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Brigada numărul 3 do la secția sculerie a Uzinei „Encsel Mcurklu" din Tg.-Mureș este una 
din brigăzile fruntașe pe întreprindere. Adesea membrii ei discută împreună prob’emele ridi

cate de procesul de producție.
Foto -. N. STELORIAN

Toata atenția lucrărilor 
de îngrijire a culturilor

această săptămînă, în ma-In___ , , .
joritatea regiunilor s-au inten
sificat lucrările de îngrijire a 
culturilor. Prima prașilă la 
sfecla de zahăr este aproape 
terminată în regiunile Timișoa
ra, Oradea șî București, iar la 
floarea-soarelui a fost executa
tă pe mai mult de jumătate din 
suprafețele cultivate în regiu
nile Constanța. București, Cra
iova. La cartofi și porumb a- 
ceastă lucrare este efectuată pe 
suprafețe mai rparî în regiunile 
București, Timișoara și Craiova

IM CINSTEA CELUI DE AL III-LEA
CONGRES AL P. M. R.

Cînd. lucrezi cu gîndul
la consumator

întotdeauna o haină frumoa
să, elegantă, care «ți vine bine 
o cumperi și o porți cu plăcere. 
Dacă haina este însă lucrata 
neglijent, o mînecă este prinsă 
greșit, un tighel este tras strîmb 
sau un guler este încrețit nu nu
mai că cel care o cumpără esle 
nemulțumit dar îi stăruie vreme 
Mhjungată în minte faptul că

ficiari veneau unele reclamați!. 
Trebuia făcut totul pentru îm
bunătățirea calității produselor. 
Comitetul de partid, a dat sar
cina organizației U.T.M. să se 
ocupe atent de ridicarea califi
cării profesionale a tuturor ti
nerilor din fabrică. S-au făcut 
planuri și s-a trecut practic la 
înfăptuirea lor. Tinerii nou ve
nit! în întreprindere au fost re
partizați pe Ungă muncitorii 
vîrstnici și pe lingă tinerii cei 
mai bine pregătiți Luni de zile 
muncitorii Alexandru Zau și

țîeî moderne, cu tehnica sa îna
intată. necesitatea modificării 
rapide a procesului tehnologic 
pentru fabricarea de noi sorti
mente sau modele, cere ca mun
citorii să-$i însușească mai 
multe specialități. De 
ne-am propus să ne î

Calitatea — 
obiectiv principal 

în întrecere

aceea
_ _  însușim

mai multe faze de lucru. De la 
o vreme cursul s-a autodizol
vat. Nimeni nu se interesează 
de el. Și aifi tineri au arătat 
necesitatea reorganizării acestui 
curs,

Mulți tineri care au luat cu
vintul au vorbit despre efectul 
pe care l-a avut întrajutorarea.

— Ca să muncim nu la voia 
întîmplării, ca să înlăturăm u- 
nele efecte negative din munca 
noastră, au spus tinerii, noi am 
organizat și dezvoltat întraju
torarea. Maiștrii și tehnicie-

bune mlnuiri. Eva

U^Bhp, s-a arătat în 
^Wătuirif, au venit să 
^Kabrică mulți tineri 
Mhiță. fără deprinde- 
^Hiunci in colectiv, de 
■u de serie. Au venit
■ perioada in care co
li-a pus ca principală
■ la ordinea zilei si 
I produsele numai de 
’superioară Un om spe- 
>uia să se ocupe de re-
greșelilor. De la bene-

— •—

Vesa Ioan s-au ocupat de tinerii 
Bora Beria. Vădăsan Alexandru 
și alții și aceștia au deprins nu 
numai tainele meseriei cî și dra
gostea pentru profesie.

— Acolo unde au existat bri
găzi, spunea în consfătuire tî- 
nărul Gheorghe Serian. -tinerii 
mai nou venițî au fost cuprinși 
în ele Și ce mai bum munci
tori trebuie să-și îmbogățească 
mereu pregătirea, experiența ; 
să se specializeze. E drept 
că din conferințele tehnice, d.n 
discuțiile purtate cu maiștrii, 
tinerii trăgeau învățăminte pre
țioase dar nu întotdeauna su
ficiente. Ele se organizau spora
dic. Trebuia u formă mai con
cretă, mai permanentă de ridi
carea calificării tinerilor- S-au 
organizat atunci cursuri de mi
nim tehnic. Tinerii care au ur
mat aceste cursuri au dobîndit 
deprinderea de a munci mai re
pede și mai bine.

O formă concretă, cu mare 
efect în ridicarea calificării pro
fesionale, în îmbunătățirea ca
lității produselor, a constituit-o 
schimburile de experiență. Să 
ajuți pe fiecare să dobîndească 
ceea ce a» dobîndit tu, aceasta 
a fost lozinca după care 
s-au călăuzit in întrecere frun
tașii. în secția IV, cei mai buni 
tineri au făcut demonstrații în 
fața colectivului Pe măsura 
creșterii calificării, tinerii de aici 
au reușit să folosească — după 
exemplul muncitorului 
Alexandru Zau, — un 
tipar la buzunare, să 
mai atent și să economisească 
timp.

— La noi, pentru ridicarea 
calificării — a spus în consfă
tuire Bodnar Estera din secția 
l-a s-a organizat un curs cu to
tul deosebit Specificul produc-

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. 4-a)

fruntaș 
singur 
lucreze

I / ° impresio- 
1\L totdeauna

splendida me
taforă conținută 
în numele unui a- 
parat din recuzita 
tehnică a teatrelor : 
orga de lumini, ('.el 
care a realizat pen
tru prima dată aso
ciația dintre ampla 
cascadă sonoră — 
revărsată din tuburi 
îngemănate — și 
fastuoasa gamă de 
lumini proiectate de 
reflectoare ascultînd 
de o masă de co
mandă, a fost, cred, 
prin natura gîndirii 
sale, un poet.

Dar o sală, o sală 
destinată congrese
lor, concertelor,
spectacolelor diver
se, necesită și ea un 
nume poetic? Mai 
întîi : îl merită ? 
Bine înțeles, depin
de. Fiți dumnea
voastră unul din cei 
3200 de oameni ca
re pășesc 
tru prima 
doua oară 
în noua 
Palatului

— pen- 
sau a 

abia — 
sală a 

Republi-

Q încercare de evadare
& ViERUU

La fabrica de postav din Buhuși 
filatoarele fruntașe își ajută to
varășele de muncă in însușirea 
celor mai
Băltățescu, secretara organiza, 
țlei U.T.M., de exemplu, explică 
utemiște» Maria Apet'e cum se 

face un nod mic.

Foto : A. SANDU
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Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii pînă la 
sflrșitul acestei săptămîni prima 
prașilă a fost executată la 
sfecla de zahăr în proporție de 
55 la sută ?i la floarea-soarelui 
de 35 la sută. De asemenea, pe 
suprafețe însemnate s-a făcut 
plivitul culturilor de cereale pă- 
ioase.

Comparativ cu primăvara a- 
nului trecut, în acest an in a- 
gricultură se folosesc la execu
tarea lucrărilor de îngrijire “ 
culturilor mai multe 
mecanizate. Astfel 
podăriile agricole 
prășitul se execută 
loace mecanizate 
mult de 90 la sută din suprafe
țele cu culturi prășitoare. iar 
S-M.T. fac această lucrare în 
gospodăriile colective și în în
tovărășirile agricole pe o supra
față aproape dublă față de anul 
trecut. Se extinde combaterea 
buruienilor pe cale chimică și 
sînt asigurate mijloacele și ma
terialele necesare acțiunilor de 
prevenire și combatere a dăună
torilor.

Față de aceste posibilități Și de 
faptul că în acest an, din cauza 
ploilor, există pericolul imbu- 
ruenirii, lucrările de îngrijire a 
culturilor sînt întîrziate.

Pentru a se evita îmburuieni- 
rea terenurilor și a se asigura 
condiții bune de creștere și 
dezvoltare a culturilor, este ne
cesar ca în următoarele zile să 
se folosească toate mijloacele 
pentru intensificarea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor. încă 
de pe acum să se organizeze 
în așa fel munca, îneît prășitul 
să se efectueze în’ acest an la 
vreme, în perioade cît mai 
scurte de timp și ori de cite ori 
este nevoie.

a 
mijloace 

în gos- 
de stat 

cu mij- 
pe mai

(Agerpres)

In incinta Fabricii de încăl
țăminte „lanoș Herbak" din 
Cluj s-a amenajat un frumos 
stand de cărți. Aci tinerii mun
citori pot cumpăra cărți pentru 

biblioteca personală.

Foto : S. NICULESCU

Noi sate electrificate
In satele Haret și Călimă- 

nești din raionul Panciu, 
giunea Galați, s-a aprins 
mina electrică. Ce’e două 
au fast conectate la linia 
15 klrvolți

re- 
lu- 

sate 
de

Mârășeșîf —Adjud.

CADRUL
cil. Veți fi unul 
dintre cei 3.200 de 
oameni 
frământa 
pentru n 
epitetul 
corespunzător 
presiei generale. Am 
fost foarte atent să 
deslușesc primul cu
vânt sau prima ex
clamație a bucur eș- 
teanului oarecare la 
acest prim contact. 
Muțenie ! (oare nu 
are poporul sa
vuroasa expresie 
„i-a luat piuitul"?) 
Cel mult dacă se 
auzea un aaaa ui
mit, puțin prelung, 
scăzut, poate absor
bit de pereți, ade- 
vărați hureți acus-> 
tici pentru sunetele 
nearmonizate. Pașii 
se sfiau pe gheața 
marmurei vișinii a 
foaierelor, privirile 
lunecau molatic in 
lături, tirîte de miș
carea lină a cortine
lor uriașe, degetele 
netezeau obsedant 
tulburătoarele su
prafețe de plastic 
plușat ale fotoliilor.

care-și va 
mintea 

găsi măcar 
potrivit, 

im-

Sufletul cerea im
perios un nume 
pentru tot ce se gă
tea aici și respin
gea. ca plate, toate 
sugestiile.

Arta 
dează 
mai e 
tlrucția 
tală în 
razna 
lor nu

irrcare 
efortul nu 
arta, con- 
monumen- 
care rezi 

constructor 
le mai miț-

S u b I i
că. In sala cea nouă 
a Palatului impre
sia este oă toate e- 
lementele compo
nente au venit mi
raculos, aeriene ca 
fulgii păpădiei, gă- 
sindu-și locul cu
venit. simplu, im
pecabil, odată pen
tru totdeauna. $tii 
cită muncă fi șiră 
danie a intrat aici, 
dar acum 
pur și 
admiri și te 
laxezi. Cit de

admiri, 
simplu :
-*

. laxezi. Cit de fi
resc se aprind lus
trele din tuburi fluo

rescente, dispuse cir-Festivitatea inaugurării noului club al muncitorilor de la Uzinele „Republica**
Simbătă după-amiază a avut 

loc festivitatea inaugurării nou
lui club al muncitorilor de la 
Uzinele „Republica" din Capi
tală.

Au luat parte reprezentanți 
ai Consiliului Central al Sin
dicatelor. Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., precum și 
numeroși muncitori ai uzinelor 
și oameni ai muncii din cartie
rul „23 August",

Luind cuvintul tov. Gheorghe 
Pietroiu, directorul general al 
Uzinelor „Republica", a subli
niat că noul club reprezintă 
tncă o dovadă a grijii partidu
lui și guvernului pentru satis
facerea tot mai largă a nevoilor 
culturale ale oamenilor muncii.

In numele Consiliului local al 
sindicatelor din București, tov. 
D. Moisil a felicitat pe munci
tori pentru noul și frumosul 
club ce le-a fost dat in Jolo- 
»ință,

Clubul, ura din cele mai mo
derne construcții de acest fel 
din tara noastră, cuprinde o 
sală de spectacole și cinemato
graf cu peste 600 de locuri, o 
bibliotecă înzestrată cu 16 000 
de volume, o sală de lectură și 
șah. săli de repetiție pentru for
mațiile artistice, o sală de con
ferințe etc.

La numeroasele manifestări 
cultural-artistice care vor avea 
loc la acest club vor participa, 
pe lingă muncitorii Uzinelor 
„Republica", și oamenii muncii 
și membrii familiilor- lor din 
cartierul „23 August".

Cu prilejul inaugurării noului 
club, formațiile artistice ale u- 
zinei și membri ai ansamblu
lui de cîntece și dansuri al 
C.C.S. au prezentat un program 
artistic,

(Agerpres)’

Despre

o nouă categorie

La electrificarea lor locuitorii 
au participat voluntar la dife
rite lucrări, ajuiînd pe munci
torii întreprinderi regionale de 
electricitate.

Je premiații

(Agerpres)

cuier, incit îți par 
petalele unei mar
care te fi te apuci să 
le numeri, distrat, 
c« „wâ iubește, nu 
mi iubește".r Cil de 
firesc snnâ cel mai 
dulce ton al viorii 
lui — ‘
palmi de 
ta, anume 
tine 
mai

Oirtrek ta o 
urechea 
pentru 

dragi X, nu- 
pentru tine,

n i e r i
scumpe, Y. Ce poa
te fi mai mult!

Ah, desigur, un
deva, dedesubt sau 
deasupra, in față 
szu in urmă, sînt 
mecanisme, cabluri, 
tablouri de coman
dă, zestrea colosală 
a tehnicii, mai bo
gată în piese de cît 
n codrul în frunze. 
Xu le cunoști acum, 
nu ai răgazul să te 
gîndești la ele, su
fletul lovește cu pu
tere în scoica sen
sibilității tale și 
cere un nume, cu- 
vîntul în stare sa

cuprindă totul. Care 
e ?

Dar liniște ! liniș
te ! Desfătarea «u- 
zufai, a minată in 
timp după celelalte 
simțuri, îți acordă 
suprema revanșă. 
Bagheta dirijorului 
a coborii, răsună 
Simfonia a IX-a. de 
Ludscig van Beet
hoven. Poemul u- 
m unității — uma
nitate care visează, 
luptă, sîngeră, ge
me, speră, se avîntă, 
învinge, se bucură...

A știut ocre tita
nul. cu exactitate, 
aspirația ta de as
tăzi, țntensi ca o 
sete, spre frumosul 
definit, palpabil, 
care te înconjoară 9 
Ori cum, prin forța 
geniului său a pre- 
simțit-o, de vreme 
ce, eliberîndute din 
rigorile c.uvintului. 
iată, te ajută să dai 
aripi emoției com
primate în adincui 
tiu. Divina (prin 
faptul că este atît 
de ■ umană) Simfo
nie a IX-a.^

lată. aici, ia lo
cul unde o asculți, 
armonia intim pi ni
armonie, frumuse
țea se răsfață in 
frumusețe. Cadrul 
Simfoniei a IX-a — 
iată sala. Cadrul 
dei bucuriei — 
tă sala.

Ne gîndim 
Beethoven, _ _ 
dim les Schiller, ne 
gîndim la auditorii 
din acest palat, la 
constructorii acestui 
palat, la toți aceia 
cu care Beethoven 

'fi Schiller s-au in- 
tîlnit astăzi aici. în
fiorat și limpede 
cutii fi sufletul no
stru, sub bolta a- 
ceasta înaltă, parcă 
rotunjită spre viitor 
rersurile lui Schil
ler :

O- 
ia-

la 
ne gin-

Slavă ție «tea curată 
Voie buna

pe pâtnînî.
Astăzi ne simțim 

aproape
Soli din rai

cu soare sfînt..

ȘTEFAN IUREȘ

Acum citeva zile la Casa de 
Cultură a tineretului din raio
nul I. V. Stalin s-au dat di
plome și premii celor mai buni 
popularizatori și difuzori volun
tari de carte din București. 
Premiu pentru cei mai buni 
difuzori de carte I lată o dis
tincție care scoate in evidență 
un fenomen caracteristic : pe 
drumnl științei și culturii tinerii 
devin nu numai ei înșiși cititori 
pasionați, ci și propagandiști ai 
cărții noi, socialiste. Cine «ut 
cei 17 premiați ? Sint tineri de 
cele mai diferite profesii. Valen
tin Rusanovski este lăcătuș la 
„Semănătoarea*4. Nicolae Mihăi- 
lsscu este electrician la atelierele 

Ion Zidaru este meca
nic la .Fiola-, ș.a.m.d. La locu
rile lor de muncă acești tineri 
îmbrăcați în salopete și halate 
străbat cil electrocarele încărcate 
de cărți prin secții, prin hale, 
printre strunguri, printre răz
boaiele de țesut. Iau cărțile în 
brațe și discutînd «i citind din 
ele cu tovarășii lor de muncă 
îi fac să le îndrăgească și la 
plecare să punâ în buzunar o 
carte nouă. Harnici muncitori, 
pasionați cititori, ei înșiși, acești 
tineri știu eâ dacă 
U.T.M. a secțiilor 
parte le-a 
muncă de 
carte ei trebuie 
nească sarcina 
omului nou.

Cum an ajuns 
zori voluntari 
enumere printre 
zecile de difuzori voluntari din 
București ? O caracteristică pen
tru toți este faptul că au pus 
pe primul plan propriul lor 
exemplu. Metoda cea mai sigura 
ia a-i convinge și atrage pe al
ții spre lectură este sâ citești 
tu întîi. să-ți alcătuiești tu în
tîi biblio teci personală, să oferi 
propriul tău exempiu. Difuzorul 
voluntar Mircea Sirnionescu, tra
sator la secția 
para ții a 
a citit și 
Cunoscînd 
cărți noi, 
baie să 
Dar în afară de aceasta meritul 
acestor 17 difuzori de carte 
fruntași este câ «tiu sâ se apro
pie de oameni, sâ i înțeleagă și 
să-i cunoască și ca atare sâ le 
orienteze lectura după prefe
rințe. firi a pierde din vedere 
necesitatea ca fiecare muncitor 
•ă-și acumuleze cunoștințe din 
eele mai variate domenii. Odată 
eiștigatâ încrederea în îndrumă 
tor, încrederea în litera cărții 
urmează de la sine. Iată un 
exemplu în acest sens. Difuzo
rul de carte Petre Nicolae de 
la Uzinele „Vasile Roaită“ a 
observat în repetate rinduri că 
tovarășul său de secție lăcătușul 
Marin Bică nu prea se îmbul
zea la cărți. Citea însă cu multă 
atenție presa. îl interesau pro
bleme de politică internațională. 
Petre Nicolae i a recomandat 
atunci lucrarea „Vizita lui N S. 
Hrușciov în S.U.A.“ I-a plăcut 
ji a venit să-i mai ceară și altele.

organizația 
din care fac 

incredinfat aceasta 
difuzor voluntar de 

îndepli- 
conștiiața

*>-și 
cu

17 difu-acești
de carie sâ se 

primii intre

mecanică și re- 
Uzinelor „Republica-*, 
citește foarte mult, 

conținutul multor 
el știe ce aanme tre- 
recomande tinerilor.

Difuzorul nu numai că a început 
să i orienteze pe nesimțite lec
tura, să i-o facă cît mai variată, 
dar l-a angajat în discuții pe 
marginea cărților citite. încetul 
cu încetul le-a prins gustul și 
Bică a dus acasă de la începu
tul anului o serie de cărți ca 
,.UțeI și pîine“, „Bărăgan" am
bele volume, „Calculele strun- 
garului“ și altele.

Metoda recenziilor, a expozi- 
țiilor la colțul roșu, a serilor 
literare, a întîlnirilor cu scrii
tori și poeți, bine cunoscute de 
către orice difuzor voluntar de 
carte, a căpătat prin priceperea 
acestor 17 fruntași un înțeles 
mai temeinic. Toate aceste me
tode cei 17 difuzori au știut să 
le folosească la momentul potri
vit Dezbaterea cît mai largă, 
sub toate aspectele a proble
mei or pe care le ridică atît câr- 
țiie tehnice (cele mai cerute) 
cit și cele ideologice și literare 
constituie o preocupare a difu
zărilor. Priceperea lor nu se 
reduce la a-i convinge pe mun
citori că este util să-și formeze 
biblioteci personale (nu biblio
tecă de dragul bibliotecii) ci de 
a i apropia de conținutul edu
cativ al cărților. înțelegerea ro
lului cărții in învățătură și mun
ca, in formarea personalității — 
prin mijlocirea difuzorului vo- 
Iun.ar. a făcut pe muncitorii de 
Ia „Soiex ’ (difuzor voluntar 
Șiefan Ștefan) să ducă acasă 
pentru bibboieca lor proprie de 
la începerea anului și pînă acum 
cărți in valoare de 10.000 lei, 
pe cei de la întreprinderea de 
reparații auto nr. 1, (difuzor 
Marcela Ganea) în valoare de 
8.000 lei, rezultate asemănătoare 
înregistrindu-se și la „Combina
tul de cauciuc", Uzinele „Mao 
Țze-dun**, „lndus!ria Bumbacu
lui". Premierea și înmînarea de 
dipîome celor 17 difuzori vo
luntari din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene a însem
nat deci un bilanț al muncii 
desfășurate pînă acum de către 
organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
pentru apropierea tinerilor, de 
carie.

Tovarășul Nicolae Popescu, 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M., a arătat că iniția
tiva „Nici un tînăr muncitor 
fără bibliotecă personală" luată 
anul trecut de către Comitetul 
orășenesc U.T.M. București în 
colaborare cu C.L.D.C ul și Mi- 
nisterui învățâmîntului și Cul
turii a fost îmbrățișată pînă în 
prezent de peste 70.000 de ti
neri din întreprinderile, institu
țiile, facultățile și școlile din 
Capitală. înțelegînd rolul impor
tant pe care îl are cartea în 
munca de educare comunistă a 
tinerelului, organizațiile U.T.M. 
din Capitală socotesc ca o dato
rie permanentă să se ocupe de 
organizarea lecturii tinerilor, să-i 
ajute la alcătuirea unor cîț mai 
bogate biblioteci personale. De

ADELA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)



Concursul nostru „Verificați-oă cunoștințele de cultură generală1' cu tema:

„CUM SE REFLECTA ÎN CULTURA ROMÎNEASCĂ 
MARI EVENIMENTE DIN ISTORIA PATRIEI” 

etapa o viii-a: 23 AUGUST 1944
Raport

în ce lucrare se găsesc aceste 
aprecieri în legătură cu eveni
mentele de la 23 August 1944.

„înaintarea Armatei Sovietice 
eliberatoare, starea de spirit a 
poporului, plin de ură față de 
cotropitorii germani și față de 
dictatura fascistă, dornic de 
pace și de libertate națională, 
izolarea clicii antonesciene, pa
nica și dezorientarea care au 
cuprins burghezia și inoșierimea, 
aparatul de stat fascist, pe re
gele Mihai și cercurile reacțio 
nare în frunte cu Maniu și Bră- 
tianu, au fost folosite de parti
dul nostru pentru a organiza a- 
restarea guvernului Antonescu 
de către formațiile patriotice și 
întoarcerea armelor împotriva 
trupelor germano-fasciste.

Armata, în sinul căreia cloco
tea de mult mînia împotriva o- 
cupanților germano-fasciști, a în
tors armele împotriva acestora, 
alăturîndu-se eroicelor trupe so
vietice în lupta pentru elibera
rea țării. în luptele pentru eli
berarea Ardealului și apoi in 
luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei și Ungariei, în urmări
rea armatei hitleriste, a înscris 
pagini de glorie nemuritoare Di
vizia de voluntari romîni „Tu-

O întîlnire

Cine este autorul șl ce reprezintă aceasta lucrare i (10 puncte)

Cîntec Expunere

dor Vladimirescu-Debrețin*1, care 
fusese formulă in Uniunea 
Sovietică la cererea foștilor pri
zonieri, educați in spiritul pa 
triotismului socialist fi al inter 
naționalismului proletar de co
muniștii aflăți in emigrație.

23 August 1944, ziua eliberă 
rii Romîniei de către glorioasa 
Armată Sovietica, ziua doboririi 
dictaturii fasciste antonesciene 
de către forțele patriotice con
duse de partid, a devenit ce8 
mai mare sărbătoare națională a 
poporului nostru.

Eliberarea Romîniei de către 
Armata Sovietică n-a însemnat 
numai eliberarea națională a 
țării noastre, dar ea a creat con
dițiile necesare și toate premi
sele pentru zdrobirea claselor 
dominante — moșierii și capita
liștii —, a făcut posibilă desfă 
șurarea luptei poporului și efec
tuarea de reforme cu caracter re
voluționar. a ferit țara noastră 
de intervenția armată a puteri
lor imperialiste, a făcut cu pu
tință rapida dezvoltare a puterii 
populare și trecerea Ja regimul 
de^ democrație populară — for
mă a dictaturii proletariatului’1

(30 puncte)

„Sub flamura 
lui August

Cine este 
ou prilejul 
reproducem

autorul poeziei ttSu-b flamura lui August*, scrisă 
celei de a XV.a aniversări a eliberării, din caro 
următorul fragment ?

„Tu, flacără biruitoare 
peste furtuni, in anii grei, 
ce viu te-aî avîntat spre soare 
în August douăzeci și trei I

Te-a ridicat spre zarea-albastru, 
spre zori, din asfințitul trist 
puterea și mîndria noastră, 
Partidul nostru Comuniști

Salut, simbol al tinereții, 
steag viu, pe care-l poartă sus 
cutezătorii, îndrăzneții,
Sub steaua fără de apus I

Salut, lumină de victorii, 
partidul nostru neinfrint, 
făuritor a! nurorii 
și-al fericirii pe pămint l‘*

despre
©stasul

9

sovietic
Ostașul sovietic, jolul lumii 

socialiste, în acest neuitat an 
1944, a fost cintat fi de auto
rul versurilor de mai jos pe 
care urmează să-l identificați-

(25 puncte)

Episod de luptă
Din ce lucrare face parte acest 

fragment ce oglindește lupta co
muniștilor pentru sabotarea ma- 
$inii de război antonesciene ?

„Trecuseră cîteva minute, 
Treișpemii nu mai putea aștepta 
decît foarte puțin, altfel camio
nul nu mai ajungea la timp în 
garajele fabricii și descoperirea 
lipsei lui ar fi adus mari neplă
ceri.

Spre bucuria lui Vițu, soldații 
din patrulă se întoarseră cu fața 
spre el.

Trase cîteva gloanțe în direcția 
patrulei. Soldații priveau buimă
ciți, neștiind de unde vin îm
pușcăturile.

Instinctiv se ascunse în spatele 
unui stîlp, dar puțin mai tîrziu 
își blestemă prudența, căci se 
întîmplă tocmai lucrul de care 
se temuse cel mai mult. Soldații 
mergeau înainte, în direcția unde 
se afla camionul.

Disperat, ieși din ascunză
toare, întîmpinîndu-i în mijlocul 
șoselei inundate în lumină. 
Lupta aceasta era neînchipuit de 
grea, căci îi cerea pe de o parte 
să ge vîre singur, cu bună știință, 
în primejdia cea mai mare, să-i 
asigure el dușmanului cea mai 
bună poziție, iar pe de altă 
parte, să se păzească în așa fel 
încît să nu fie rănit sau ucis 
înainte de a-și fi îndeplinit mi
siunea. Cînd trăgea era preocu
pat nu numai să nimerească duș
manul, ci și să-i atragă atenția 
de unde veneau gloanțele.

Unul din gloanțele sale își a- 
tinse ținta ; un soldat se prăbuși. 
Ceilalți doi, descoperind de unde 
venea primejdia, nu se mai ocu
pară de cel rănit, fugeau spre 
Vițu, trăgînd într-una.

...Asta așteptase și nea Vițu,

Din ce cuvîntare face parte 
acest paragraf despre mersul 
evenimentelor din august 1944.

Textul de mal jos este extras 
dîntr-o nuvelă în care sînt na
rate aspecte ale insurecției de 
4 23 August.

Cum se intitulează nuvela ? 
Cine a scris-o?

Deocamdată mai stai cu 
loi, pînă-ți vii cum trebuie în 
ire. zise Simion. Intr-adevăr, 
sublocotenentul îmbuca sîrguin- 
:ios cu ochii închiși In trei zile 
nu căpătase decît o coajă de 
Mine. Las-o mai încet, să nu-ți 
acă rău- Mai stai aici vreo ora, 
louă Și pe urmă mergem la co- 
nandament

— La care comandament în
trebă Constantin.

— La comandamentul Forțe
lor Patriotice, în Aleea Alexan
dru. Acolo-i statul major al de
mocrației acuma, proclamă ve
sel Simion. Acolo ai să afli și 
care-i situația la regimentul 
dumitale, se adresă ei subloco
tenentului.

— In privința asta, n-am 
teamă. Chiar dacă colonelul s-a 
opus, l-au curățat ai noștri.

— In regiunea dumitale, sînt 
așa multi-- cum să zic, pa- 
trioți ? se interesă Constantin. 
Eu tocmai îi spuneam lui Si
mion, că haina militară mi s-a 
(ăcut-tare urîtă in anii dip ur
mă. Pe noi, muncitorii, armata 
nu prea ne-a îndrăgit, știi,..ter
mină din ce în ce mai încurcat.

— Dumneavoastră sînteți co
munist? întrebă șovăind Iones- 
cu- Constantin privi spre Si
mion.

Acesta 
de pîine 
mină-

— Da,

ochii ofițerului. După o clipă 
arătă spre Constantin. Dumnea
lui este prietenul meu. E munci
tor conștient, patriot Apăsase 
cu înțeles pe ultimele cuvinte.

—• Și eu sînt în Uniunea Pa- 
trioților. murmură cu modestie, 
dar și cu satisfacție sublocote
nentul.

Rămaseră toți trei tăcuți pri- 
vindu-se ca și cum fiecare în
cerca să-și imprime în amintire 
înfățișarea celorlalți doi pentru 
a se recunoaște cîndva".

(25 puncte)

Ce știți despre acest monument î

hoardelor hitleriste, mii de 
muncitori și intelectuali patrioțl 
au intrat în rîndurile formațiu
nilor patriotice de luptă. A- 
proape concomitent cu acțiunea 
militară din Capitală, a început 
lupta armată și în alte regiuni 
ale țării.

Luați prin surprindere de a- 
ceastă acțiune simultană, hitle- 
riștil încercau cu disperare să-și 
mențină pozițiile și să înăbușe 
lupta de eliberare a poporului- 
Aceste încercări au fost zdro
bite de unitățile armate și for
mațiunile patriotice care, in 
luptele crîncene purtate împo
triva hitlerjștilor in Capitală, 
pe Valea Prahovei, la Brașov, 
Constanța. Turnu Severin, au 
capturat zeci de mii de prizo
nieri, numeroși ofițeri 
rail.

Populația Capitalei, 
orașelor și satelor de pe între
gul cuprins a| țării noastre au 
intîmpinat cu nemărginită

bucurie șl dragoste pe ostașii 
sovietici, ca pe prietenii și eli
beratori! lor. Armata romînă a 
participat cu toate forțele ei la 
războiul antihitlerist, luptînd 
alături de armata sovietică p*.nă 
la victoria finală asupra fascis
mului german, aducindu-șj con
tribuția la îndeplinirea sarcini
lor strategice și tactice elabora
te cu măiestrie de comandamen
tul sovietic • ov

Singele vărsat de os
tași sovietici și romîni pentru 
eliberarea pâmin’ula» patriei 
noastre a pecetluit pe veci fră
ția de arme sovieto-romină. ex
presie a prieteniei și alianței de 
nezdruncinat dintre poporul ro- 
mîn ?i poporul sovietic".

(30 puncte)

puse pe masă bucata 
pe cere o avea în

„Partidul Comunist Romîn a 
fost inițiatorul și organizatorul 
insurecției armate, care a dus 
la răsturnarea dictaturii milita- 
ro-fasciste In conformitate cu 
planul elaborat de partid, insu
recția a început în ziua de 23 
August LS44. prin arestarea cli
cii antonesciene de către for
mațiunile patriotice de luptă. 
Răspunzlrid chemării partidului 
șl exprlmînd voința și hotărîrea 
de luptă a poporului, armata 
romină a întors ârmele împo
triva Germaniei hitleriste.

în noaptea de 23 August și 
în zilele următoare formațiu
nile patriotice și unitățile mili
tare au ocupat principalele in- 
stituții și obiective militare, au 
curățit Capitala de trupele hitle
riste. Mase, largi populare s-au 
ridicat la luptă pentru izgonirea

eu sînt comunist, zise 
cu simplitate privind drept în (15 puncte)

Unde
a apărut 
în 1944

„Arzind nestins ca o făclie, 
Victoriei deschis-ai vad ; 
pe lingă Moscova-aurie, 
prin scrumul sfint din Stalingrad, 
cu chipul lumii noi in minte 
duceai plutoanele-nainte I 
Și-n plaiul nostru te-am zărit 
zdrobind cu miini dezrobitoare 
o veche poartă de-nchisoare... 
Și-atunci, poporul a ieșit, 
din temniță urmînd spre soare 
Partidul clasei muncitoare 
el, care-ndreaptă ai noștri pași 
pe-al Revoluției făgaș 
către Comuna viitoare 1“

r95 ouncie)

și gene-

locuitorii
acest 

desen?
să scoată patrula din traseul 
obișnuit. Fugi în păduricea de 
marginea șoselei**

f20 puncte)

Cine este autorul acestei sculpturi ?
(20 puncte)

Cîntînd eroismul ostașului 
sovietic

Printre poeții care au slăvit înaltul patriotism al ostașului sovietic se număra și semna
tarul acestor versuri. Indicați numele poetului și poezia respectivă.

„Și-am înțeles atunci cum s-a făcut 
Că omu-acela cu țigara-n gură
(Nici de copiii lui temut) 
A adunat în el atîta ură, 
De și-a lăsat uneltele acasă 
Și le-a schimbat cu-a armă-n mîna lui, 
(Și a plecat, cum ar pleca la coasă) 
Cu fulgere în ochii lui căprui...

Și am simțit, privindu*!, cum îl doare 
C-a trebuit să tragă, să omoare.
Și, ca și dinsul, ceilalți din sat, 
Deprinși să iasă, pașnici, la arat.
Să se întoarcă seara de pe coastă, 
Să-și mîngîie copiii și nevastă.

ham cunoscut pe ceilalți apoi, 
Ai lui tovarăși de război. 
Cu stea pe centiron
Și cu țarină proaspătă pe haină...

Un lăcătuș, un surugiu de reni, 
Era și unul mic și mustăcios, 
Un vechi pescar din Caspica, de jcs, 
Erau profesori, și studenți, și-o fată... 
Era poporul devenit armată.

Și-am înțeles atunci și am cuprins 
Puterea mare,
Puterea cea de neinvins 
A unei oști ca asta, populare*.

(25 puncte)

Sub stele mari
de August

Cine este autorul următoarelor versuri scrise cu prilejul 
cefei de a XV-a aniversări a zilei de 23 August 1944 ?

„...Parcă fugea urîtul pe Dîmbovița veche ; 
ținea atent orașul imensa lui ureche 
Să prindă gravul tunet, de zile, neoprit 
Iși întindea auzul mai mult spre răsărit. 
Nu-și rotunjea pe cerul de august, albul, norul

Era-n amurg, - pe stradă tălăzuia poporul. 
Se despărțea mulțimea, in vis și așteptare ; 
Cei muiți pofteau dreptate, - puțini pindeau trădare.

Sub stele mari de august orașul încercat 
de urgisiri de veacuri, spre stele-a explodat.1*

(25 puncte)

Sabotind regimul 
antonescian

mul- Frontul nu are hotar, 
când dincolo sînt prieteni... Am 
să trec la sovietici...**trec la sovietici-..'

(25 puncte)

Ințelegînd
2d puncte)

adevărul

Sabotarea mașinii de război 
antonesciene de către muncito
rii din fabrici conduși de comu
niști este oglindită și în schița 
din care reproducem acest frag
ment. Numiți titlul schiței, al 
volumului in care e cuprinsă, 
și al autorului.

„Atunci am văzut și eu pen- 
tru prima oară ce-i aceea o 
grevă- Mai fusese o grevă în 
uzină, dar niciodată nu se. in- 
timplase să fiu de față. De e- 
moție și de curiozitate inima

. îmi tremura- Mai întîi a prins 
a urla o sirenă, apoi în curtea 
uzinii au da* fuga grupuri, gru- 
guri de munehoti. Nenea lori, 
care ieșise laolalță cu oțelarii, 
sț ridicase pe o rampă, și cânta 
cu glas puternic împotriva ur
giei ce se pregătea. Nu-l.țhai' 
cunoșteam Nu mai era el omul 
cel blind și morocănos 
altul, inflăcăcat, stirnit.
au luat cuvîntu! și alții, mun
citori de [a cazangerie, 
strungărie... Iar mie de 
cru îmi părea rău ; că 
află și Mateiaș de față 
arătat noi...

Avusese dreptate nenea Ion: 
a doua zi dimineață, pe gar
duri se putea citi ordinul lui 
Antonescu- Și tot în dimineața 
aceea a primit și el bilet verde, 
eu stele negre! în casa noastră, 
s-a cobortt atunci durerea. Am 
plîns mult. La despărțire, nea 
Ion a vorbit astfel:

— Să n-aveți grijă... Pot să 
vă spun... Eu mi-am ales dru-

ci un 
Apoi

de la. 
un .1 ți
nu se 
să-i fi

Soldați romîni, prizonieri în U.R.S.S., 
prin contactul cu oamenii și realitatea so
vietică au început să înțeleagă adevărul, 
și înrolîndu-se în Divizia „Tudor Vladimi- 
rescu“, au pornit la luptă împotriva fascis
mului.

Recunoașteți din 
acest pasaj ?

„— Mă, tu ești ni
țel sărit, de cînd 
vezi toate astea 
p-aci. Află, prietene 
Mitreo, că nu-i de
parte vremea cînd 
și la noi va face rin- 
duială partidul. Cu- 
rînd războiul po
posește. îi detună 
sovieticii pe nemți, și 
poate m-oi duce și 
eu să bat ca sibiria- 
cui tău, de trei ori 
cu piciorul meu de 
lemn în caldarimul 
Berlinului. Dăm jos 
pe stăpîni, împărțim 
plugărimii pămintul, 
înlăturăm pe exploa
tatorii industriilor, 
statul ia în stăpîni- 
re fabricile și vă pre
gătim vouă, plugari
lor, mașinile și unei-

ce roinaa este extras

tele. Urmînd învă
țăturile și născocirile 
științei, ca acilea, al
cătuim și la noi o 
țară nouă.

Mitrea a suspinat: 
— Cînd ?
— Mă, prietene 

Mitreo, mi se pare 
că boala ta se chea
mă boala nerăbdă
rii.

— Așa e, Floreo, 
stau ca pe cărbuni. 
Mă tem să nu mor 
înainte.

Fierarul îl bătu pe 
umeri :

— Ba o să trăim 
și-o să le-apucăm pe 
toate. La Moscova ai 
văzut Piața Roșie ?

— O văzui.

mare
Dar
Via-

— Ei, atunci să 
știi că acolo are să 
fie parada cea 
după biruință, 
mauzoleul lui 
dimir Ilici ?

— îl văzui : Vla
dimir Ilici pare că 
doarme și veghează. 
Și văzui fi Kremli
nul pe care stau a- 
prinse stelele roșii.

Deprinde-te și tu a 
fi domol ca întinde
rile astea de nu le 
mai vezi sfirșitul; și 
învață ce nu știi încă, 
pentru vremea pe 
care o aștepți.

— Ai dreptate, of
tă Mitrea. Am să 
învăț.

— Uite ce e, Mi
treo, urmă fierarul,

după o clipă de gîn- 
dire. Eu socoteam să 
mai amin propune
rea ce voiam să-ți 
fac. Văd însă că a 
venit timpul.

— Ce propunere ?
— Mitreo, se apro

pie și pentru necăji
ta țara noastră 
berarea. Și < 
democrația va 
cîrma. Cite se 
face și preface toate 
așa că este nevoie și 
trebuiesc apărate : 
de o armată nouă a 
poporului.

— Auzii de Divi
zia „Tudor Vladimi- 
rescu" tresări Mitrea. 
Mă nene, nu mă lă
sa, vîră-mă acolo,

— Ai răbdare, Mi
treo; ai răbdare, bă
iatule... îi porunci 
fierarul".

i eli- 
atunci 

lua 
vor

(15 puncte)

r. Torsi •
Rățpunsi 

buc- tH:niscZ-> -e 
rm ui pui'>c\ e*''& 
gină a concu&î 
tu!nor etapele'.*-vw

G11. Diaconestoc.'"^

Am primit
tapa a Il-a. A;tepr?<'' v» 
șitul întregului cor 
mini răspunsurile șft’\ '•''^■8 
lelalte etape.

Adrian Dobrescu-Plo,
Chiar dacă nu vei i 

găsești cuponul de pan 
la prima etapă poți cîștig ■
cursul dacă vei da răspi ■ 
bune la celelalte etape, Inci ■ 
să găsești răspunsurile la în '«V 
bările referitoare la artele pliril 
tice consuliind printre alte.e 
volumele apărute în anii din 
urmă „Lupta artiștilor plastici 
pentru Unirea Țărilor Romine", 
„Artele plastice după 23 ' Au
gust", „Pe drumul realismului 
socialist", „Cronica ilustrată a 
unei lumi apuse" ș:a.

V. Marinescu-Iași.
Toate fragmentele pe care noi 

le publicam au apărut în di
verse volume ce se găsesc în 
mai toate bibliotecile publice. 
Consultă colecția „Maeștrii artei 
rominești" apărută în Editura 
de Stat pentru. Literatură și 
Arta și vei găsi răspunsurile 
necesare

I. Tomescu-lași.
Dacă vei vizila Muzeul Uni

rii din orașul dumitale nu-{i va 
fi chiar atît de greu să răs
punzi ce reprezintă tabloul re
produs în cadrul etapei a IlI-a 
dedicată Unirii Țărilor Romine.

Ținu M. Dumitru-Timișoara. I 
Așteptăm toate răspunsurile I 

ia încheierea tuturor etapelor. I 
I. Ignat-București I
Tntr-una din sălile Muzee i I

de Istorie a Partidului M; 
toresc Romin se găsește o
naiuj țabiouzui despre care
scrii că nu-1 găsești



Centralismul democratic, 
principiul călăuzitor care stă la baza 
structurii organizatorice a U. T. M.

Ir mare din „Scînteia tinere» 
:■ nr. 3420).

smocrația internă de orga- 
ție creează cele mai bune 
iții pentru dezvoltarea acti- 
ii utemiștilor, pentru crește- 
spiritului lor de inițiativă, 
ru mobilizarea lor la înfăp- 
:a sarcinilor trasate de 
id. Intensificarea activității 
liștilor — problemă esenți- 
a dezvoltării democrației in- 
s de organizație — se poate 
re numai în condițiile cind 
tia au posibilitatea să dez- 

toate problemele importante 
muncii de organizație, sa 

icipe efectiv la rezolvarea 
sa-și ridice nivelul oonștiin- 
or politice. Discutarea liberă 
oncretă a tuturor probleme- 
muncii organizației — se 
ă în Statutul U.T.M. - este 
drept de neatins al fiecărui 
rbru al U.T.M., care decurge 
democrația internă a U.T.M. 
astă discuție trebuie să fie 
eptată spre mobilizarea tine, 
lui la aplicarea în viață a 
iriritor partidului și guvernu- 
și ale organizației noastre, 
lai pe baza democrației in- 
e U.T.M. se poate dezvolta 
vitatea și inițiativa uteniiști- 
autocritica și critica de jos 

e poate întări disciplina ute- 
:ă. Asemenea posibilități se 
ază prin convocarea regulata 
dunărilor generale U.T.M., 
i punerea in discuția utemiș- 
■ a problemelor cele mai Ini- 
ante din viața întreprinderii, 
ituției, școlii, facultății sau 
mnei, prin crearea unui cli- 
: favorabil desfășurării eziți, 
și autocriticii, prin atragerea 
■ror utemiștilor la activitatea 
etică, pe baza repartizării de 
:inl concrete.
-onform Statutului U.T.M., a. 
area generală a organizației 
bază U.T.M. se convoacă cel 
in o dată pe lună. Respecttnd 
astă obligație statutară, nu- 
oase organizații U,T.M. pun 
discuția utemiștilor probleme 
tice Și economice importante, 
jind astfel să facă din adu- 
ile generale U.T.M, adevăra- 
>coli de educație comunistă a 
■retu'lui. La secția turnătorie 
jzinelor „Strungul* din Ora- 
Stalin, tinerii dadeau intr-un 

p o cantitate Însemnată de 
uturi. Unii aruncau vina pe 
aj și considerau că nu se 
te face nimic, impăcfndu-se 
această stare de lucruri. La 
icația organizației de partid, 
Mil U.T.M. a organizat o 
mare generală U.T.M. cu 
ia : „Cum pot contribui tinerii 
reducerea rebuturilor". La 
mare au fost invitați și mun. 
iri virstnici eu rr.ultâ expe- 
iță în produoție. Referatul 
icmit pe bază de fapte și 
mple concrete, ca și discuțiile 
e S-au purtat, au dovedit că 
joritatea rebuturilor sint ca
te ori din neatenția unora, 
din lipsa de calificare a al- 

i. în adunare, utemiștii au 
bilit atunci o seamă de mă- 
1 care să ducă la înlăturarea 
:stor lipsuri. Rezultatul: in- 
in timp relativ scurt, procen- 

de rebuturi a fost redus cu 
i mult de jumătate.
tu devenit din ce tn ce mai 
e adunările tematice, în care 
dezbat probleme politice, 

ologice, științifice care îmbo- 
;esc cunoștințele utemiștilor, 
geso orizontul lor politic și 
ologic. Tot la Uzinele „Strun. 

au fost ținute asemenea a- 
lări pe teme ca : „Știința și 
igia“. „Eroismul muncii de 
rare zi“. La școala profesio, 
ă de pe lingă uzină au fost 
janizate adunări în care au 
■bit vechi muncitori despre 
ța din trecut a oamenilor 
meii: activiști de partid au 
•bit tinerilor despre lupta par
ului șj U.T.C. in anii grei ai 
jalității, despre politica partia 
Iui nostru de construire a 
rialismului. Este firesc că ase- 
:nea adunări au avut un pu. 
nic ecou in conștiința utemiș- 
>r, că cle au dus la mobiliza, 
i și mai activă a acestora la 
leplfnirea sarcinilor trasate de 
rtid.
Din păcate insă în multe or- 
nizații de bază U.T.M., și in 
ecial la sate, nu se dă incă 
iicientă atenție conținutului 
unărilor generale U.T.M, Ra
tarea aceleiași ordini de zi de 
o lună la alta nu are darul 
a activiza masa utemiștilor, 
a ridica nivelul răspunderii 

litice a utemiștilor față de 
mea de organizație. In acea- 
1 direcție C.C. al U.T.M. a 
as deseori atenția organizații; 

• U.T.M. cerîndu-le o continuă 
eocupare pentru îmbunătățirea 
Minutului adunărilor generale 
T.M., prin punerea în discuția 
emișt’ilor a problemelor politice, 
onomice, a problemelor mă. 
re, izvorite din viața și acti- 
tatea fiecărui colectiv în parte. 
Atragerea tuturor utemiștilor 
o muncă activă se obține prin 

partlzarea de sarcini concrete 
tcărui utemist pe baza cunoaș- 
rii capacității, aptitudinilor și 
«rințelor sale. Sarcina de or- 
tnizație este totodată un mijloc 
lcace de educație comunistă a 
emiștilor, de ridicare a conș- 
inței lor. In procesul muncii 
•actice. în lupta pentru tnvin- 
■rea greutăților se formea’za și 
e dezvoltă asemenea calități 
•ețioase ca spiritul organizate- 
c, disciplina, principialitatea, 
gilența și combativitatea re 
oluționară. Important este ca 
ireinile ce se repartizează ute- 
liștilor să izvorască din necesi- 
f ie întreprinderii, gospodăriei 
afective, satului etc., din proble- 
re'.e care se ridică în activita 
ia acestora, din hotăririle care 
!nt luate de adunările U.T.M.

Sub conducerea organizațiilor 
, partid numeroase organizați1 
ie oază U.T.M. se ocupă cu 
-_-j de repartizarea

LECȚIA VII-O (partea ll-a)
de sarcini concrete utemiștilor. 
Avînd în centrul preocupărilor 
lor mobilizarea tineretului la 
munca de Îndeplinire a sarcini
lor economice trasate de partid, 
organizațiile U.T.M. încredințea. 
ză utemiștilor sarcini lega
te d^ însușirea tehnicii mo
derne, de creșterea produc
tivității muncii, de descope
rirea și punerea în valoare a 
rezervelor interne, de introdu
cerea în producție a experienței 
înaintate, de sporirea recoltei la 
hectar și creșterea productivității 
animalelor. Aceasta contribuie ța 
intensificarea activității utemiș
tilor, la creșterea aportului lor 
în înfăptuirea politicii partidului. 
Pe asemenea, numeroase orga
nizații U.T.M. încredințează ute
miștilor sarcini menite să ducă 
la lărgirea orizontului lor politic 
și ideologic, la îmbogățirea cu
noștințelor lor culturale.

Dar nu este suficient numai 
să încredințezi utemiștilor sar
cini concrete. Mai este necesar 
ca aceștij să fie ajutați concret 
în îndeplinirea lor, să se asigure 
un control permanent al îndepli
nirii sarcinilor. Tn multe organi
zații de bază U.T.M. din orașul 
București, din regiunile Galați, 
Cluj, Timișoara etc s a încetă, 
țenit practica bună ca adunările 
generale U.T.M. să asculte'peri
odic scurte informări asupra fe
lului în care utemiștii și-au în

Conducerea colectivă presu
pune de asemenea întărirea con- 
iinuă a răspunderii personale a 
fiecărui membru al colectivului, 
creșterea operativității în muncă. 
Faptul că există conducere co; 
leetivă nu înseamnă că membrii 
organelor U.T.M. sînt scutiți de 
răspundere personală. Dimpo
trivă, organul U.T.M. își înde
plinește rolul său în condițiile 
cînd fiecare membru al colecti
vului este conștient de răspun. 
derea mare ce Ii revine și luptă 
cu toate forțele pentru a înde
plini sarcinile Încredințate.

Necesitatea 
respectării ți întăririi 
continue a disciplinei 

de organizație
Pentru a-și îndeplini cu suc

ces marile sarcini pe care 
partidul le-a pus în fața U.T.M., 
aceasta trebuie să acționeze ca 
un tot unit, cu o disciplină de 
fier.

O importanță deosebită în dez
voltarea continuă a democrației 
interne de c-rganizație o are 
crearea unui climat favorabil 
desfășurării criticii și autocriticii. 
Așa cum se prevede in Statutul 
U.T.M., critica și autocritica tre
buie să se desfășoare fără a se 
ține seama de persoane, astfel

în ajutorul celor ce învață 
în cercurile pentru studierea 

Statutului
deplinit sarcinile de organizație. 
Numeroase comitete ale organi
zațiilor de bază controlează Și 
ajută practic utemiștii in indepli. 
nirea sarcinilor încredințate; 
atunci cind constată că, cu tot 
ajutorul acordat unii utemiști 
continuă sa se abată de la regu
lile disciplinei de organizație și 
nu-și îndeplinesc sarcinile pri
mite, supun cazul respectiv dez- 
baterii adunării generale a or
ganizației de baza care ia mă
suri educative și organizatorice.

Una din cerințele fundamen. 
tale ale centralismului demo
cratic este respectarea neabătu. 
tâ in toate organele și orga
nizațiile U.T.M. a principiului 
conducerii colective, pupă cuir. 
se arată in Statut, organele su
perioare ale organizațiilor 
U.T.M. sint: pentru orga
nizațiile de bafză, adunările 
generale: pentru comitetele
U.T.M., organizațiile orășenești 
raionale și regionale, conferin
țele U.T.M., iar pentru Întreaga 
organizație Congresul. Intre 
adunări și conferințe masa 
membrilor Încredințează condu
cerea unui colectiv de utemiști, 
In persoana biroului sau comite
tului ; utemiștii au ales in orga- 
■nele conducătoare U.T.M. pe cei 
mai buni, cei mai harnici tineri 
din rîndurile lor, atașați cu trup 
și suflet cauzei partidului, au 
ales membri și candidați de 
partid, uteniiști care prin hărni
cia și principialitatea lor și-au 
■cîștigat un binemeritat prestigiu 
în ochii tovarășilor lor. Presti
giul, influența, experiența aces
tora, reprezintă un bun prețios 
al organizației noastre.

întreaga viață internă a or
ganizației noastre este în așa fel 
organizată, se călăuzește după 
asemenea norme, incit condu
cerea colectivă se poate înfăptui 
atît pe întreaga uniune de tine
ret, cit și în fiecare organizație 
a sa. Din aceste norme fac parte 
prevederile din Statut care sta
bilesc alegerea organelor U.T.M. 
de jos și pină sus, și obligația 
acestora de a prezenta dări de 
seamă periodice in fața organi
zațiilor U.T.M.. ținerea cu regu
laritate a plenarelor, a adunări
lor activului comitetelor raionale 
și orășenești și a adunărilor or
ganizațiilor de bază U.T.M.

Conducerea colectivă înseamnă 
elaborarea colectivă a hotăriri- 
lor și totodată participarea co
lectiva la îndeplinirea lor. Ho- 
țărkile trebuie să fie luate in 
spiritul politicii partidului nostru, 
sa ducă la mobilizarea n.al ac- 
tivă a tineretului, Ia înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid. De 
aceea hotăririle luate de către 
birou! organizației de secție sau 
comitetul organizației de bază, 
de către comitetui regional, oră
șenesc sau raional U.T.M. con
stituie o problemă de mare răs
pundere. Ele trebuie să fie rodul 
gîndirii colective, să întruchipeze 
experiența și cunoștințele tutu
ror membrilor comitetului. Pen
tru aceasta este necesar ca la 
studierea diferitelor probleme și 
la elaborara hotăririlor să fie a- 
trași toți membrii comitetului, 
ca in permanență să se asigure 
participarea membrilor comite
tului la întreaga muncă de con
ducere.

Dar pentru îndeplinirea hotărî, 
rilor elaborate, a măsurilor lu
ate se cere o susținută muncă 
de organizare Și control la care 
trebuie să participe Întregul or- 
gan. Multe comi-tete ale organi
zațiilor de bază U.T.M., comite
te orășenești, raionale și regio
nale U.TM. au introdus în prac
tica muncii lor repartizarea de 
răspunderi concrete pe membrii 
comitetului respectiv pentru în
deplinirea uneia sau alteia din 
hotăririle luate. Periodic, a- 
ceștia raportează în plenarele 
comitetului asupra felului cum 
3 fost îndeplinită sarcina ce i-a 
fost încredințată.

U. T. M.
ca membrii U.T.M. să scoată la 
iveală cu hotărire greșelile și 
lipsurile organelor alese, să ia 
atitudine împotriva metodelor 
cancelarist-birocratice de muncă, 
împotriva palavragiilor și a celor 
care se Înstrăinează de munca 
practică, care rup legătura cu 
masa tineretului. Critica și auto
critica trebuie să ducă la o 
întărire continuă a disciplinei 
de organizație.

Respectarea strictă a disci
plinei de organizație este o con
diție esențială a înfăptuirii cen
tralismului democratic, a men
ținerii și intăririi unității de 
luptă a U.T.M. pentru traduce
rea în viață-,,». politicii partidu
lui tnsmoi

Așa cum cere partidul,, orga
nizația noastră a dat șj dă mul
tă atenție intăririi disciplinei 
de organizație.

Disciplina in U.T.M. are o 
însemnătate deosebită. Ea re
zultă din adeziunea bazată pe 
convingerea membrilor săi la 
principiile organizației și din 
hota.-irea lor de a lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului. 
Disciplina, supunerea față de 
prevederile statutare. îndeplini
rea activă și necondiționată a 
fiecărei îndatoriri și sarcini de 
organizație constituie o condiție 
obligatorie pentru înfăptuirea 
țelurilor organizației. Tînărul 
care vrea sâ devină utemist face 
pasul acesta spre a deveni un 
luptător, iar luptătorilor le este 
caracteristică disciplina.

Disciplina de organizație, așa 
după cum prevede Statutul 
UT-M-, este obligatorie în ega
lă măsură pentru toți membrii 
și organizațiile U.T.M. Minori
tatea este obligată să se su
pună necondiționat majorității 
și să aplice în practică fără re
zerve hotăririle luate. Hotăririle 
organelor superioare U.T.M. 
sînt necondiționat obligatorii 
pentru organele inferioare ale 
U.T.M. Aceste norme ale vieții 
de organizație însorise în Sta
tut, au caracter de lege pentru 
toți membrii U.TM și trebuie 
respectate îniocmai. In uneie 
organizații de bază U.T.M. mai 
sint însă unii utemiști care nu 
respectă unele din aceste norme 
neluînd parte activă la întreaga 
viață a organizației U.T.M. res
pective. neindepiinindu-și toate 
sarcinile încredințate, nepantici- 
pînd la toate adunările generale 
și, în uneie cazuri, neplătindu-și 
la tingi cotizația de membru- 
Neîndeplinirea integrală a sar
cinilor de organizație trebuie să 
atragă neapărat dezaprobarea 
utemiștilor și adoptarea unei a- 
titudini ferme, intransigente. A 
respecta disciplina de organiza
ție Înseamnă a dezbate întotdea
una toate problemele muncit de 
organizație numai în cadrul or
ganizat, combătind orice mani
festare dc txrfă, de discutare 
In afara organizației a proble
melor muncii U.T.M. A respecta 
disciplina de organizație în
seamnă ca fiecare utemist să 
militeze activ pentru aplicarea 
Statutului, să desfășoare o 
muncă neobosită pentru îndepli
nirea tuturor hotârtrilor partidu
lui Și guvernului, ale organiza
ției U.T.M., să-și îndeplinească 
conștiincios sarcinile încredin
țate.

Hotăririle congreselor parti
dului și ale plenarelor Comite
tului său Central dau oameni
lor muncii un program concret 
de acțiune, îi însuflețesc ia În
deplinirea mărețelor sarcini ale

construirii socialismului tn pa
tria noastră. Aplicarea ior este 
obligatorie pentru utemiști. 
Hotăririle congreselor U.T.M., 
ale plenarelor C.C. al U.T.M., 
au menirea de a asigura în
dreptarea forțelor întregii orga
nizații spre îndeplinirea sarci
nilor trasate de Partidul Munci
toresc Romîn. De aceea mem
brii U T-M. luptă cu hotărire Și 
pasiune pentru aplicarea lor în 
viață.

Dar nu numai hotăririle or
ganelor superioare U.T.M. sînt 
obligatorii pentru membrii 
U.TM. După cum este știut, 
fiecare utemist face parte din- 
tir-o organizație de bază 
U.T.M- Aici se dezbat proble
mele muncii organizației, se 
stabilesc măsurile concrete pen
tru aplicarea în viață a sarci
nilor trasate de partid și orga
nizația noastră, se dezbat dife
rite probleme locale și se iau 
măsuri in vederea rezolvării 
lor. Fiecare utemist are dreptul 
să ia parte la dezbaterea pro
blemelor. să facă diferite pro
puneri. să-și aducă contribuția 
la elaborarea hotăririlor. înda
tă însă, -ce adunarea generală 
a adoptat o hotărire toate for
țele organizației trebuie îndrep. 
tate spre Îndeplinirea ei. Chiar 
și acei utemiști care au votat 
împotriva hotăririi sint obligați 
să lupte pentru indeplinirea ei. 
Aceasta este adevărata disci
plină comunistă care caracteri
zează organizația noastră. In 
mod conștient, in interesul în
făptuirii sarcinilor trasate de 
partid, al întăririi organizației 
noastre revoluționare, utemisiul 
se identifică cu organizația, 
consideră hotăririle majorității 
drept propriile sale hotăriri. 
Lupta pentru înfăptuirea hotă
ririlor partidului și guvernului, 
ale organizației U.T.M.. fermi
tatea cu care organizațiile și 
membrii U.T-M. acționează 
pentru aplicarea în viață a po
liticii partidului nostru, iată 
care este criteriul esențial de 
apreciere a disciplinei de orga
nizație. Nu după vorbe, ci după 
fapte se apreciază disciplina de 
organizație.

De aceea, asemenea manifes
tări ca neîndeplinirea completă 
și în timpul stabilit a propriilor 
hotăriri de către unele organe 
U.T.M., nerespectarea integrală 
a sarcinilor trasate de organe
le superioare, neaplicarea la 
timp și întocmai a indicațiilor 
C.C. a! U.T.M., luarea de an
gajamente formale, constituie 
încălcări .ale disciplinei de or
ganizație- Asemenea manifes
tări trebuie 1 combătute cu tă
rie-

Ca rezultat al uriașei influen
țe exercitate de partidul nostru 
în masa oamenilor muncii, al 
creșterii 1 prestigiului U.T.M.,. 
un număr mare de tineri mun
citori, țătanj muncitori, elevi 
și studenți au cerut și au fost 
primiți tn rindurile organizației 
U.T.M. Cu toți aceștia organi
zațiile U.T.M. trebuie să desfă
șoare o susținută muncă de 
educație în spiritul disciplinei 
de organizație, al răspunderii 
politice a utemistului față de 
sarcina de organizație, al vigi
lenței și combativității revolu
ționare. împotriva oricăror ma
nifestări ale dușmanului de cla
să. Dind o atenție deosebită 
calității tinerilor primiți în 
U.T.M., organizațiile U.T.M. 
trebuie să-și desfășoare în așa 
fel munca de educație a tinere
tului, îneît să facă din fiecare 
utemist un luptător activ pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului nostru, un militant care 
pune în orice împrejurare inte
resele generale ale partidului, 
ale clasei muncitoare, mai pre
sus de interesele sale perso
nale.

Statutul U.T.M. obligă pe 
fiecare membru U.T.M. să res
pecte nu numai disciplina de 
organizație, ci și pe cea de 
stat, legile R.P.R., să fie exem
plu de atitudine socialistă față 
de muncă și avutul obștesc. A 
respecta legalitatea populară, 
a apăra cu fermitate proprie
tatea socialistă, înseamnă a 
lupta pentru linia politică a 
partidului. încălcarea discipli
nei de stat de către un ute- 
rnist, nerespectarea legilor în vi. 
goare, a disciplinei de produc
ție etc. este, în același timp, și 
o încălcare a disciplinei de or
ganizație. De aceea organiza
țiile U.T.M. trebuie să vegheze 
ca fiecare utemist să fie în fața 
celorlalți tineri un exemeplu de 
respectare a legalității popula
re, de grijă față de avutul ob
ștesc.

W
Respectarea cu strictețe I 

principiului leninist al cen
tralismului democratic duce la 
creșterea puterii de mobilizare 
a organizațiilor U.T.M. în an
trenarea întregului tineret din 
patria noastră la lupta activă 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid. De aceea da
toria de onoare a fiecărui ute
mist este de a veghea ca acest 
principiu organizatoric — cen
tralismul democratic, — pus 
de partid la baza organizării 
U.T.M., să fie respectat în
tocmai.

Partida e pasionanta. Cine va cîștiga oare ? Firește cel mai 
bun. Numai câ la Școala profesionala a Uzinelor „Ernst ThMI* 
mannM din Orașul Stalin sînt mulți ucenici buni șahiști.
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De la tineri 
adunate 

„Spectacole1*

Refren: Partidului slavi, 
cu brațul lui tare 

el ne ciiește, 
ne oțel ește 

si apărăm ce ni-i drag — 
Iubit părinte 
ne duci ’nainte 

sub luminosul tău steag.

i

Tineri voioși, bravi muncitori, 
mergem spre miine. cutezători.
Cu dor aprins țara clădim, 
prin muncă noi trăim.

II

Noi te urmăm ne-nfrînt Partid, 
zări necuprinse ni se deschid. 
Ai dat un țel inălțător 
întregului popor.

III

Patria-ndrumi spre mindre vremi, 
noi toți răspundem oricind ne chemi. 
Viselor dai aripi de zbor,
Partid biruitor.

„Farsă în 3 acta**
ACTUL I

DECOR : Secția de tîmplă- 
rie din comuna Dărmănești, 
■ Uniunii Cooperativelor 
meșteșugărești a raionului 
Suceava.

Personaje t Pihureac Eu
gen — maistru tîmplar, Ce- 
viuc Ion, Bilec Ion, Home- 
niuc Dumitru — țărani mun
citori precum fi alți clienfi.

BILEC ION : (sau alt 
client). Doresc să fac o co
mandă.

MAISTRUL : Cu plăcere. 
Faceți comanda, achitați pre
țul și... executăm obiectele 
cerute.

BILEC ION t Să-mi faceți 
un dulap. o masă, un pat...

MAISTRUL : Iți vom exe
cuta o mobila lux. (cortina).

ACTUL II

Acțiunea se petrece în a- 
celași loc dar peste un an de 
zile.

BILEC ION : Ce faceți, 
fraților? Am plătit obiectele 
comandate, am așteptat un 
an de xile fi mobila tot nu-i 
gata.

MAISTRUL : Răbdare to
varășe, răbdare. Alți clienți 
așteaptă de mai mult timp 
fi nu se supără !

ACTUL III

Țăranii muncitori din co
muna Dărmănești a căror co
menzi riitî tărăgănate de luni 
de zile s-au adunat în secția 
de timplărie.

MAISTRUL : Nu vi agi
tați. V-am promis câ vă exe
cutăm mobilă de lux. Noi ne 
preocupăm eu atenție de ser
virea clienților :

— Mai bine spus de ne
servi rea lor! adaugi cineva.

Maistrul se prefăcu că nu 
observă ironia acestui joc de 
cuvinte.

Sperăm insă câ președin
tele Uniunii raionale a coo
perativelor meșteșugărești Su
ceava va lua „act" de modul 
defectuos cum se execută co
menzile la secția de timplă
rie Dărmânești și-n consecin
ță va lua măsurile corespun
zătoare.

„Prologul" acestei „farse" 
așteptăm să ni-l comunice cit 
mai urgent.

O noapte 
de pomină

Intii s-au tipărit invitațiile: 
...Școala tehnică de steno

dactilografie din București vă 
invită să participați la reu
niunea urmată de bal ce o 
organizează in sala de sport 
a Școlii tehnice de arhitec
tura. Intrarea generală 2 lei.

Și cum organizatorii nu 
au tipărit pe invitații și pro
gramul acestei nopți de po
mină suplinim pe această 
cale omisiunea făcută:

ORA 19 : La intrarea în 
sala de sport a Școlii de ar
hitectură învălmășeală de ne- 
descris. Organizatorii lipsesc. 
Se intri de a valma cu invi
tații fără invitații, cine vrea 
și cine poftește.

ORA 20: In sala cu o ca
pacitate de 350 de locuri au 
intrat peste 500 de persoane. 
Pe scenă se recită, se cîntă. 
tn sală nu se aude nimic. 
Se fumează, se ride, se spun 
glume.

ORA 21: tn sală au intrat 
800 de persoane — 500 cu 
invitații și 300 fără invitații» 

Orchestra formată din tobă, 
chitară, acordeon și... adt, 
anunță prin bubuituri de 
jazz deschiderea balului.

Tinerii încearcă să dan
seze. Urmează: picioare stri
vite, îmbrînceli etc.

ORA 22: In sfîrșit iți face 
apariția un reprezentant al 
organizatorilor care după ce 
pune ,,orchestra" să intoneze 
un marș se suie pe estradă 
și anunță:

— Deoarece podeaua sălii 
a început să se îndoaie și 
există pericolul chiar să se 
năruie, seara distractivă • 
luat sfîrșit.

Fluierături, proteste.
Se stinge lumina.
Pe întuneric „invitații" 

părăsesc sala.
ORA 23: In sală se aprin

de din nou lumina. O bună 
parte din invitați înșelați de 
tactica organizatorilor au 
plecat.

Dansul continuă. „Orche* 
stra" (bateria, chitara și «* 
cordeonul) improvizează. Cî- 
teva perechi de „dansatori 
se înghesuie în mijlocul sălii. 
Fiecare dansează cum ii trăz- 
nește...

Organizatorii din nou lip
sesc.

Acesta a fost pe scurt 
„programul" nopții de pomi' 
nă organizată de Școala de 
stenodactilografie București.

Rămîne o singură nedume
rire : unde a fost în noaptea 
respectivă, secretarul, biroul 
organizației de bază U.T.M. 
a acestei școli și cum apre
ciază acest „program".

Așteptăm răspuns.

Istoria 
unei premiere

Regizor : G. Sever, învăță
tor.

Locul premierei : comuna 
Câzănești — raionul Tr. Se
verin.

Spectatorii : 200 de țărani 
muncitori din comuna res
pectivă.

Repetiții înaintea specta
colului : Cînd venea la repe
tiție regizorul, lipseau inter- 
preții și invers.

Desfășurarea spectacolului: 
la ridicarea cortinei cîteva 
minute tinerii artiști ama
tori rostesc replicele cu si
guranță^ reușesc să cucerea
scă atenția spectatorilor.

încet, încet insă încep să 
se bîlbîie, să umble anapoda 
pe scenă, să spună cuvinte 
fără nici o legătură cu tex
tul piesei.

Minutele trec anevoios. 
Unul cite unul spectatorii 
părăsesc sala. La un moment 
dat învățătorul G. Sever a- 
nunță:

— Destul, sala e goală- 
Premiera a luat sfîrșit.

Concluziile așteptăm să 
le tragă Comitetul raional 
U.T.M. Tr.Severin căruia ii 
revine un rol însemnat în 
îndrumarea echipei de artiști 
amatori din comuna Cază- 
nești, un „rol" pe care încă 
nu l a interpretat „așa cum 
se cuvine".

D. PAUL

după scrisorile trimise de:

D-tru Dăscalescu — țăran 
muncitor, E. Bucșe — ță
ran muncitor, Cerbu Sorin 
zincograf.

Despre o nouă categorie

de premiați
(Urmare din pag. l-a)

aceea cu prilejul acestei festi
vități Comitetul orășenesc U.T.M. 
București a chemat la întrecere 
toate comitetele regionale U.T M. 
din țari pentru o largă răspîndire 
a cărții în rindurile tineretului. 
Iată obiectivele : organizațiile 
U.T.M. vor trebui să organizeze 
pînâ la sfirșitul anului cît mai 
multe întîlniri cu scriitori și poeți 
care să prilejuiască discuții uti
le atît pentru aceștia cît și pen

Trec pietoni de seomfi.»

tru masa de cititori. Forme a- 
tractive, mult îndrăgite de tineri 
ca seri literare, recenzii, pro
cese literare, concursuri literare 
— ghicitoare să fie folosite cu 
și mai mare intensitate și să 
ajute efectiv la răspîndirea și 
înțelegerea largă de către tineri 
a literaturii politice, beletristice, 
tehnice, în așa fel îneît încă 15 
la sută din totalul utemiștilor, 
pionierilor, elevilor să-și formeze 
biblioteci personale. întrecerea 
propusă se va desfășura în trei 
etape, prima încheindu-se la 
20 iunie, ziua deschiderii celui 
de al III-lea Congres al Parti’ 
dului Muncitoresc Romîn, a 
doua la 23 August, iar a treia 
la 30 decembrie. în vederea 
realizării obiectivelor întrecerii, 
Comitetul orășenesc U. T. M. 
București cere ca în toate orga
nizațiile de bază U.T.M. să se 
creeze pînă la 1 iunie colective 
de difuzori voluntari formate 
din cei mai buni utemiști și ti
neri. Acești tineri trebuie să 
sprijine atît buna desfășurare a 
activității cercurilor de învăță- 
mînt politic U.T.M. (prin pro
curarea materialului bibliogra
fic cerut), cît și a concursului 
permanent .,Iubiți cartea“ (prin 
asigurarea participanților în pri
mul rînd cu cărțile cerute la 
concurs).

Munca cu cartea, tot mai pa. 
sionantă și temeinică, cucerește 
zilnic un număr tot mai mare 
de tineri constructori ai socia
lismului din patria noastră. De 
aceea, chemarea la întrecere ci- 
tre toți tinerii va găsi un răs
puns unanim și va aduce noi fi 
rodnice rezultate.

I.



In ajunul Conferinței la nivel înalt
N. S. Hrușciov a sosit la Paris

La sosire pe aeroportul Orly.

Mesajul unor fruntași 
ai vieții publice 
din diferite țări

NEW YORK 14 (Agerpres).— 
Ziarul ,A’ew York Times" a pu
blicat mesajul adresat partici- 
panților la Conferința la nivel 
înalt, semnat de 20 de fruntași 
ai vieții publice din diferite țări. 
Printre semnatarii mesajului se 
află Lester Pearson (Canada), 
Bertrand Russel, Philip Noel- 
Baker (Anglia), Ilya Ehrenburg 
(Uniunea Sovietică), pastorul 
M. Niemoeler (RT. Germană), 
Pablo Casals, Martin Luther 
King si Norma;i Cousins, (Sta
tele Unite). Semnatarii me
sajului cer reprezentanților celor 
mâi mari Uri di a lame „ca la 
aceasta conferință istorică să 
acorde atenția principală dezar
mări: eficiente. Așteptăm îndeo
sebi de la dv. sâ biruiți puținele 
dificultăți care stau în calea 
spre încheierea unui acord eu 
privire Ia încetarea experiențe
lor cu arme nu-rieare. O assme- 
nea realizare ar fi salutată de 
toți ca un pas rea! înainte 
calea spre o pace trainică.

grea a istoriei 
dv. se deschid 
precedent.

î* 
In

Primul Congres al studenților 
din țările Americii Centrale 
NEW YORK 14 (Agerpres).- 
Agenția Prensa Latina anunță 

că la Tegucigalpa «Honduras) 
s-a deschis primul congres al 
studenților din țările Americii 
Centrale. Falo, președintele Fe
derației studenților din Hondu
ras, deschizind congresul, a 
subliniat necesitatea creării unei 
federații a studenților din ță
rile Americii Latine ta vederea

„luptei comune împotriva inte
reselor imperialiste și feudale, 
pentru rezolvarea problemei 
popoarelor asuprite". Lionel 
Rolda, reprezentantul studenți
lor din Guatemala, a chemat pe 
studenți la unitate do acțiune 
,,pentru ca tineretul să-și înde
plinească misiunea în lupta de 
eliberare a popoarelor opri- 
mate‘\

Forțele răsculate din Paraguay 
înaintează spre interiorul tării

Succesul țării noastre
Ia Expoziția internațională 

de flori de la Triest
Biologul Rudolf Palocsay, di

rectorul stațiunii hortiviticole 
din Cluj, conducătorul delega
ției țării noastre la Expoziția 
internațională de flori de la 
Triest, a declarat, printre altele, 
corespondentului Agenției „A- 
gerpres** pentru regiunea Cluj :

La Expoziția internațională 
de flori de la Triest, .deschisă 
între 23 aprilie .și 1 mai, au 
participat instituții și firme de 
specialitate din 12 țări și din 
numeroase orașe ale Italiei. 
Țării noastre i s-^a rezervat un 
stand, în suprafață de 50 mp., 
în care au fost prezentate spe

cii și soiuri de flori (în ghivece 
și tăiate), produse de Institutul 
de cercetări hortiviticole și di* 
ferite unități de stat.

După cum se știe, standul ță
rii noastre a fost distins cu o 
diplomă de onoare și medalia 
de aur. O diplomă de onoare și 
medalie de aur a primit condu
cătorul delegației pentru acti
vitatea desfășurată în domeniul 
floricuiturii, iar ceilalți membri 
ai delegației — inginerii Octa
vian Fcneșin și Livia Ștefan — 
au .primit medalii de aur pentru 
felul deosebit în care au orga
nizat standul R.P. Romîne-

ASSUNCION 14 (Agerpres). 
După cum anunță agențiile 
de presă, unitățile armate ale 
răsculaților din partea de sud- 
est a Paraguayului au trecut la 
ofensivă spre interiorul țării. 
In cursul luptelor trupele dicta
torului Stroessner din portul 
Carlos Antonio Lopez au fost 
înfrînte.

In același timp alte unități 
ale armatei răsculaților luptă 
cu succes împotriva trupelor gu
vernamentale din nordul și es
tul țării.

Forțele armate ale răsculați
lor din estul Paraguayului, con-

duse de maiorul Rotela, au îna
intat prin junglă pînă în regiu
nea munțiior Caaguazu. Tot în 
sudul țării răsculații au avariat 
nava de război „Colonel Merti- 
nez“ de pe fluviul Parna și au 
doborît un avion.

Trupele răsculaților din nord 
au pus sță-pînire pe. satele Cu- 
ruguaty și Ygatimi și asediază 
în prezent satul Villarrica, care 
se află la numai 150 km de ca
pitala țării.

Dictatorul Stroessner a dez
lănțuit un nou val de arestări 
împotriva celor care se împo
trivesc măsurilor lui teroriste,

Grevă generală în Peru

Informații
extraordinar și

PARIS 14 (Agerpres) 
transmite : Președintele Consi
liului de Miniștri al UJtSS., 
N, S. Hrușciov. a sosit Iq Paris 
pentru a participa la conferința 
conducătorilor celor patru mari 
puteri.

Împreuna cu el au soszț mem
brii delegației toriet.ee, A. A. 
Gromîko, ministrul AfuetriMr 
Externe, R. I. Mcknovski, mî- 
nistrul Apărării, și pmssntl» 
care îl însoțesc pe șeful gmnut- 
lui sovietic.

Pe aeroportul Orly .V. S. H-x«- 
ciov a fost intimpinat, in nnpsele 
guvernului francez, de câire Ro
ger Frey, ministru fjri pc~'o- 
foliu, și de funcționari 
din Ministerul 
terne.

N, S. Hrușciov

pinat de asemenea de S. A. Vi
nogradov, ambasadorul U.RSS. 
în Franța, de funcționari su
periori ai ambasadei sovietice, de 
reprezentanți diplomatici ai mai 
multor țâri acreditați în Franța. 
Pe aeroport se afla un mare 
număr de parizieni care au sosit 
pen'.nt ai saluta pe ș?ful guver
nului sovietic.

Aeroportul era pavoazat cu 
drapelele de stat ale celor patru 
puteri participante la conferința. 
In cinstea conducătorului guver
nului secieCic « /ost aliniată o

guvernului sovietic a rostit in 
fața microfonului o euvîntare.

Apoi președintele Consiliului 
de Miniștri al U.1LSS. și per
soanele care îl însoțesc au ple
cat la ambasada UJCSS. Pe tot 
parcursul de la aerodromul Orly 
pini în oraș zeci de mii de lo
cuitori oi capitalei Franței l-au 
selutat cu multă călduri pe Ni- 
kita Sergheevici Hrușciov.

lui

Vi

cere
•ce-

actuala etapă 
omenirii. In fața 
perspective fără 
urâm succes".

Ziarul „New York Times" 
cittorilor săi să se alăture 
stui apel. ^Alăturați-vă delega
ției fruntașilor vieții publice care 
vo* remite acest mei șefilor 
guvernelor care participă 
Conferința la nivel Înalt*

LIMA. — După cum anunță 
agenții United Press Interna- 
tional, la 13 mai muncitorii din 
Peru au declarat o grevă gene
rală de 24 ore în semn de pro
test împotriva uciderii de către 
poliție a trei dintre țăranii care 
s-au opus confiscării pămîntului

lor de către stat pentru a4 ceda 
unor societăți americane.

Peste 30.000 de oameni au or- 
ganizat un miting de protest în 
parcul universității din Lima. 
Vorbitorii au demascat manevre
le societăților americane care 
urmăresc, să deposedeze de pă- 
mint țăranii peruvieni.

Ambasadorul 
plenipotențiar al R. P. Bulgaria 
la București, Ivan Atanasov Ki- 
nov, a organizat sîmbătă după- 
amiază, la locuința sa, o întîlni
re tovărășească cu prilejul apro- 
platului turneu în R. P. Bulgaria 
al ansamblului de balet al Tea- 
trului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Invâțâmîntului și 
Culturii, Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cul
tură.

★
Sîmbătă seara, în sala Pala

tului Republicii a avut loc, sub 
bagheta dirijorului George Geor
gescu, artist al poporului, un 
concert simfonic cu lucrări de 
Beethoven.

★
Sîmbătă după-amiază a sosit 

în Capitală iînărul pianist chi

nez Lî Min-cean, bine cunoscut 
publicului ‘romînesc din timpul 
primului Concurs și Festival in
ternaționale „George Enescu", 
cînd a fost distins cu premiul I. 
Artistul chinez va fi timp de 
două sâptămîni oaspetele no
stru, susținînd concerte și re
cit ale la București, Cluj, Arad, 
Oradea, Timișoasa și Orașul 
Stalin.

★
Dramaturgul Aurel Baranga, 

director adjunct al Teatrului 
Național „1. L. Caragiale", secre
tar al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, a părăsit Capi
tala plecind in R. P. F. Iugosla
via pentru a participa la Festi
valul dramaturgiei iugoslave 
„Sterijino Pozorje11 care se des
fășoară la Novi Sad între 14 șl 
29 mai.

(Agerpres)

Cuvîntarea
Hrușciov

WwarrfW Alesvk.

superiori
Afacerilor Ex-

mull ei

Menderes

■esat

agr avarei

■-iZe

fața lumii întregi au fost 
cr.ascaîe acțiunile agresive

Noi manifestații împotriva 
guvernului

Stimați domni I
Mă bucur foarte 

sosit din nou la Pari*, «pi 
Franței ospitaliere. p< 
vizitat-o de curînd ți 
lăsat atîtea amintiri 1 
plăcute. Vreau sâ 
încă odată președiate 
Micii Franceze, gene» 
les de Gaulle, oames 
și fruntașilor vieții ț 
Franța, întregulu 
pentru primirea 
călduroasă și 
mi a fost fzeuti 
tei în Franța, p 
sele scrisori și 1 
lut care m au emoț. j

Intîlnirile *i eoai 
numeroși reprexentas 
lui popor francez an 
mod convingător ei 
Uniunii Sovietice și 
Franceze năzuiesc 
spre pace, spre dezvo!l 
tărirea continuă 
prietenie dintre țările nczs'r-.

Convorbirile pe eare le-»=3 a- 
vuț cu președintele de Gaofle «■ 
fost foarte ** *“*
mat faptul 
de guverne 
portant în 
destinderea 
ționale .și în dezvoltarea relațiilor 
bune între țâri.

Folosesc acest prilej pentru a 
transmite tuturor francezilor un 
salut fierbinte din partea po
poarelor Lniunii Sovietice, din 
partea guvernului sovietic și 
urări de prosperitate și mâreț-e 
Franței.

Apropiata întîlnire la cel mai 
înalt nivel a conducătorilor de

.45K.4R.4 14 (Agerpres). — 
Corespondentul din Ankara al 
agenției France Presse relatează 
ei in după-amiaza zilei de 14 
na au avut loc la Ankara noi 
manifestații împotriva guvernu
lui Menderes.

Referindu-se la situația care 
i-m-.eș’.e în capitala Turciei, 
corespondentul menționează câ 
iaci de dimineață , situația ajun- 
aete foarte încordată". Puternice 
imiriri armate an fost aduse in 

Ia Ankara ți staționate la 
: ingerteețule bsdezardnlni
Attsark. prim-ipaia arteră care

centrul orașului. Pe bulevardul 
Ataturk mai multe sute de ti
neri s-au string, demonstrînd și 
scandînd ; „Menderes să demi
sioneze^.

Împotriva manifestanților au 
fost trimise detașamente de po
liție însoțite de unități militare 
călare. In cursul manifestației 
poliția a folosit gaze lacrimo
gene pentru a-i sili pe mani
festa nți să se împrăștie. Au fost 
arestate — după cum relatează 
1 rance Presse, aproximativ 150 
de persoane. Printre victimele 

cn țzze lacrimogene se 
țc Greciei care

■» H «roi pe

Notă de protest sovietică 
împotriva acțiunilor provocatoare 

ale autorităților elvețiene
D\A 14

>m.!e

Cînd lucrezi cu gîndul 
la consumator

artla< i» 
popo*rr> 

Repohlse-i 
cu ardcare 
Ilare» ți i*- 

rrtoțul»r 4e

un bifle 
speriate t«î pan 
Fnnea întreacă in intîlmrea eoc- 
dacâtorilor celor patra pateri. 
Guvernul sovietic va depuse t**- 
te eforturile pentru sotresal con
feri nț ei. pentru ca ier. 
rință sâ d 
departe’ a r?î’ ...
nale. 1» întărire» păcii 
rității popoarelor.

de- 
_ _   ale

aviației S.U.A. împotriva Uniu
nii Sovietice. Washingtonul a 
început sâ întreprindă în mod 
febril acțiuni pentru a abate 
••nr-un fel oarecare atenția op:- 
ttef publice mondiale de la si
tuația scandaloasă in care s-a 
pone.ui guvernul și serviciul a- 

;.ar. de spionaj în legătură 
n pătrunderea banditească la 
I rraî a unui avion al S.U.A. 
u spațiul aerian al U.R.S.S.

Tocmai acum, se arată în 
rntă. autoritățile polițienești din 
F.Iveța ?i-au asumat rolul ne- 
demn de a organiza o provo
care fățișă împotriva unor func
ționari ai ambasadei sovietice, 
aducîndu-le acuzații prost 
cluite.

ti-

iceiato cosfe- 
siăbiiea mai 
î ’ iflferD«țio-

La Paris, înainte 
de începerea Conferinței

PARIS 14. — Trimisul special 
Agerpres C. RÂDUCANU trans
mite : Acum, în timp ce la pala
tul prezidențial de la Elysee fe
brilitatea ultimelor pregătiri a 
atins punctul culminant, întrea
ga capitală a Franței vibrează 
parcă de emoția cu care aș
teaptă, ca de altfel întreaga o- 
pinie publică mondială, cele trei 
lovituri de ciocan ce vor anunța 
în dimineața de luni, 16 mai, 
deschiderea Conferinței la nivel 
înalt.

Observatorii acordă o atenție 
deosebită intîlnirii care va avea 
loc duminică dimineața întie 
N. S. Hrușciov și De Gau'le și 
care vă permite un prim schimb 
de păreri asupra conținutului și 
modului de desfășurare a con
ferinței. Se anunță de asemenea 
o întrevedere între președintele 
Consulului de Miniștri al Uni
unii Sovietice și primul ministru 
al Marii Britanii.

Claritatea și sinceritatea poli
ticii de pace a Uniunii Sovietice 
îndreptățește speranțele in gă
sirea unor soluții reciproc accep
table in interesul tuturor po
poarelor. Dacă puterile occiden
tale vor dovedi că irțe’eg și își 
însușesc dorința de pace și 
coexistență a opiniei publice 
mondiale, procesul de destinde
re început în ultimii ani își va 
găsi la actuala conferință o 
încoronare și un stimulent încu
rajator pentru dezvoltarea pozis.

dintretivă a relațiilor viitoare 
state.

Intre Elysee și Quai 
pe de o parte și sediul ambasa
delor ce găzduiesc sau vor 
găzdui pe șefii de guverne pe 
de altă parte circulația mașini
lor oficiă'e s-a intensificat. La 
Palatul Chaillot totul este pre
gătit pentru difuzarea primelor 
telegrame în întreaga lume.

Ziariștii qu avut prilejul să-l 
vadă pe hL S. Hrușciov plimbîn- 
du-se prin Paris. Trecind prin 
Place de la Concorde șeful gu
vernului sovietic a vizitat apo'1 
ce!ebra terasă de la Saint Ger
main en Laye, de unde se vede 
panorama Parisului. Apoi N. S. 
Hrușciov a plecat la Brunoy, lo
calitate situată la 15 km. de Pa
ris. Numeroși parizieni l-au sa-i 
lutat cu căldură pe N. S. Hruș- 
c'ov, manifestîndu-și din nou 
simpatia față de șeful guvernu
lui sovietic a cărui recentă vizi-; 
tă este vie in memoria tuturor 
ca o contribuție de seamă la 
întărirea prieteniei franco-sovie- 
ti.ee. Ei doresc ca tratativele pe 
care |e va duce acum cu cei trei 
conducători politici ai. puterilor 
occidentale să fie ce< puțin tot 
atît de rodnice,

Teleprinterele de la Palatul 
Chaillot sînt în stare de funcți
une. Pe toate meridianele lumii 
opinia publică așteaptă cu în
credere vești bune de la Paris 1

d‘Orsay

cum deapre reat aii 
poporal rouain iuti 
de-al li Idee Congres ai PJ/JL

Expwerea « fost i iuti■ 
lutilnirea s~9 desfâșmrut intr-a 

atmosferă de caldă prieteuze.

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
La sesiunea sa anuală de ia 

Brooklyn (<atql Massachusetts) 
Academia amer cană de ș&uțe 
și arte a ales ca membri de 
onoare ai acadenrei pe N. A. 
Nesmeianov, președintele Acade- 
imiei de 
pe N. 
Landau, 

(activi ai

Științe a U.R.S.S., și 
N. Bogoliubov, L_ D. 
L. I. Sedov, 

Academiei de Științe
irembri

a

Scrisoarea 
mareșalului 

K. Verșinin către 
șeful statului major 
al forțelor aeriene 

ale S. U. A.
MOSCOVA 14 (Agerpres).— 

TASS transmite : La Moscova 
s-a dat publicității scrisoarea 
de răspuns adresată de Kon
stantin Verșinin, prim-mareșal 
de aviație al forțelor aeriene 
militare ale Armatei Sovietice, 
lui White, șeful statului major 
al forțelor aeriene militare aie 
S.U.A., în care Verșinin propu
ne ca vizita sa în S.U.A. să fie 
amînatâ „pînă la o dată mai 
potrivită**.

In legătură cu ultimele eveni
mente care vă sînt cunoscute, 
scrie mareșalul Verșinin, 
considerat că este necesar 
reexaminez problema 
mele în S^U.A. In prezent,.__ 4 ___l ___ i

am 
să 

vizitei 
,.._  __ -L ■ â>
adăugat el, s-au creat condiții 
nefavorabile pentru înfăptuirea 
cu succes a scopurilor urmărite 
prin schimbul de vizite de acest 
fel.

Notele de protest ale guvernului sovietic 
adresate guver nelor Pakistanului, 

Turelei șl Norvegiei
MOSCOVA 14 Agerp-es).— 

TASS ViBrk A A. Gro
miko. msassfw* Afacer.ior Ex
terne al UJl.S-S^ a inminat 
arr.basadoro^ P1 festa sa iui în 
L R S.S. A- H:Xy. nota de 
protest a gavema u sosietic in 
legaturi ca :ararsiunea unui a- 
vion de spiosaf american in 
spațiul aerian al Uniunii So
viet, ce.

Guvernul Uniunii Sovietice 
nu poate sâ treacă cu vederea 
rolul pe care l-a avut în pregă
tirea și reahzarea acestui zbor 
Pakistanul, de pe a. cărui teri
toriu a fost Hartă incursiunea 
provocatoare a aviwMMH ame
rican în spațiul aerian sovietic- 
Guvernul sovetic anta că a- 
cest zbor confirmă din nou dt 
se poate de e’.ocvent cit de pe
riculoasa este po.;::ca pe care 
o duce guvernul Pakistanului, 
continuind să pună a dispozi
ție teritoriul sau forțelor m li- 
tare străine.

Protesiînd pe lingă guvernul 
Pakistanului, guvernul sovietic 
avertizează că în cazul repetă
rii unor asemenea acțiuni el va 
fi obligat să ia mason de răs
puns.

In notă se arată că răspun
derea pentru aceste urmări va 
reveni în acest caz ^;ît guver-

a- 
la

nelor statelor care săvirșesc 
gresiunea cil și guvernelor 
Celor țări care sînt complice 
această agresiune.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul
Uniunii Sovietice a adresat un

i

protest getCT—in R 
Turce ia ?e(atară cu 6 
a esiâ oicra avwanclx 
străine nrbdlUțfe de 
Ies teritarioi Turciei 
pregăt-ei ș- săvirșirea 
cursiunâ Ej spațiul 
L’niana ScrieXăca.

La 13 ziai A. A. Gromiko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S^ i izmfeat o notă de 
protest insârdaatuliii cu afaceri 
ad-itierim ai Republicii Turce 
în U.R.S.S^ H. Baiu.

Guvernul UJUS.S, se spune 
Li hotă, nu poate să treacă cu 
vederea rotu’ pe care l-a jucat 
Replbko Turca î^ pregătirea 
șt reahurea acestui act duș 
mănos iaț4 de LTuunea Sov.e- 
tfcă.

Guvernul soviete consideră 
necesar să ariagă atenț a guver
nului Turdei câ punind la dis
poziție Statelo^Unite ale Ame
ricii teritoriul său pentru ame- 
<ia area de rine rml tare și 
pentru ^ăvîrșirea de către avia
ția americană a unor acte a- 
gresive împotriva Uniunii So
vietice. el se face complice Ia 
asemenea acte șî prin aceasta 
își asumă o grea răspundere 
pentru urmările pencu.case ce 
ar -rputea decurge de pe urma 
unor asemenea acțipni.

Guvernul sovietic consideră 
necesar, se subliniază în notă, 
să avertizeze că dacă de pe te
ritoriul Turciei se vor mai re
peta asemenea provocări atunci 
el va fi obligat să ia masurile 
de răspuns cuvenite.

țepuofidi 
faptul că 

militare 
! a fo- 

pent-u 
i de in

ter a u al

MOSCOVA 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 13 mai An
drei Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S^ a rentis 
lui O. H. Gundersen, ambasa
dorul Norvegiei la Moscova, o 
nota de protest a guvernului so
vietic adresată guvernului nor
vegian.

In notă se arată că avionul a- 
merican care a încălcat la 1 mai 
frontiera U.R.S.S* și a pătruns 
in spațiul aerian *al Uniunii So
vietice se îndrepta spre aero
dromul norvegian de la Bodoe.

Zbo'ul provocator deasupra 
teritoriului. U.R.S.S. al unui a- 
vi on. american care trebuia să 
aterizeze pe aerodromul norve
gian de la Bodoe dovedește fără 
putință de tăgadă că guvernul 
Norvegiei nu a dat ascultare a- 
veriismentelcr guvernului sovie- 
tic. Mai mult decîț atît, el a de- 
venit de lapt complice al acțiu
nilor provocatoare ale S.U.A. să
vârșite împotriva Uniunii Sovie
tize. vecină a Norvegiei, se sub
liniază în notă^

Atrăgind atenția guvernului 
Norvegiei câ asemenea acțfuni 
r.u pot fi altfel calificate decit 
neprietenești față de Uniunea 
Sovietică și incompatibile cu re
lațiile ‘'ncrrnâk de bună -vecină
tate între cele două țâri, guver- 
nuUsovietic subliniază câ guver- 
nulul Norvegiei îi incumbă o 
mare parte din răspunderea pen
tru acțiunile agresive întreprinse 
de aviația americană împotriva 
Uniunii Sovietice.
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nil au avut în primul rînd în 
vedere pe tinerii care lucrau 
mai slab, pe cei care ciș- 
tigau puțin. Acestora li s-a a- 
rătat concret cum să lucreze, 
au fost ajutați la operațiile mai 
grele. Dar întrajutorarea nu 
presupune numai ca cei mai 
buni să-i ajute pe cei mai slabi. 
Tot atît de important este să 
urmărești și felul cum cei mai 
slabi își manifesta interesul 
pentru acest ajutor, cum îl so
licită, cum învață șl își însu
șesc experiența fruntașilor. Iată 
de ce comitetul U.T.M. a urmă
rit șl felul cum tinerii primesc, 
își însușesc ajutorul muncitori
lor fruntași. Datorită creșterii 
gradului de pregătire profesio
nală, n-a mai fost nevoie nici 
de un om special care să exe
cute retușurile.

Un înalt simt 
de răspundere...

— Merg des prin magazin — 
spunea tinărul Zau Alexandru, 
îmi place să ascu’.t. și-mi crește 
inima de bucurie cînd aud lau
dele cumpărătorilor pentru mar
ca fabricii noastre. Am cucerit 
încrederea cumpărătorilor care 
este un lucru deosebit rfe im
portant. In general mulți dintre 
tinerii noștri merg des prin ma
gazine. Am învățat acest lucru 
de la muncitorii vîrstnici. In 
contactul cu cumpărătorii ne 
dăm mai bine seama de ce a- 
nume trebuie să mai facem pen
tru ca produsele fabripîi noastre 
să fie de cea mai bună cali
tate.

Tinerii au învățat practic, de 
la exemplul de înaltă conștiin
ciozitate al muncitorilor vîrst
nici, marea răspundere pe care 
o au pentru fiecare produs pe 
care îl execută.

— Odată — povestea în con
sfătuire Ion Cherecheș, secția a 
ll-a, secție fruntașă pe fabrică, 
a dat drumul la un lot de pal
toane cu buzunarele prinse gre
șit. „O să meargă și așa“ — 
au spus unii. Paltoanele au a- 
juns la magazie. Dar... de acolo 
au făcut cale întoarsă. Fiecare 
și-a dat seama că lucru făcut 
de mintuială aduce daune și 
s-au hotărit să fie cu ochii în 
patru.

Împotriva lucrului de mîntu- 
îală o contribuție importantă au 
adus-o și controlorii voluntari, 
aleși dintre tinerii muncitori 
fruntași care, controlînd pe par
curs fazele de operații au ară
tat tinerilor cum să lucreze și 
astfel au ajutat la reducerea 
numărului de retușuri.

— Sînt astfel luni de zile, 
spuneau tinerii, de cînd nu pri
mim de la controlul tehnic de 
calitate nici un produs înapoi.

Mai sînf rezerve ?
Fabrica a făcut pași mari ta 

ceea ce privește îmbunătățirea 
calității produselor. Acum in

Întrecerea In cinstea Congresu
lui partidu ui mai mult de 98 
la sută din produse sînt de ca
litate superioară. Și, totuși, ti
nerii au ajuns la concluzia că 
mai sînt rezerve care sa ducă, 
în viitor, la succese și mai 
mari.

— Mai slnt totuși unele ca
zuri cînd mînecile nu corespund 
cu talia hainei respective, cînd 
abia cusuți, nasturii se rup sau 
cînd la o haină sînt nasturi de 
culori diferite. Sînt cazuri rare, 
dar există, șî tinerii au ți
nut să facă din aceasta o 
problemă. Pentru continua îm
bunătățire a calității produselor» 
pentru o calitate cit mai buna 
s-a stabilit ca toate defecțiunile 
sezisate să fie discutate în bri
găzi, sau in secții, pentru ca 
fiecare sa tragă învățăminte.

S-au stabilit de asemenea, în 
afară de sporirea numărului bri
găzilor de tineret, măsuri pri
vind generalizarea pe mai de
parte a experienței bune acumu
late pînă acum, privind ridica
rea calificării tinerilor și dez
voltarea simțului lor de răspun
dere pentru calitatea produselor. 
Astfel printre altele se vor luâ 
măsuri pentru popularizarea 
mai largă a experienței frunta
șilor, pentru stimularea tuturor 
tineri.or de a munci la nivelul 
fruntașilor, pentru organizarea 
unor întîlniri mai dese între ti
nerii muncitori ai fabricii și 
cumpărători, măsuri care vor 
contribui la sporirea aportului 
tinerilor în îndeplinirea unuia 
din obiectivele principale ale în
trecerii în cinstea Congresu’ui 
partidului — îmbunătățirea ca
lității produselor.
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