNE : CĂ
LIN — duminică 12 (orele 11), 
joi 16 (orele 19.30) ; MAEȘTRII 
CÎNTĂREȚI — duminică 12 
(orele 19) ; SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI — marți 14 (orele
19,30) ; CAVALERIA RUSTICA
NĂ și PAIAȚE — miercuri 15 
(orele 19,30) ; NUNTA LUI FI
GARO — vineri 17 (orele 19,30); 
BOEMA — sîmbătă
19,30) ; COPPELIA 
19 (orele 19,30).

TEATRUL DE 
OPERETA : LĂSAȚI-MĂ 
CÎNT ' - . - —
19.30) ; DON PASQUALE - du
minică 12 (orele 10,30), sîmbă- 
tă 18 (orele 19,30) ; ELIXIRUL 
DRAGOSTEI — marți 14 (orele
19.30) , duminică 19 (orele 10,30); 
LYSISTRATA — miercuri 15 
(orele 19,30) ; VĂDUVA VESE
LA — joi 16 (orele 19,30) ; VÎN- 
ZĂTORUL DE PĂSĂRI — 
vineri 17 (orele 19.30) ; PLUTA
ȘUL DE PE BISTRIȚA — du
minică 19 (orele 19,30)

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE" (Sala Comedia) : 
APUS DE SOARE — duminică 
19 (orele 10). duminică 12 (orele
19.30) ; CIDUL — duminică 19 
(orele 15), duminică 12 (orele 
10). CÎND SCAPĂTA LUNA — 
duminică 12 (orele 15) ; ANNA 
KARENINA - marți 14, vineri 
17 (orele 19,30) ; ÎNVIEREA — 
miercuri 15 (orele 19,30) ; OA
MENI CARE TAC - joi 16 
(orele 19,30) ; REGELE LEAR 
— sîmbătă 18 (orele 14) ; DIS
CIPOLUL DIAVOLULUI — 
sîmbătă 18 (orele 19,30) ; PO
VESTE DIN IRKUTSK — du
minică 19 (orele 19,30) (Sala 
Studio) : SICILIANA — dumini
că 12 (orele 10), marți 14, vineri 
17 (orele 19,30) ; TARTUFFE — 
duminică 12, duminică 19 (orele 
16) ; FIICELE — duminică 12,

înfiin- G.A.C. și de-

plină de bucurii a colectiviștilor prin cîntecele „Ce fru- moasă-i munca azi", „Pe bogatele ogoare", „Belșugul holdelor unite" și altele care și-au găsit ecou în inima spectatorilor. Piesele de teâtru „Logodna furtunoasă", „Cel din urmă" și „îndoiala" — tra- tîiid probleme din viața satelor, s-au bucurat de asemenea de mult succes în rîndurile țăranilor muncitori din Dol- heștii Mari și satele vecine.Aceste cîntece, piese de teatru ca și poeziile „O vorbă nouă", „Așa va fi ogorul nostru", precum și textele de brigadă și dansurile populare au adus o contribuție de seamă la munca de transformare socialistă a agriculturii.Bucuria a fost a tuturor cînd la Dolheștii Mici s-a inaugurat nu de mult o gospodărie agricolă colectivă cu 163 familii și 315 ha și cînd au văzut că cererile continuau să sosească și în ziua constituirii și chiar în ziua inaugurării. Și în Dolheștii Mari a luat apoi ființă o G.A.C. cu 183 familii și 343 ha. în Valea Bourei din comuna Dolhești tot mai mulți întovărășiți cer să se țeze și în satul lor Peste 50 de familii au pus cereri de înscriere.La toate acestea o contribuție de seamă au adus-o și tinerii care, îndrumați de organizația de partid și U.T.M., au participat la activitatea căminului cultural pentru ridicarea vieții satelor pe o nouă treaptă.Organizația de partid a dat indicații conducerii căminului cultural și comitetului comunal U.T.M. ca această muncă să fie susținută și pe viitor.
★în timpul iernii căminul va fi mult mai frecventat de către' tineri și vîrstnici. Pentru a deveni un lăcaș îndrăgit, o a doua casă a lor, conducerea căminului cultural împreună cu comitetul comunal U.T.M. au luat din timp toate măsurile pentru a da căminului un aspect plăcut, . ' .atractiv. în planul de măsuri este prevăzută — atît asigurarea materială cît și programele concrete ce se vor desfășura la cămin în perioada de iarnă.Pentru înfrumusețarea căminului cultural și a sălii de

primitor,

în ultimii trei ani în aceas
tă regiune s-au construit mai 
multe unități sanitare decît în 
toți anii regimului burghezo- 
moșieresc. Unitățile spitalicești 
au fort dotate în ultima pe
rioadă cu aparatură, inventar 
medical și mobilier modern în

miercuri 15, sîmbătă 18
19,30) ; duminică 19
10) ; DEZERTORUL —

(orele 
(orele 

__ , ___ joi 16 
(orele 19,30) ; NĂPASTA — du
minică 19 (orele 19,30).

TEATRUL „C. NOTTARA" 
(Sala Magheru) : ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA — duminică 12, 
duminică 19 (orele 10), marți
14, vineri 17 (orele 19,30), PYG
MALION — duminică 12, dumi
nică 19 (orele 15,30) ; FÎNTINA 
BLANDUZIEI — duminică 12 
(orele 19,30) ; CÎND ÎNFLO
RESC MIGDALII — joi 16 
(orele 19,30) ; CYRANO DE 
BERGERAC — sîmbătă 18 
(orele 19,30) ; FIUL SECOLU
LUI — duminică 19 (orele 19). 
(Sala Studio) : CÎNTĂ PRIVI
GHETORILE - duminică 12, 
duminică 19 (orele 10,30), vineri 
17 (orele 20); SCANDALOASA 
LEGĂTURĂ DINTRE DOM
NUL KETTLEE ȘI DOAMNA 
MOON — duminică 12, dumini
că 19 (orele 16), marți 14, sîm
bătă 18 (orele 20); BĂIEȚII 
VESELI — duminică 12, dumi
nică 19, joi 16 (orele 20) ; VIORI 
DE PRIMĂVARĂ - miercuri 
15 (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURD- 
ZA BULANDRA" (Sala Matei 
Millo) : CUM VĂ PLACE — 
duminică 12 (orele 10), miercuri
15, sîmbătă 18 (orele 19,30) ; 
TAKE, IANKE ȘI CADÎR — 
duminică 12 (orele 15) ; ÎN
TOARCEREA — duminică 12, 
vineri 17 (orele 19,30) ; TREI 
GENERAȚII — marți 14 (orele
19.30),  duminică 19 (orele 10) ; 
SFÎNTA IOANA - joi 16, du
minică 19 (orele 19,30) ; HAM
LET — duminică 10 (Orele 15). 
(Sala Filimon Sîrbu) : UN 
STRUGURE IN SOARE - du
minică 12 (orele 15) ; MENAJE
RIA DE STICLA — duminică 
12, vineri 17 (orele 19,30), dumi
nică 19 (orele 15) ; CRED IN 
TINE — marți 14, joi 16 (orele 
19.30), duminică 19 (orele 10) ; 
TAKE. IANKE ȘI CADlR — 
miercuri 15, sîmbătă 18, dumi
nică 19 (orele 19,30),

noi ute-pre-

spectacole vor mai fi înrămate încă 40 de peisaje ale patriei și imagini cu aspecte din realizările regimului nostru, iar două camere vor fl zugrăvite. Grupului electrogen i se va fixa fundația pentru a putea asigura luminarea căminului și funcționarea cinematografului în bune condiții. Filmele care rulează la cămin vor fi popularizate și prin cele cinci vitrine confecționate de către miști.Planul de perspectivă vede numeroase activități ce se vor desfășura la căminul cultural în timpul iernii. Așa, de exemplu, s-a fixat ca în noiembrie să aibă loc un concurs „Cine știe cîștigă" — la care vor participa tinerii — pe tema : „Colectivizarea agriculturii și întărirea economi- co-organizatorică a G.A.C.*'  iar în decembrie. „Din realizările celor mai bune G.A.C. din regiunea Suceava". Conferințele : G.A.C. — calea fericirii și belșugului țărănimii muncitoare", „De ce trebuie să crească fondul de bază în G.A.C." sau serile de calcul „Cu cît poate cîștigă un colectivist mai mult decît un întovărășit", „Care este calea cea mai bună de ridicare a bunăstării colectiviștilor" și serile de întrebări și răspunsuri, vor lămuri multe probleme ale noilor colectiviști, și-i vor atrage în G.A.C. pe cei care au mai rămas în întovărășire.

BĂTRÎNEȚE ZBUCIUMATĂ 
(premieră) — sîmbătă 18, dumi
nică 19 (seara) ; GOTS, MENTS 
ÎN TAIVL — duminică 19 
(după-amiază).

BACĂU. Teatrul de stat : 
MI SE PARE ROMANTIC - 
duminică 12 (dimineața), marți 
14, joi 15, (seara) ; OAMENI 
CARE TAC — duminică 12, 
miercuri 15, vineri 17 ; REVI
ZORUL — duminică 19.

CLUJ. Opera romînă de stat : 
EVGHENI ONEGHIN — dumi
nică 12 (seara) ; COPPELIA — 
duminică 12 (dimineața) ; CE
NUȘĂREASA — luni 13 ; CA
VALERIA RUSTICANĂ ȘI 
PAIAȚE — joi 16 ; AIDA — 
sîmbătă 18 ; TRAVIATA — du
minică 19 (după-amiază). Opera 
maghiară de stat: VOEVODUL 
ȚIGANILOR - duminică 12 
(după-amiază), SURALE — luni 
13 ; HUNYADI LASZLO -

Ultimul meu tangou : Republica, București, B. Dela- vrancea ; La începutul secolului : 8 Martie, M. Gorki ; Vint de libertate: Patria, I. C. Frimu, Gh. Doja, „23 August"; Două vieți (seria a II-a): Magheru; învierea: Victoria ; Pe urmele braconierului: V. Alecsandri, 16 Februarie ; Pînze purpurii : Sala Palatului R.P.R., Elena Pavel, înfrățirea între popoare; Compresorul și vioara — Universiada : Lumina ; Clinele din mlaștină : Central; Cercetător tehnic — Glasurile pădurii — Salutări din Karlovy-Vary — Nigeria — Campionatele internaționale studențești de gimnastică — Nik și Snap în concursul clinilor frumoși: Timpuri Noi; Ciclu de filme pentru copii — dimineața, Romeo, Julieta și întunericul — după-amiază; 13 Septembrie ț

Pentru a combate misticismul, utemiștii au hotărît să pregătească în laborator, împreună cu elevii fruntași din clasa a Vil-a experiențe pe teme științifice, pe care le vor prezenta apoi pe scena căminului cultural la serile de periență științifică.Cercurile agrotehnice, popularizare a științei, a turaliștilor și sfaturi pentru gospodine își vor intensifica activitatea în această iarnă. Pentru cele 20 de cercuri de citit care funcționează în comună au și fost aduse primele broșuri cu materiale privind dezvoltarea celor mai puternice G.A.C. din regiunea Suceava. Repertoriile formațiilor artistice vor fi îmbogățite cu noi cîntece, piese de teatru, dansuri, poezii. (Bine ar fi să se «activizeze și brigada artistică care a stagnat în ultimul timp). •— Vom mobiliza tineretul și ne vom strădui ca activitățile prevăzute în planul de perspectivă să îmbogățite z>c-a. spus secretarul nai U.T.M. Tinerii din comuna noastră sînt dornici să vadă gospodăria colectivă mare, puternică ; participînd cu toții la activitatea culturală ei consideră că aduc și pe această cale contribuția lor la transformarea satului, la făurirea una vieți noi, înfloritoare.

ex-de na-

fie îndeplinite și în această iarnă, Dumitru Costin, comitetului comu-

TEATRUL PENTRU TINE
RET ȘI COPII (Sala pentru ti
neret) : PRIMA ÎNTÎLNIRE — 
duminică 12 (orele 11), dumini
că 12 miercuri 15, vineri 17 
(orele 20) ; MARELE FLUVIU 
ÎȘI ADUNĂ APELE — marți 
14, joi 16 (orele 20) ; SCRISORI 
DE DRAGOSTE - sîmbătă 18 
(orele 20) ; CINE A UCIS - 
duminică 19 (orele 20) ; NILA
— duminică 19 (orele 20). (Sala 
pentru copii) : DOI LA ARIT
METICĂ — duminică 12 (orele 
15), duminică 12, luni 13, marți
14, miercuri 15, vineri 17 (orele 
18) ; BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA (premieră) — joi 16, sîm
bătă 18, duminică 19 (orele 18), 
sîmbătă 18 (orele 15) ; MARȚIE- 
NII — duminică 19 (orele 10).

TEATRUL DE COMEDIE : 
CELEBRUL 702 — duminică 12, 
duminică 19 (orele 11); miercuri
15, vineri 17 (orele 19,30) ; MI 
SE PARE ROMANTIC — dumi
nică 12, sîmbătă 18 (orele 19,30), 
PRIETENA MEA PIX — joi 16, 
duminică 19

TEATRUL 
PUTEREA
— duminică 
HOȚII ȘI 
miercuri 15 
(orele 19,30) ;

(orele 19,30).
C.F.R.-GIULEȘTI: 
ÎNTUNERICULUI
12 (orele 19,30) ; 

VARDIȘT1I -
(orele 16), joi 16 

O LUNĂ DE 
CONFORT — vineri 17 (orele
19.30) ; VECINI DE APARTA
MENT — sîmbătă "" ;
19.30) ; MOTANUL ÎNCĂLȚAT 
duminică 19 (orele 
VII — duminică 19

18 (orele

10) ; FLORI 
(orele 19,30).

IN ȚÂRĂ
TIMIȘOARA. Opera de stat : 

TlNĂRA GARDA — duminică 
12 (dimineața) ; TRIPTIC DE 
BALET — duminică 12 (seâra); 
VĂDUVA VESELĂ — luni 13 ; 
LUCIA DE LAMMERMOOR — 
miercuri 15 ; SILVIA — dumi
nică 19 (după-amiază). Teatrul 
de stat : CELEBRUL 702 — du
minică 12 (după-amiază), sîmbă
tă 18 (seara) ; ARISTOCRAȚII 
(premieră) marți 14, joi (16; 
MILIONARII — duminică 18

TELEGRAMĂ

Cu ocazia sărbătorii ționale a Turciei — Ziua clamării republicii — și a gerii lui Cemal Gursel ca ședințe al republicii, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, a trimis generalului Cemal Gursel, președintele Republicii Turcia, următoarea telegramă :„Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Turcia primiți, Excelență, sincere felicitări și urări de prosperitate și progres pentru poporul turc.Folosesc acest prilej pentru

na- pro- ale- pre-

Tablouri
(Urmare din pag. l-a)

soțului, în Elena Fodor s-a 
trezit o aspirație.

— Băiatul a crescut, ar pu
tea rămîne cu bunicii. Ce-ai 
zice dacă m-aș întoarce la la
borator ? Mi-aș putea termina 
și liceul seral...

De fapt, el atît aștepta. 
Acum se bucura din inimă că 
dorința pornea de la ea, că îl 
înțelesese—

Seara, cină se vor întoarce 
amîndoi acasă, vor discuta cu 
însuflețire despre cărți și 
eroi, despre cosinus și com
pușii carbonului, despre mun
că și fericire, despre faptele 
zilei și despre năzuințele lor...

Nu e așa că sînt momente 
importante din viața familiei? 
Pelicula ar fremăta de bucu
rie cînd ar fiica " asemenea 
imagini.

—Sau iată altă familie de 
mineri.

(dimineața) ; ÎMBLÎNZIREA 
SCORPIEI — duminică 19 (sea
ra). Teatrul maghiar de stat: 
SECUNDA 58 — duminică 12 
(dimineața) ; CÎINELE GRĂDI
NARULUI - duminică 12 
(după-amiază) ; LILIOMFI — 
marți 14 ; DISCIPOLUL DIA
VOLULUI - joi 16 : ÎN CĂU
TAREA FERICIRII — sîmbătă 
18, Teatrul german de stat : 
OGOARE SCUFUNDATE — du
minică 12 ; PIAȚA ANCORE
LOR (premieră) — luni 13, 
miercuri 15 ; TITANIC VALS
— vineri 17 : OAMENI CARE 
TAC — sîmbătă 18 ; MOTANUL 
ÎNCĂLȚAT — duminică 19 (di
mineața) ; DON CARLOS — 
duminică 19 (după-amiază).

PLOIEȘTI. Teatrul de stat : 
CELEBRUL 702 — duminică 12, 
duminică 19 ; SICILIANA — 
marți 14, joi 16, (seara) sîmbătă 
18 (după-amiază) ; TAKE, IAN
KE ȘI CADÎR — miercuri 15 ; 
DACĂ VEI FI ÎNTREBAT — 
vineri 17 (seara), duminică 19 
(dimineața) ; DOMNIȘOARA 
NASTASIA — Sîmbătă 18 
(seara).

IAȘI. Opera de stat : RĂPI
REA DIN SERAI — duminică 
12 (după-amiază) ; BOEMA — 
luni 13 ; TRAVIATA — 
miercuri 15 ; PĂCALĂ — du
minică 19 (dimineața) ; RIGO- 
LETTO — duminică 19 (seara). 
Teatrul Național „Vasile Alec
sandri" : SCANDALOASA LE
GĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLEE ȘI DOAMNA MOON
- duminică 12 ; POVESTE DIN 
IRKUTSK - marți 14 ; PERI
PEȚIILE BRAVULUI SOLDAT 
SVEJK - joi 16 ; PATRU SUB 
UN ACOPERIȘ — vineri 17 ; 
PASSACAGLIA — sîmbătă 18; 
HANGIȚA — duminică 19 (după- 
amiază), Teatrul evreiesc de 
stat : COCOȘELUL NEASCUL
TĂTOR — duminică 12 (dimi
neața) ; BRAVO MIE, SÎNT 
IEȘEAN — duminică 12 (după- 
amiază), 
TIMPUL NOU
TUL — duminică 12 (seara) j miercuri 15 (seara) ; 

ARE CUVlN-

a vă transmite totodată felicitări pentru alegerea dv. în funcția de președinte al Republicii Turcia".La această telegramă, președintele Republicii Turcia, Cemal Gursel, a trimis următorul răspuns :„Mulțumesc călduros Excelenței voastre pentru mesajul pe care ați binevoit să mi-1 trimiteți cu ocazia aniversării proclamării republicii și alegerii mele la președinția republicii și vă rog să primiți urările mele cele mai bune pentru prosperitatea și progresul poporului romîn".
de familie

Familia lui Marin Dobrin, 
de la Lonea.

l-am întîlnit în curtea pu
țului nr. 1, într-o împrejurare 
familiară.

Către ora prinzului, Dochi- 
ța, o musceleancă tînără, 
năltuță, soția maistrului Do
brin, urca de-a lungul micu
lui peron de pietriș, către cel 
ce o aștepta.

Poate cei peste două mii de 
lei, pe care el îi cîștigă lunar, 
le-ar fi fost de ajuns să aibă 
tot ce le trebuie în casă.

Totuși el nu i-a cerut nici 
o clipă să renunțe la spitalul 
în care de cîțiva ani ea e soră 
de caritate.

Dochița, a găsit însă în per
manență o rezervă proaspătă 
de grijă ți afecțiune pentru 
soț, pentru căminul lor. Casa 
lor, ospitalieră și iradiind op
timism, e un fel de poem în
chinat dragostei și 
ciei.

Munca, pasiunea 
meseria aleasă încă 
de căsnicie, fac să se împli
nească străduințele și sim
țămintele fiecăruia, 
completeze armonios 
sul acesta tulburător, 
ei amîndoi,

statorni-

pentru 
înainte

vin să 
univer- 

creat de 
— un univers al 

fericirii de a fi împreună, de 
a fi uniți în aceleași vise, în 
aceleași gînduri și așteptări.

Imaginea, sinteză a unei 
astfel de familii ar da-o nu
mai acea fotografie în care, 
fiind împreună, fiecare dintre 
ei ar fi legat de locul de mun
că, de locul unde din năzuin
țele colectivității izvorăsc nă
zuințele fiecăruia dintre ei.

Poate cel mai aproape de 
acest adevăr e fotografia care 
îi prezintă în decorul căminu
lui lor, în decorul acesta în 
care se află locul de con
fluență a două pîraie la fel 
de limpezi, la fel de fremătă
toare.

ELOR

CINEMATOGRAFE

Ansamblul artistic din Baia Mare a dat recent un spectacol pentru colectiviștii din comună Odoreu, raionul Satu-Mare. într-o pauză a spectacolului, colectivistul Marchiș Francisc a nut să stea de vorbă membrii ansamblului ți- cu
In vederea unei
odihne plăcuteLa Predeal, Ocna Sibiului, Bazna și în alte stațiuni bal- neo-climatice din regiunea Brașov ca și în cabanele turistice din munții Cibin, Făgăraș și Bucegi și-au petrecut concediile de odihnă în acest an aproape 210.000 de oameni ai muncii, cu aproape 70.000 mai mulți decît în aceeași perioadă a anului trecut.In vederea sporirii capacității de cazare a stațiunilor din regiune, în noul sezon de odihnă au fost terminate noi construcții și «amenajări. De asemenea s-a asigurat din vreme combustibilul necesar încălzirii vilelor, iar cantinele au fost aprovizionate corespunzător. Au fost create astfel condiții pentru ca pînă la sfîrșitul acestui an să-și petreacă concediul în aceste stațiuni încă 25.000 de persoane.(Agerpres)
Pe pamîntul visurilor rodnice
(Urmare din pag. l-a)

Oamenii au căpătat 
el, vedeau în el un 
muncește cu aceeași 
și ei pentru gospo-

să întărească 
zootehnic și în primul

timpul potrivit și să-l prășească de 
cite ori e nevoie.

Acest fapt a fost primul care a 
contribuit la crearea unei legături 
trainice între colectiviști și tînă- 
rul inginer, 
încredere în 
tovarăș care 
dragoste ca .
darie. Cu timpul avea să se mai 
întîmple și altele. Colectiviștii ho- 
tărîseră anul trecut, urmînd în
demnul partidului, 
sectorul
rînd ferma de vaci care dadg.se 
în 1959 cea mai mică producție 
de lapte din raion. Tînărul inginer 
pe care comuniștii î| primiseră 
candidat de partid a primit și el 
sarcină din partea organizației de 
partid să se ocupe îndeaproape 
de această problemă. Alături de 
alte condiții ca permanentizarea 
îngrijitorilor și ridicarea 
lor, profesional precum

nivelulut 
și îmbu-

LIBER-marți 14; VÎNT DE
TATE — joi 16 ; HARY IANOS 
— sîmbătă 18 (după-amiază). 
Teatrul Național : NEAMURI
LE — duminică 12 (după-amia
ză) ; OAMENI CARE TAC — 
maj-ți 14, miercuri 15 ; TITANIC 
VALS — vineri 17. Teatrul ma
ghiar de stat : CHEF BOIE
RESC — duminică 12 (dimi
neața), sîmbătă 18 (seara) ; 
RĂZBOI ȘI PACE — dumine
că 12, miercuri 15, vineri 17 ; 
TREI GENERAȚII — duminică 
19 (după-amiază).

CONSTANTA. Teatrul de 
stat Secția de dramă-comedie : 
CENTRUL ÎNAINTAȘ A MU
RIT IN ZORI — marți 14, 
duminică 19 ; D-ALE CARNA
VALULUI - joi 16 ; ECOU ÎN
DEPĂRTAT — sîmbătă 18. 
Secția operă-operetă : VÎNT 
DE LIBERTATE — miercuri 
15, vineri 17 ; COPPELIA — 
duminică 19 (după-amiază). Sec
ția estradă : 
BESC — joi 
CHIRIȚA ÎN 
vineri 17 ; LA 
MAI MARE — duminică 19.

IUBESC.»
16, Bîmbătă 
PROVINCIE 
MARE ȘI...

Soarta unui om: Tineretului; El Hakim : Cultural; Carmen de la Ronda : V. Roaită, Moșilor, Donca Simo; Dama de pică :A1. Popov ; Evdochia : Grivița, Munca; Bufonul regelui: C. David; Cer senin: U- nirea. Flacăra ; Alexandr Nevski: Al. Sahia ; Zboară cocorii : Arta ; Rapsodia ucraineană : Miorița, Libertății, Drumul Serii; Umbre albe: Popular, Volga, 30 Decembrie ; Spectatori în ofsaid ; M. Eminescu, G. Bacovia; Căpitanul Dabac : Ilie Pintilie ; Patru în potop ; A. Vlaicu : Revista visurilor : 8 Mai; Fii atentă, bunicuțo !: Floreasca ; Prichindelul: N. Bălcescu; Războiul vesel: G. Coșbuc ; Din toamnă pînă în primăvară și Ziua unei artiste: Olga Banele; Aeroportul nu primește : X. L, Caragiale,

O zz Duminică
bogatăsportivă zzSfîrșitul acestei toamne bogate și frumoase se bucură și de o activitate sportivă deosebit de intensă. Duminica aceasta din mijlocul lui noiembrie promite a fi o veritabilă „duminică de vară" cînd activita- l' tea competițională ne pune I în fată serioase dileme : unde oare să mergem ? Pe stadionul „Republicii" la finala „Cupei de fotbal", la Dinamo unde sînt întreceri de obstacole și viteză pe zgură pentru mo- tocicliști sau în împrejurimile stadionului „Voința", la finala campionatului republican de ciclocros ?Evident, pasiunile sînt împărțite pentru o disciplină sau alta. Cei mai mulți de bună seamă se și văd deja în tribunele stadionului Republicii urmărind disputa finaliști- lor Cupei R.P.R.: Rapid București — Arieșul Turda.Și această întrecere ca orice finală de cupă se anunță deosebit de pasionantă. Rapid joacă... acasă și vrea cu tot dinadinsul să fie cea mai bună echipă din cele peste 2000 care au rîvnit la trofeul acestei competiții. Alături de Rapid, Arieșul Turda este animată de aceeași dorință. Performanța fotbaliștilor din Turda este foarte valoroasă. Ultimul cu- vînt și-l vor spune finalistele mîihe pe stadionul Republicii, începînd de la ora 14.00.Atlețiî școlari bucureșteni din clasele V—VII au ținut se pare să evolueze ei la sfîrșitul... stagiunii de atletism. întrecerea cuprinde probe inta- resante : 60 m plat, aruncarea mingii de oină. Sînt deci probe pe măsura vîrstei și pasiunilor micilor atleți școlari. Aflați în plin sezon, crosiștii se întîlnesc pe stadionul I.T.B. în dorința de a cuceri titlul de campion al Capitalei la această disciplină.Oarecum polisportivi, ciclo-

In campionatul categoriei A de fotbal
Sîmbătă în nocturnă pe sta

dionul Republicii, aproape 
30.000 de spectatori au urmă
rit primul meci al celei de-a 
11-a etape a campionatului 
cat. A de fotbal care a opus 
echipei Dinamo București for
mația Progresul. Cu o linie de 
atac în vervă de joc dinamo- 
viștii au terminat victorioși 
cu scorul de 4-1 (1-0). Scorul a 
fost deschis de David în minu-

nătăfirea efectivelor de animale 
s-a pus problema unei furajări ra
tionale și a creării unui conveier 
verde pentru perioada de pășunat. 
Inginerul a alcătuit un plan de 
creare a conveierulul și de hră
niră a animalelor, care după îm
bunătățirile aduse de membrii 
consiliului de conducere al gospo
dăriei a fost aprobat. Prin aplica- 
carea lui vacile primeau cite 
4—5 kg de concentrate în medie, 
pe timp de iarnă, administrate în 
mod diferențiat, după producția 
pe care o dădeau, apoi siloz la 
discreție și fînuri. La ieșirea din 
stabulație aveau masă verde din 
primăvară pînă toamna tirziu. 
Prin aplicarea întocmai a acestui 
plan de furajare și prin respecta
rea punct cu punct a programului 
de grajd, producția de lapte a a- 
juns, la sfîrșitul anului trecut, la 
1.700 litri pe cap de vacă, cifră 
care a devenit plan pentru anul 
acesta. Dar producțiile erau abia 
la început. Gheorghe Abagiu, Ma
rin Baicu, Vasile Ciocan, precum 
și nevestele lor care lucrează în 
acest sector abia aveau experiența 
unui an. Pe urmă inginerul a găsit 
în acest an și soluția tehnică a 
adăpatului de cite ori este nevoie. 
In dreptul fiecărei vaci a fost in
stalată în beton o găleată care 
era umplută în permanență prin- 
tr-un sistem de furtunuri. Acesta a 
foit încă unul din factorii care au 
contribuit la creșterea producției 
de lapte. Și Intr-adevăr dacă co
lectiviștii din Beilic au obținut 

MOTONAVA TRANSILVANIA
vă poartă pe coasta însorită a Mării
Negre, din sudul Uniunii SovieticeVă veți bucura de splendidul climat subtropical al stațiunilor balneare Yalta, Soci, Batumi, cu vegetație luxuriantă cu palmieri, magnolii înflorite și portocali

O. N. T. CARPAȚ1 organizează o croazieră
cu

MOTONAVA TRANSILVANIA23—30 noiembrie, pe Itinerariul Constanța—Odesa—-Soci—» Batumi—ConstanțaÎnscrieri la toate agențiile și filialele O.N.T.-Carpați din țară
------- — " ----------------------------------- 1

crosiștii au în față un examen dificil: finalele campionatului republican. Actuala e- diție va aduna la start peste 100 de ciclocrosiști. Pista întrecerii a fost desemnată prin împrejurimile stadionului Voința. Primul start (juniori ca- teg. Il-a) în jurul orei 9,30.Voleibaliștii preferă din nou intimitatea sălilor de sport. Astăzi vor evolua (de la ora8,30) în sala Dinamo din Capitală formațiile feminine: I.F.A.-C.S.M.S. Iași ; Metalul- Voința Miercurea Ciuc ; Progresul—C.F.R. Timișoara și cele masculine : Dinamo—Tractorul Brașov. Sala de sport Giulești va găzdui de asemenea o interesantă partidă. în fața fileului se vor alinia la ora 11: Rapid și Știința Petroșani.Deloc mai puțin interesante sînt întrecerile de moto ce se vor disputa pe pista cu obstacole a stadionului Dinamo începînd la ora 10, sau cele de haltere începute de aseară în sala sporturilor Floreasca. La această ediție a finalelor campionatelor republicane de haltere pe echipe, vor evolua aproape 20 de juniori. Este o interesantă inițiativă a federației romîne de specialitate, pe linia promovării și afirmării juniorilor.Bazinul Floreasca s-a pregătit pentru reîntîlnirea cu spectatorii. El găzduiește de la ora 10 un concurs de natație și întreceri de polo : C.C.A.—Progresul și S.S.E. I-Dinamo, din cadrul „Cupei de toamnă".Așadar o duminică bogată în întreceri pasionante. Neîndoielnic și de astă dată pasiunea dumneavoastră pentru: atletism, volei, ciclocros, moto, natație, sau haltere vă va îndruma pașii către terenul sau sala de sport, acolo unde de bună seamă evoluează și sportivii preferați.
tul 30. In minutul 65 Progre
sul a egalat prin Ioniță care 
a transformat o lovitură de la 
11 m. In continuare fotbaliștii 
dinamoviști și-au impus jocul 
înscriind 3 puncte prin Efti- 
mie în minutele 70, 80 și 88.

La Brașov, echipa „Steagul 
Roșu", a obținut victoria cu 
1-0 în fața echipei C.C.A.

(Agerpres)

pînă la 1 septembrie cea mai 
mare producție de lapte din ra
ion : 2.205 litri pe cap de vacă, 
este, în aceasta și contribuția in
ginerului.

Și poate că mai trebuie amintit 
un fapt. In acest an colectiviștii din 
Beilic au plantat în terase, pe 
dealurile sterpe și dezgolite două 
ha de vie nobilă. Constantin Pă
durea a făcut lucrările topome- 
trice necesare, le-a dat colectiviș
tilor o mulțime de sfaturi tehnice, 
a lucrat laolaltă cu ei și astfel 
s-au terasat două ha de deal. E 
doar un început, pentru că pînă 
în 1965 la Beilic se vor p.lanfși 
încă 200 ha de vie în terase.

De asemenea, experiența cu 
irigațiile a fost extinsă în acest an 
la 45 de ha de unde se așteaptă 
o producție și mai mare de po» 
rumb. In anul viitor însă irigațiile 
vor ajunge la 100 ha. Prezența 
și priceperea lui Constantin Paciu- 
rea e vădită în multe din cefe 
ce s-au făcut în ultimii ani și sa 
vor face de acum încolo în gospo
dăria colectivă din Beilic.

Deși este un om încă destul de 
tînăr, el are fericirea de a-și ve
dea direct, mereu sporite, roadele 
muncii și strădaniilor sale. Deși 
caută mereu, nu se mulțumește 
cu ce a realizat, el poate spune 
totuși că e un om fericit. Pen
tru că idealurile și visurile lui sînt 
identice cu ale colectiviștilor 
îmbogățite mereu și revărsate în 
viața cea mare a țării.

dadg.se


Samarkand

-■ =tj1 oraș Circik, central industrial are de mașini al R.S.S. Uzbece

de-a 60-a tovarășului

Expoziție de fotografii 
consacrată celei 

de-a 60-a aniversări 
a tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-DejMOSCOVA 11 AgerpresLa 10 noiembrie s-a inaugurat la Biblioteca istorică de stat din Moscova o expoziție de fotografii și documente cu prilejul celei aniversări a Gheorghe Gheorghiu-Dej.La expoziție sînt prezentate numeroase ediții în limba ro- mînă și rusă a cuvîntări- lor și articolelor tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum și fotografii și documente legate de îndelungata activitate a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în conducerea partidului și stalului romin.O expoziție asemănătoare a fost inaugurată zilele acestea și la Institutul Economic din Moscova.
Profitorii „orașului de front 66

Vizita lui N. s. Hrușciov 
în orașul

SAMARKAND 11 (Ager
pres) TASS transmite : La 11 
noiembrie N. S. Hrușciov, care 
a sosit in Uzbekistan pentru 
a participa la Consfătuirea 
lucrătorilor din agricultura re
publicilor din Asia Centrală, 
din Azerbaidjan și din regiu
nile din sudul Kazahstanului, 
a vizitat orașul Samarkand.

Șeful guvernului sovietic a 
vizitat monumentele istorice 
și culturale ale orașului care 
constituie o bogăție a culturii 
străvechi a poporului uzbek.

A. Mahmudov, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Samarkand al P.C.U.S., l-a in
format pe N. S. Hrușciov des
pre îndeplinirea pe regiune a 
planului anual de vinzare a 
bumbacului către stat.

N. S. Hrușciov a felicitat pe 
lucrătorii din agricultura re
giunii și le-a urat noi succese.

Continuîndu-și călătoria prin 
Uzbekistan N. S. Hrușciov a 
plecat din Samarkand spre 
stepa Flămindă.

Ședință a Camerei deputaților din Bolivia 
consacrată marelui Octombrie

sint pesimiști,..

HAVANA 11 (Agerpres). TASS 
transmite : Camera Deputafilor a 
Boliviei a Jinut o ședință consa
crată celei de-a 44-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. După cum transmite din 
La Paz agenția Prensa Latina, de
putății, ridicindu-se în picioare, 
au salutat Revoluția Socialistă. 
Deputatul Barienfos, care a luat 
cuvîntul în ședință, a declarat că 
nimeni nu se mai îndoiește 
victoria 
lume.

„Noi, 
a spus

de 
revolufiei socialiste în

reprezentanții poporului, 
el, sînfem datori să ne

sprijinim pe experiența revoluții
lor mari ca revoluția din Rusia și 
revoluția din Cuba, pentru a scoa
te fara noastră din situația ei de
zastruoasă".

Deputății au aplaudat atunci 
cînd Barienfos a menționat numele 
lui V. I. Lenin întemeietorul sta
tului socialist, și al primilor cos- 
monaufi Gagarin și Titov.

La încheierea ședinței s-a hotă
rî) să se trimită președintelui Bo
liviei, Victor Paz Estenssoro un 
mesaj în care se cere guvernului 
să stabilească neîntîrziat relații 
diplomatice și comerciale cu Uni
unea Sovietică.

Pr n -elefon de la corespondentul nostru din Berlin

un nume a:ir 
de obișnuit acest 
domn nu esie o 
figură necunos

cută. In calitatea sa de redactor 
șef al ziarului vest-berlinez „Tele
graf", el și-a cîștigar o faimă 
tristă ca apărător înfocat al „răz
boiului rece" și promotor a| acti
vității de subminare dusă de ser
viciile de spionaj apusene și vesf- 
germane împotriva R. D. Germa
ne. Scholz face parte din acele 
cercuri care au depus toata efor
turile pentru a transforma bdtlinul 
occidental Intr-un „Oraș de frOnt" 
și care fac totul pentru ca să se 
meargă pînă la „riscul extrem1 — 
adică pînă la un război atomic. 
Acum șeful ziarului „Telegraf" pă
răsește vasul care se scufundă. El 
și-a cumpărat în landul vest-ger- 
man Renania-Pfalz o casă și în
cepe să-și transfere averea în 
Germania occidentală. Pare-se, 
și-a dat seama că aventurile vest- 
berlineze nu au viitor...

Dar nu numai el. încă înaintea 
lui, conductorul „orașului de front", 
Willy Brandt — nenorocosul can
didat la funcția de cancelar al 
R.F.G. — și-a căutat o locuință la 
Bonn și acum urmărește cu perse
verență țelul de a deveni vice
președinte a] P.S.D.G., adică de a 
părăsi Berlinul occidental.

în rîndurile persoanelor „mar
cante" din Berlinul occidental se 
observă o adevărată panică. Toți 
acești oameni care-și părăsesc în 
grabă cîmpul de activitate își dau 
perfect de bine seama că pentru 
cei ce subminează pacea și pen
tru strategii „războiului rece" vi
itorul nu promite nimic bun 
Cine sînt cei care părăsesc Berli
nul occidental ? In primul rînd 
printre aceștia se găsesc cei a- 
flați pe statele de. plată ale dife
ritelor servicii de spionaj. Zecile 
de organizații de spionaj din 
Beflinul occidental au trebuit în 
vrejnea din urmă — datorită mă- 

securitate luate de 
foarte 
spioni 

rhai

de a demonstra că în Berlinul oc
cidental nu s-âr observa o ten
dință de fugă. Dar și acești oa
meni, versafi în minciuni, și-au 
supraapreciat forțele. în îndepli
nirea acestei sarcini, ei au eșuat 
în mod evident. Pentru că orice 
locuitor al Berlinului occidental, 
vede zilnic coloană de vagoane 
de mobilă — avutul profitorilor 
„orașului de front" — care se în
dreaptă spre apus. înainte de 13

Toate acestea 
ale zilei de 13 august — 
cînd au intrat în vigoare măsurile 
de securitate _____ ' '
R.D.G. In timp ce în Beriinul de
mocrat, domnesc ordinea și liniștea, 
fiecare cetățean își vede de tre
burile sale, muncind pentru a- 
părarea realizărilor socialiste, pen
tru întărirea statului muncitorilor și 
țăranilor germani, în timp ce lo
cuitorii Berlinului democrat se pre-

constituie urmări 
ziua

ale guvernului

Sărbătorirea zilei R P. Romîne 
ia Târgul internațional de la Dijon

PARIS 11. — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 10 no
iembrie, în cadrul celui de-al 
32-lea Tirg alimentar internațional 
care s-a deschis la Dijon a fost 
sărbătorită ziua R. P. Romîne.

---- O

în grabă Berlinul occidentalO fotografie la punctul de frontieră DREWITZ în apropiere de Berlinul occidental înfățișînd autocamioane încărcate cu mobilă, care părăsesc

Festivitatea organizată cu acest 
prilej a fost deschisă de Constan
tin Nicuță, ministrul R. P. Romîne 
la Paris, după care a urmai vizi
tarea standului R. P. Romîne de 
către membrii delegațiilor prezen
te la tîrg în frunte cu Andre 
Boursier președinte și Robert Cor- 
mie secretar general ai acestui 
Tîrg.

Cu acest prilej ministrul R. P. 
Romîne la Paris și conducerea 
standului romîn au oferit în cin
stea vizitatorilor un cocteil.

Constantin Nicuță și persoanele 
care l-au însoțit au participat apoi 
la un dejun oferit în cinstea lor 
de către conducerea celui de-al 
32-lea tîrg alimentar internațional 
de la Dijon.

In cursul aceleiași zile, după o 
vizită făcută renumitului muzeu 
din Dijon, unde se află o bogată 
colecție de pictură flamandă, 
Constantin Nicuță și membrii de e- 
gației romîne au luat pare fa o 
recepție oferită in cinstea Tor, de 
către canonicul Kir, deputat și 
primar al orașului Dijon. La re
cepție au luat parte personalități 
de frunte ale orașului și Departa
mentului Cote d'Or, printre care 
prefectul departamentului, Chapel.

In 
brie, 
Paris 
lului
cinstea primarului 
canonicul Kir.

dimineața zilei de .11 noiem- 
ministrul R. P. Romîne la 
a oferit în saloanele Hofe- 
de la Cloche un cocteil în 

orașului Dijon,

Lucrările Comitetului
Politic al O. N. U.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Comitetul Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. con
tinuă discutarea rezoluțiilor 
prezentate de un grup de state 
din Africa și Asia. După cum 
s-a mai anunțat, zece state 
africane, printre care Etiopia, 
Ghana, Guineea și Mali, au 
prezentat un proiect de rezo
luție care prevede transfor
marea Africii într-o zonă denu- 
clearizată. Ceylonul, Etiopia, 
Ghana, Indonezia și alte șase 
țări, au prezentat o rezoluție 
în care se propune încheierea 
unei convenții internaționale

care să declare în afara legii 
folosirea armei nucleare.

în ședința din 10 noiembrie 
a Comitetului Politic, repre
zentanții Italiei și Republicii 
Dominicane s-au pronunțat 
împotriva rezoluției care pre
vede transformarea Africii în
tr-o zonă denuclearizată. Ei au 
afirmat că această problemă 
trebuie rezolvată în cadrul 
problemei dezarmării generale 
și totale (același punct de ve
dere în legătură cu această 
rezoluție este susținut și de 
delegația S.U.A.).

Condamnînd poziția nega

tivă a țărilor blocului occiden
tal față de rezoluția care pre
vede transformarea Africii în
tr-o zonă denuclearizată, și în 
special încercările delegației 
S.U.A. de a organiza o campa
nie împotriva acestei rezolu
ții, delegatul Republicii Mali a 
subliniat că această poziție 
este adoptată în legătură cu 
intenția Franței de a efectua 
pe teritoriul Africii noi expe
riențe nucleare.

O acțiune ostilă păcii

4.

O țara a suferinței:
Africa de sud-vest

Jn partea de apus a con
tinentului african, pe 
țărmul Oceanului Atlan

tic, se găsește Africa de sud- 
vest, teritoriu cu o suprafață de 
824.000 km pătrați și o popu
lație de 50.000 de albi și cca. 
572.000 de locuitori de origine 
bantu, hotentotă, boșimană 
etc. Populația băștinașă a a- 
cestei țări se ocupă îndeo
sebi cu creșterea vitelor ducind 
o viață nomadă mereu în cău
tare de locuri pentru pășunat. 
Agricultura este slab dezvol
tată, principalele bogății ale

țării rămînînd cele ale sub
solului în care se găsesc dife
rite minereuri mult căutate în 
industrie. Menționăm doar ză
cămintele de vanadiu, dia
mante, cupru și zinc. Din 
această cauză Africa de sud- 
vest a atras întotdeauna prin 
bogățiile ei poftele hrăpăreți
lor monopoliști.

Pînă în 1020 acest teritoriu 
a fost colonie germană. După 
înfrîngerea Germaniei în pri
mul război mondial printr-o 
hotărire a „Ligii Națiunilor" 
Republicii Sud-Africane i-a 
fost încredințată prin mandat 
administrarea Africii de sud- 
vest. După terminarea celui

în Comitetul Politic Special 
al Adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbateri în aceas
tă problemă. După cum se 
știe, recent un număr de 10 
țări afro-asiatice printre care 
Congo (capitala Leopoldville) 
Guineea, Irak, Ghana, Libia, 
Mali, Sierra Leone și altele, 
au prezentat un proiect de 
rezoluție în care se recomandă 
țărilor membre ale O.N.U. să 
adopte sancțiuni politice și 
economice împotriva guvernu
lui rasist sud-african. Rezolu
ția se adresează Consiliului de 
Securitate pentru a aprecia 
rămînerea pe mai departe a 
Republicii Sud-Africane în 
rindul țărilor membre ale Or
ganizației Națiunilor Unite.

Atitudinea de desconsidera
re fățișă a opiniei publice 
mondiale și a O.N.U. — pozi
ția rigidă, sfidătoare a guver
nului Republicii Sud-Africane 
se întemeiază pe sprijinul 
multilateral pe care-l primeș
te din partea puterilor occi
dentale.

Este suficient să amintim că 
S.U.A. au acordat de la sfîr
șitul celui de-al doilea război 
mondial încoace nu mai pu
țin de trei sferturi din totalul 
împrumuturilor pe care ra
siștii din Republica Sud-Afri- 
cană le-au obținut!

Iată de ce rasiștii sud-afri- 
cani își permit să fie insolenți, 
să ignoreze cerințele popoare
lor. Dar în zilele noastre, rîn- 
duielile colonialiste sînt sorti
te pieirii și nu este departe 
ziua cînd și poporul oropsit al 
Africii de sud-vest va deveni 
liber !

GHEORGHE CHIDU

WASHINGTON 11 (Ager
pres). Guvernul Statelor Uni
te a luat o nouă măsură în 
sprijinul regimului reacționar 
din Vietnamul de Sud, menită 
să agraveze și mai mult în
cordarea în această regiune a 
lumii. După cum transmite 
agenția United Press Interna
țional, guvernul american a 
hotărît la 10 noiembrie, potri
vit indicațiilor consilierului 
personal al președintelui Ke
nnedy, generalul Maxwell 
Taylor, care a vizitat recent 
Vietnamul de Sud, să trimită 
în această țară 200 de instruc
tori de aviație și un număr de 
bombardiere de tipul B-26. 
Agenția precizează că această 
măsură are-drept scop să în
tărească aviația sud-vietname- 
ză care luptă împotriva forțe
lor de guerilă din țară.

Manolîs Glezos 
ales deputat de Atena 

în parlamentul grecATENA 11 (Agerpres). — TASS transmite : Potrivit rezultatelor oficiale definitive, Manolis Glezos a fost ales deputat de Atena în parlamentul grec. Glezos este intr-adevăr un reprezentant al poporului. Pentru el au votat peste 65 la sută din alegători, adică mai mulți decît pentru numeroși alți deputați luați la un loc.Ziarul „Avghi" scrie că voturile date pentru Glezos constituie expresia dragostei și respectului poporului față de eroul său național. Guvernul trebuie să țină seama de voința locuitorilor Atenei care au ales pe Glezos deputat în parlament și să-l pună imediat în libertate.

r

surîlor de
R.D.G. — să-și restrîngă 
mulț -activitatea. Domnii' 
care „șorhează" consideră 
rentabil să-și găsească un locșor 
bine plătit la Bonn; Mai pleacă 
și contrabandiștii și speculanții 
care s-au îmbogățit fără măsură 
în condițiile „orașului de front".

Senatul vest-berlinez a tras sem
nalul ds alarmă. Pe de o parte, 
el promite acelora care se decla
ră de acord să rămînă în această 
atmosferă încărcată, premii spe
ciale. Pe de altă parte, senatorul 
vest-berlinez penfru treburile in
terne, Lipschitz, a rostit cuvinte 
aspre la adresa acestor „lași-defe- 
tiști și semiinfelecfuali care în- 
tr-un ceas hofărîtor dau bir cu fu- 
giții". El a amenințat că va în
ceta eliberarea de autorizații pen
tru mutarea în Germania occiden
tală. Prin aceasta el n-a realizat 
însă, nimic altceva, decîf să inten
sifice și mai mult fuga.

In aceste condiții, serviciul 
de presă de pe lîngă senat și-a 
asumat sarcina puțin onorabilă

august, cel mulf 10 transporturi de 
mobilă au trecut zilnic prin punc
tul de frontieră Drewitz. Astăzi 
norma zilnică se ridică la 50 și 
chiar mai mult. La aceste 50 de 
transporturi se mai adaugă cele 
ce trec prin punctul de frontieră 
Staaken, transporturile efectuate 
cu aviația — prin aeroportul 
Terripefhof — și pe calea ferată. 
De ta 13 august pînă Ia sfîrșitul 
lui octombrie, 45.000 de oameni
— în imensă majoritate specu
lanți, contrabandiști, provocatori
— au părăsit „orașul de front" 
Berlinul occidental. Transporturile 
de mobilă frec zi și noapte fron
tiera. Firmele de transporturi cu
nosc o conjunctură fără precedent. 
Ele au comenzi pentru încă patru 
luni. Și firmele de transporturi 
vest-germane și-au dat seama de 
ocazia ce li se oferă, și-și trimit 
autovehiculele în Berlinul occiden
tal.

S-ar putea enumera încă multe 
nume și fapte. Din toate aș vrea 
să menționez unul singur : în ul
timele luni au fost retrase din 
băncile vest-berlineze aproximativ 
150.000.000 mărci. Chiar și nu
mai acest fapt caracterizează cum 
nu se poate mai bine atmosfera 
de panică ce domnește în Berli
nul occidental.

gătesc plini de veselie pentru ba
zarul sărbătorilor de iarnă, care 
va fi deschis intr-un viitor apro
piat în Piața Marx-Engels, în aceste 
zile în Berlinul occidental dușma
nii păcii își fac bagajele și în
cearcă să obțină cît mai repede 
un autovehicul cu care să pără
sească „orașul de front". Protago
niștii oficinelor de spionaj, con
trabandiștii, speculanții de tot fe
lul privesc cu pesimism ziua de 
mîine...

HERBERT HEMMANN

Berlin, 10 noiembrie 1961

MOSCOVA. — La 11 noiem- 
a sosit Ia Moscova, pe 
înțelegerii dintre guver- 
U.R.S.S. și Finlandei, 

Karialainen, ministrul A-

brie 
baza 
nele 
Ahti 
facerilor Externe al Finlandei. 
Ahti Karialainen a avut o în
trevedere cu Andrei Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
ai U.R.S.S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 11 noiem
brie ziarul „Pravda" a publi
cat o expunere a decretului din

10 noiembrie ?1 Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.F.S.R. 
prin care numele regiunii Sta
lingrad se schimbă in regiunea 
Volgograd, iar al orașului Sta
lingrad — în Volgograd. Aceas
tă hotărire, arată ziarul, a fost 
adoptată pe baza cererilor și 
dorinței exprimate de colecti
vele întreprinderilor industria
le, șantierelor, sovhozurilor, 
colhozurilor, instituțiilor și de 
organizațiile obștești din a- 
ceastă regiune.

de-al doilea război mondial, 
in pofida hotăririi Organiza
ției Națiunilor Unite, Repu
blica Sud-AȚricGM a refuzat 
sistematic să prezinte proiec
tul de convenție cu privire 
la tutela asupra Africii de 
sud-vest și continuă să admi
nistreze sau mai bine zis să 
jefuiască bogățiile acestei țări 
și extermină populația băști
nașă aplicînd odioasa politică 
de discriminare rasială, bote
zată „apartheid".

în ultimul timp, O. N. U. 
a încercat să trimită o comi
sie în scopul cercetării mo
dului în care Republica Sud- 
Africană își exercită împu
ternicirile mandatare — hotă
rire luată în urma știrilor cu 
privire la samavolniciile și 
abuzurile la care se dedau 
autoritățile colonialiste din 
Republica Sud-Africană. Re
zultatul a fost că Louw, minis
trul de Externe al guvernului 
Republicii Sud-Africane, a in
format laconic și cu aroganță 
O.N.U.: „Orice încercare a 
Comisiei Organizației Națiuni
lor Unite de-a pătrunde în 
Africa de sud-vest va fi con
siderată de guvernul Republi
cii Sud-Africane o agresiune 
și spre regretul său va fi obli
gat să împiedice o asemenea 
acțiune..."

După cum era și de așteptat, 
răspunsul acesta insolent a 
provocat un val de indignare.

La DJAKJAKARTA s-a construit o modernă fabrică ds zahăr cu ajutorul R.D.G. în fotografie ; aspect general al fabricii de zahăr.
America Latină astăzi (IV)

TINERETULUI LUMII
VARȘOVIA. - La Varșovia 

s-a deschis cea de-a Vl-a Ple
nară a Comitetului Central 
a Uniunii Tineretului Socialist 
din R. P. Polonă. Plenara va 
discuta problemele muncii 
ideologice-educative.

Anterior a avut loc un incident între studenții greviști și personalul ambasadei S.U.A. Cu ocazia proiectării la Managua a unui film anticu- ban, studenții au sfîșiat ecranul și au aruncat cu pietre în membrii ambasadei S.U.A.SAN JOSE 11 (Agerpres). — Potrivit unei știri din Managua greva generală a studenților . , din Nicaragua declarată la 1 noiembrie a.c. în sprijinul cererilor studenților de la Institutul de agronomie privind înlăturarea președintelui pro- guvernamental al institutului, a luat sfîrșit cu victoria studenților greviști. Guvernul Somoza a fost obligat să înlăture pe conducătorul institutului respectiv.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Herald Tribune" 
anunță că penfru al doilea an la 
rînd, în școlile din New York 
numărul înscrierilor la cursurile de 
limbă rusă întrece numărul înscri
șilor la celelalte limbi străine. 
Față de anul trecut, în; toamna 
anului curent numărul celor în
scriși la cursurile de limba rusă 
a crescut cu 51 Ia sută.

Al patrulea material din 
ciclul „America Latină as
tăzi" pe care îl reprodu
cem cu prescurtări se re
feră la Panama. Autorul 
este ziaristul 
Peter Grubbe 
burghez „Die

vestgerman 
de la ziarul 
Welt“.

km. p. și 50 mii de locuitori. 
Americani. Zona este formată 
din fîșii pe ambele părți ale 
canalului, fiecare avînd o lă
țime de 16 km. Această supra
față; potrivit acordului, apar
ține americanilor pînă în anul 
2003 și împarte Panama în 
două părți.

în Panama se vorbește nu 
numai spaniola; ca în cele
lalte țări ale Americii Cen
trale; ci două limbi: spanio
la și engleza. Principalul ziar 
al țării apare concomitent în 
limbile engleză și spaniolă.

Suprafața statului Panama 
este de 74 mii km.p. Dar nu
mai aproximativ 1.500 km.p, 
sînt folosiți pentru agricul
tură. Se produc cantități li
mitate de banane, ceva cafea, 
ceva cacao, există puține 
vite. Dar aceasta este cu to
tul insuficient pentru a hră
ni populația. S-ar putea plan
ta bumbac, porumb, orez, le
gume. S-ar putea extrage cu
pru, care există în cantități 
mari în subsol, precum și 
mangan. Pentru aceasta însă 
ar trebui construite la început 
șosele. Iar șosele există pînă 
în ziua de astăzi numai acolo 
unde au fost construite de a- 
mericani, adică în jurul Zo
nei canalului, unde ele sînt 
necesare în scopuri strate
gice.

Panama trăiește de pe urma 
canalului. Peste o treime din 
populația țării locuiește de-a 
lungul canalului. Fiecare al 
patrulea panamez trăiește în 
capitală. Orașul Panama nu
mără de pe acum un sfert de 
milion de locuitori și conti
nuă să crească zi de zi. Car
tiere întregi ale sărăcimii — 
cocioabe din scînduri, părți

din lăzi de ambalaj, portiere 
de automobile și bidoane de 
fier — înconjoară orașul ase- 
mănîndu-se cu un abces mon
struos.

Dacă mîine s-ar închide ca
nalul, țara ar declara dintr-o 
dată faliment. „Balboa" n-ar 
suporta aceasta. „Balboa" 
este denumirea valutei pana
meze. Intr-adevăr aceasta nu 
este decît o denumire. Nu 
există nici măcar o acoperire 
proprie. Acoperirea sînt dola
rii, avînd numai o altă denu
mire. Magazinele și băcăniile, 
șoselele și căile ferate, hote
lurile, oamenii și automobile
le — toate acestea există pe 
seama canalului, pe care-l 
conduce o companie ameri
cană. Iar canalul este păzit de 
soldați americani.

— Compania căreia îi apar
ține canalul cîștigă 40 mi
lioane dolari anual. Panama 
însă primește din toate ace
stea aproximativ două mi
lioane deși canalul trece pe 
teritoriul nostru. Am avea 
dreptul la cel puțin de trei ori 
mai mult — a declarat într-o 
convorbire avută cu mine, 
unul din miniștrii guvernului 
panamez.

— Cînd prin canal trece un 
vas, podul peste canal se des
face și automobilele sînt ne
voite să aștepte cite o jumă
tate de oră, numai datorită 
faptului că blestemății de 
yankei nici pînă acum nu s-au 
hotărît să cheltuiască pentru 
încă un pod. Iar ei au promis 
să-l construiască încă cu 
mulți ani în urmă — așa îmi 
spune șoferul unui taxi, în 
clipa cînd mașina trece pe un 
vechi pod plutitor, pentru a 
intra în oraș.

Intr-un bar...lec la Colon. La 
Colon există un 
port internațional. 
Iar pe strada prin
cipală un bar se 
aliniază după ce

lălalt iar automatele muzicale 
asurzesc pe vizitatori prin 
sincopele lor, umplînd cu ele 
aerul încălzit, începînd chiar 
de la ora 10 dimineața.

Intru intr-un bar. Patronul 
stă la o masă vecină discutând 
ceva cu doi vizitatori cu piele 
închisă. Ei vorbesc despre 
baza americană de submari
ne, care se află în imediata 
apropiere a portului Colon, 
într-unul din golfurile late
rale.

— Dacă yankeii într-o bună 
zi se vor încăiera cu rușii, 
atunci bombele rusești vor 
cădea pe capul nostru. Noi 
trebuie să suspinăm din greu 
pentru ca americanii să cîști- 
ge cît mai mult!

Unul dintre interlocutorii 
mei s-a aplecat deasupra me
sei. El vorbea încet, abia pu
team înțelege unele cuvinte. 
Iar ochii săi observă tot 
timpul ceea ce se petrece in 
jur.

Patronul dă din cap. își în
tinde mina după un nou pa
har.

Cindva vom obține ca, ca
nalul să treacă în mîinile noa
stre, ca să beneficiem noi în- 
și-ne de banii care ne aparțin 
pe drept. Intr-unui din sta
tele vecine, aceasta a și tost 
realizat...

Nimeni nu pronunță cuvîn
tul „Cuba", dar fiecare înțe
lege la ce se referă el.

instalații pentru condiționa
rea aerului, După sunet, ai 
impresia că dincolo de gard 
lucrează o mașină uriașă. Zi 
și noapte.

Dincolo de gard se află zona 
Canalului. Dincolo de gard în

de

sculpturi moderniste 
din sîrmă neagră groasă, 
guri schimonosite în 
și chip. Parcă-s amețite, 
dansatori...

Cartierul magazinelor, 
rurilor, caselor de locuit 
derne din beton. Aici se 
și un mare hotel. Dar pe 
laltă parte a pieții — la o dis
tanță de nici măcar de 100 
metri — o îngrămădire de că
suțe din lemn strîmbate de 
vînt, care au deja 40, 5t), 60 
de ani. Ele au fost construite 
odată cu canalul.

Printre case, pierdute în 
întuneric, străduțe înguste 
care miros a gunoi.

Este suficient să parcurgi 
300 de metri și nimerești in
tr-un alt oraș modern. Becu
rile sînt mai luminoase aici, 
străzile mai largi. Dar ele sînt 
pustii...

Pe cealaltă parte a șoselei 
un gard. Dincolo de el, case 
mari, spațioase, înconjurate 
de grădini. între ele — spații 
verzi. Din cînd în 
nuri de înot. Mai 
teren de golf. La 
indicatoare ale 
militare. Din cînd în cînd 
trece o mașină cu soldați a- 
mericani. în general dom
nește liniște, întreruptă nu
mai de larma nenumăratelor

Fi- 
fel 

Sau

ba-' 
mo- 
află 
cea-

cepe America. Dincolo 
gard trăiesc americanii.

In bar, un ospătar negru 
din cap. 
sînt buni, 
nii noștri, 
niola. Dar 

sînt buni".

dă 
nu 

ba-
„Americanii — 
Americanii iau

Nu vorbesc spa- 
ordonă. Americanii

ora 23,30. O-ste
roșul oftează și se 
înăbușe 
dură. Se 
sudoarea 
chiar de 

Cerul atîrnă parcă 
acoperișurilor. 
Fără stele. Numai 
fum. Ai impresia 
plapumă groasă de < 
nușie. Se simte 
pește afumat șl 
amar, ananasuri ț 
putrede, benzină și bere. Mi
rosul greu al depozitelor de 
carburant planează asupra 
orașului, răspîndindu-se încet 
pe străzi.

Este ora 23,30. Orașul of
tează de căldură. Tar focurile 
strălucesc. La dreapta este 
parlamentul. Pereți netezi în- 
tr-un stil modern. Parcă ar fi 
o sală de concert. Sau de 
teatru. Pe peretele de vis a

de căl- 
pare că 

curge 
pe case, 
deasupra 

Fără culoare. 
i nori și 
că este o 
culoare ce- 
miros de 
untdelemn 
și banane

cînd bazi- 
încolo un 

încrucișări 
unităților

nu
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Șubreda 
balboa"

mai 
Ame- 

se 
două

epublica cea 
sudică din 
rica Centrală 
împarte în 
părți: statul Pa
nama și zona Ca

nalului. Deasupra statului Pa
nama flutură un steag pes
triț alb-roșu-albastru cu două 
stele. Deasupra canalului dom
nesc „stelele și dungile" Sta
telor Unite ale Americii.

Suprafața statului Panama 
este de 74 mii de km. patrați, 
populația — un milion oa
meni. Zona Canalului are o 
suprafață de numai 1.400MScîntei.i“, TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.


