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Lucrările celui de-al

IV-lea Congres 

al Sindicatelor 

din R. P. Romînă

Noi succese 
ale siderurgîștilor

e dteva zile au Început 
să se desfășoare in orga
nizațiile de bază U.T.M. 

din întreprinderi, instituții, 
școli și facultăți adunările ge
nerale pentru dări de seamă 
și alegeri. Aceste adunări re
prezintă un eveniment de o 
importanță deosebită in viața 
organizațiilor U.T.M. și a fie
cărui utemist în parte. Desfă- 
șurindu-se sub semnul luptei 
pentru traducerea in viață a 
Edoricelor hotăriri adoptate de 

ongresul al III lea al parti- 
ului, adunările pentru dări 

de seamă și alegeri analizează 
profund și multilateral activi
tatea depusă de către organele 
și organizațiile U.T.M., de că
tre fiecare utemist pentru în
deplinirea sarcinilor ce le au 
stat in față in perioada ante
rioară, stabilesc măsuri care 
să ducă ia continua îmbunătă
țire a muncii organizațiilor 
U.T.M. în viitor.

Primeie adunări pentru dări 
de seamă și alegeri din acest 
an s au desiășurat la un nivel 
politic ridicat. Dările de sea
mă — ia întocmirea cărora au 
participat concret toți membrii 
birourilor sau comitetelor or
ganizațiilor U.T.M respective, 
precum și un larg activ 
oe utemișii fruntași in pro
ducție, maiștri, tehnicieni, 
ingineri, activiști in domeniul 
muncii culturale și sportive 
etc. — oglindesc rezultatele ob
ținute (ie organizațiile U.T.M. 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
pe care partidul le-a încredin
țat tineretului. Dezbaterile vii 
purtate in Jurul dărilor de 
seamă, criticile și propunerile 
făcute, hotăririle adoptate re
flectă cu putere faptul că or
ganizațiile U.T.M., sub condu
cerea părintească a organiza
țiilor de partid, s-3u întărit 
din punct de vedere politic și 
organizatoric, că a crescut ma
turitatea politică a utemiști- 
lor, ho târî rea lor de a contri
bui mai mult la aplicarea in 
viață a politicii partidului nos
tru. Adunarea organizației 
U.T.M. din secția mecanică- 
reparații a Uzinelor „Republi
ca" din Capitală constituie in 
această direcție, un exemplu 
demn de urmat. Pregătirile in 
vederea acestei adunări s-au 
făcut cu multă grijă și răspun
dere, Sub conducerea organi
zației de partid, organizația 
U.T.M. a luat, în perioada de 
pregătire a alegerilor, măsuri 
eficace pentru antrenarea con-

La G.A.S. Asan Aga din 
reg. București, arăturile de 
toamnă se desfășoară din 
plin. Ing. agronom Popescu 
Clement împreună cu șeful 
brigăzii de tractoare contro
lează zilnic calitatea arătu

rilor.

cretă a fiecărui utemist și ti* 
năr in producție, pentru îm
bunătățirea activității brigăzi
lor de producție și a posturilor 
utemiste de control, pentru in
tensificarea muncii de educa
ție comunistă, cetățenească a 
tineretului, pentru întărirea 
vieții interne de organizație. 
Darea de seamă prezentată in 
adunare a făcut o analiză 
concretă și multilaterală acti
vității desfășurate de organi
zația U-T.M, Ea a pus in 
discuția adunării asemenea 
aspecte importante din activi
tatea organizației U.T.M. cum 
sint : contribuția pe care o 
aduc brigăzile de producție și 
posturile utemiste de control, 
utemiștii și tinerii la îndepli
nirea sarcinilor economice care 
stau in fața secției, felul in 
care tinerii muncitori îngri
jesc sculele, gospodăresc mate
rialele, cum iuptă pentru îm
bunătățirea caiitățli produse 
lor și a reparațiilor în vederea 
realizării unui volum mai 
mare de economii. Adunarea 
a acordat de asemenea o aten
ție deosebită problemelor care 
privesc ridicarea continuă a 
calificării profesionale a tine
rilor muncitori. Criticînd lip
surile manifestate anul trecut 
in această direcție, utemiștii 
au cerut organizației U.T.M 
să se preocupe in viitor cu mai 
multă grijă și răspundere de 
ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor, organizind in 
acest sens forme de calificare 
corespunzătoare cerințelor ac' 
tuale ale producției, nivelului 
de pregătire al tineretului.

Congresul al III-lea al 
U.T.M. a pus în fața tinere
tului sarcina de a-și spori 
neîncetat eforturile pentru a 
contribui intr-o măsură din ce 
in ce mai mare la creșterea 
productivității muncii, reduce
rea prețului de cost și reali
zarea a cit mai multe econo
mii, la introducerea în proce
sul de producție a tehnicii noi 
și folosirea din plin a celei 
existente, la îmbunătățirea 
continuă a calității produse
lor. Adunările pentru dări de 
scamă și alegeri, analizează cu 
exigență felul în care a con
tribuit tineretul la îndeplinirea 
acestor sarcini importante. De 
asemenea, în multe organiza
ții U.T.M. din întreprinderi a- 
dunările de alegeri au cerut 
noilor organe de conducere să 
îndrume și să ajute cu mai 
multă competență și răspun
dere activitatea brigăzilor de 
producție și a posturilor ute
miste de control pentru ca a- 
cestea să devină cu adevărat 
colective de muncă fruntașe, 
să generalizeze pe o scară mai

largi experiența pozitivă do 
bindită de unele organizații 
U.T.M. in producție, să fie ex
tinse în toate întreprinderile 
industriale asemenea inițiative 
care și-au dovedit deja efica
citatea în producție cum sint 
c?a a tinerilor de la Reșița 
de a gospodări cu grijă meta
lul, a tinerilor de la Intreprin- 
darea „Encsel Mauriciu“ Tg. 
Mureș privind dezvoltarea 
mișcării de inovații și raționa
lizări si altele.

In luna noiembrie, odată 
cu terminarea campaniei a- 
gricoL? d- toamnă și în orga
nizațiile U.T.M. de la sate se 
vor desfășura adunările ge
nerale pentru dări de seamă 
și alegeri. Pregătirea și des
fășurarea acestor adunări tre
buie să reprezinte pentru or
ganizațiile U.T.M. de 13 sate 
un miiloc important de a ana
liza pe larg contribuția adu
să de utemlști șj tineri in 
lupta pentru înfăptuirea poli
ticii partidului nostru de con
struirea socialismului la sate 
Si de a stabili în același timp 
măsuri concrete în vederea 
ridicării nivelului întregii 
munci politico-educative a or
ganizației noastre in rindu- 
rile tineretului sătesc ce este 
chemat să joace un rol deo
sebit de important in trans
formarea socialistă a agricul
turii. in creșterea continuă a 
producției agricole.

De asemenea adunării? pen
tru dări de seamă și alegeri 
trebuie să adopte măsuri pen
tru a mobiliza masa largă 
a tinerilor la consolidarea 
economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colecti
ve, la dezvoltarea multilate- 

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. 2-a)

La biblioteca Casei de cultura 
din Tg. Mureș au sosit cărți noi.
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Furnaliștii de la Uzinele 
„Victoria- din Călan au apli
cat recent o importantă măsu
ră tehnică și anume introdu
cerea în furnale a aerului 
condiționat și cu temperatură 
ridicată, ceaa ce contribuie ia 
intensificarea procesului de 
elaborare a fontei. Această 
măsură le-a permis să elabo
reze în primele două decade 
din luna aceasta în medie 
zilnic peste plan mai mult de 
90 de tone de fontă.

La Uzinele ..Industria Sîr- 
mei** din Cîmpia Turzii. da
torită unor perfecționări adu
se cuptoarelor electrice și a- 
plicării altor măsuri, produc
ția anuală a sporit cu 250 tone 
de oțel. Pînă acum colectivul 
de aici a dat peste prevede
rile planului mai mult de 
2.400 tone de oțel. Elaborarea 
unei producții sporite de me
tal cu aceleași agregate 
determinat reducerea cu 
proape 16 lei a prețului 
cost pe tona de oțel.

In sprijinul recoltării
PLOEȘTI (de la 

corespondentul nos
tru). — în aceste 
zile și în regiunea 
Ploești au început a- 
legerile în organiza
țiile de bază U.T.M. 
în intîmpinarea ace
stui eveniment, în 
organizațiile U.T.M. 
din numeroase comu
ne ale raioanelor 
Rîmnicu-Sărat, 
goanele, Cislău, 
leajen, Misii și 
tele a pornit o
termică acțiune pen
tru mobilizarea ute- 
mișlilor și tinerilor 
la îndeplinirea unor 
importante luCrâri a- 
gricole de toamnă.

Po. 
Te- 
al- 
pir

Printre obiectivele la 
care brigăzile ute
miste de muncă pa
triotică și-au adus o 
contribuție însemna
tă. sp numără trans
portul gunoiului de 
grajd pe cîmp. efec
tuarea săpăturilor la 
diferite canale pen
tru combaterea inun
dațiilor, strînsul se
minței de pădure, 
însilozarea furajelor, 
recoltarea porumbu
lui etc. De pildă, 
utemiștii din gospo
dăriile colective Cis
lău și Pănătău în.- 
tr-un timp destul de 
scurt au recoltat prin 
muncă patriotică 
22.600 kg porumb,

a 
a- 
de

raio
nul Cricov aproape 
40.000 kg. Succese 
îndemnate au mai 
obținut și brigăzile 
utemiste de muncă 
patriotică din raio
nul Ploești, care au 
recoltat 21.000 kg 
porumb, cele din ra
ionul Teleajen aproa
pe 30.000 kg etc. 
Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din 
raionele amintite, au 
recoltat în ultima 
săptămână peste
150.000 kg porumb, 
au transportat 530 
tone gunoi de grajd 
pe cîmp, au însilozat 
431 tone furaje.

iar cei din

Utemiste Angela Noagu lucrea
ză la noile războaie automate 
de la Tesătorfa de relon „Tudor 
V Iad i mi re său “ din Capitală, 
este una din fruntașele 

treprînderii.

Ea 
in-

—-
TELEGRAMĂ

Excelenței Sale
Domnului CEMAL GURSEL, 

Președintele Republicii Turce

Ankara

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Republicii Turce, rog 
Pe Excelența voastră să pri
mească calde felicitări și 
urări pentru dv. personal și 
pentru progresul și prosperi
tatea poporului turc.

ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
Republicii Populare Romînea

înainte de a începe o nouă zl de muncă, tinerii din brigada de sudori de la întreprinderea 
de prefabricate metalice din Ploești, organizează de fiecare dată o scurtă consfătuire de lucru.

Foto : S. NICULESCU

Lucrările
celui de-al IV-lea Congres 

al Sindicatelor din R. P. Romînă
Din sala 

Congresului 
Cu dragoste și însuflețire, cu 

competentă Și profunzime, 
delegafii ia Congres iȘ- 

împărtășesc experiența de mun
că, succesele obținute, își fac- 
planuri — iar acestea, după cum 
spunea delegatul Petre Marin d? 
la Atelierele C.F.R. ,Grivtța Ro
șie”, sint: ,,planurile partidu
lui” — se angajează. Se anga
jează să muncească „azț mai 
bine ca ieri, mîine mai bine ca 
azi”, se angajează să-și sporeas
că succesele, să înfăptuiască pla
nurile și sarcinile trasate de par
tid.

— Țara noastră este un vast 
șantier — spunea tovarășul Geor. 
ge Matei de la Fabrica de ci
ment din Bicaz. Se construiesc 
fabrici și orașe întregi, instituții 
de cultură și sănătate. Pentru 
toate acestea vom da mai mult 
ciment.

— Noi, constructorii de trac
toare, s-a angajat tov, Mihai Ro- 
șioru in numele tuturor munci
lor dor de la Uzinele „Ernst 
Thălmann" din Orașul Stalin, 
vom da pînă la sfîrșitul anului 
peste plan 1.000 de tractoare șt 
o milioane lei economii la prețul 
de cost !

— Vom muncii cu perseverența, 
spunea tov. Maria Morar u da la 
Combinatul din Săvinești, vom

Ședința de vineri dimineața
Lucrările celui de-al IV-lea 

Congres al Sindicatelor din 
Republica Populară Romînă 
au continuat în cursul zilei 
de vineri.

Delegații și invitații au sa
lutat pe delegatul Uniunii 
Generale a Muncitorilor Alge
rieni care a sosit în Capitală 
în cursul zilei de joi pentru a 
participa la lucrările Congre
sului.

Au continuat apoi discu
țiile asupra rapoartelor pre
zentate, precum și asupra pro
iectului de statut al sindica
telor. Au luat cuvîntul tova
rășii : Constantin Tuzu, mi
nistrul Industriei Grele. An
ton Stoianovici, președintele 
Comitetului Central al Uniu
nii Sindicatelor din întreprin
derile și instituțiile agricole, 
Ion Necșoiu, delegat al sin
dicatelor din Onești, președin
tele Comitetului sindicatului 
de la Complexul Onești.

Congresul a fost salutat de 
tovarășii : Elias Mohamed, 
secretar general al Uniunii 
Muncitorilor din Metalurgie 
din India, și Singgih Tirtosoo- 
dire, reprezentantul sindica
telor din Indonezia, vicepre
ședinte al Sobsi.

în continuarea discuțiilor 
au luat cuvîntul tovarășii 
Vasile Avram, delegat al sin
dicatelor din Cluj, președin
tele 
nai, 
tele 
tru

bru în prezidiul Consiliului 
Central Unit al sindicatelor 
din Iran.

La discuții au mai luat cu
vin iui tovarășii : Voinea Ma
rinescu, ministrul Sănătății 
și Prevederilor Sociale, Mihai 
ILoșioru, delegat al sindicate
lor din Orașul Stalin, preșe
dintele Comitetului sindicatu
lui de la Uzinele de trac
toare „Emst Thălmann*4.

Congresul a fost salutat 
apoi de tovarășii Stimili San
dro, secretar adjunct al Con
federației Generale Italiene a 
Muncii șț Draghi Staman- 
covici, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din Republica 
Populară Federativă Iugo
slavia.

în continuarea discuțiilor, 
au luat cuvîntul tovarășii: Eu. 
fimia Dimitriu, delegată a 
sindicatelor din raionul Fili- 
mon Sîrbu, învățătoare, Ale
xandru Sencovici, ministrul 
Industriei Bunurilor de Con
sum, Ecaterina Rastadter, 
delegată a sindicatelor din 
Ciacova, muncitoare la gos
podăria agricolă de stat Pe- 
ciul Nou, Petre Marin, dele
gat al sindicatelor din Bucu
rești, președintele Comitetu
lui sindicatului de la Atelie
rele C.F.R. „Grivlța Roșie‘\ 
Constantin Nioolau, delegat 
al sindicatelor din Medgidia, 
președintele Consiliului local 
al sindicatelor.

Tovarășii Uhnaa Terma, 
secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P. 
Mongolă, și Iozef Rules za, vi
cepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P. Polonă, au salutat Con
gresul în numele sindicatelor 
din țările respective.

a indicațiilor Congresului 
Ill-lea al U.T.M. trasate

în însușirea cu-

numărul promo- 
totalul de 1.847

Viitorilor muncitori
o pregătire multilaterală

Zilele trecute a avut loc 
plenara activului U.T.M. din 
școlile profesionale și tehnice 
ale raionului 23 August din 
Capitală. La plenară au par
ticipat comitetele U.T.M. din 
aceste școli, membrii birouri
lor U.T.M. de clase și an. Au 
participat, de asemenea, ca 
invitați, activiști de partid, 
directori ai școlilor profesio
nale, directori de întreprin
deri. diriginți, profesori, edu
catori, maiștri, secretari ' ai 
organizațiilor U.T.M. din în
treprinderile raionului unde.și 
desfășoară practica elevii, 
e’evi fruntași la învățătură. 
La dezbaterile plenarei a luat 
parte tovarășa Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.M,

Plenara activului a analizat 
activitatea desfășurată de că
tre organizațiile U.T.M. din 
școlile profesionale și tehnice 
ale raionului privind spriji
nirea procesului de învăță
mînt în școală, îmbunătățirea 
practicii elevilor, intensifica
rea muncii politico-educative, 
și sarcinile ce le revin ace
stora în urma hotărîrilor Con
gresului al III-lea al P.M.R. 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului profesional și tehnic

Și 
al 
organizațiilor U.T.M. din șco
lile profesionale pentru înde
plinirea hotărîrilor partidu
lui.

Participanții la dezbateri 
și-au exprimat recunoștința 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, pentru guvernul Repu
blicii Populare Romîne, care le 
asigură condiții minunate de 
învățătură și se ocupă perma-

practică din fabrică, în în
deplinirea sarcinilor obștești, 
pregătindu-se cu sîrguință să 
devină muncitori capabili să 
țină pasul cu ritmul vertigi
nos de dezvoltare al științei 
și tehnicii moderne, să con
tribuie la înfăptuirea mărețe
lor sarcini puse de către par- 
t:d în fața întregului popor 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste și trecerea trep
tată la construirea comunis-

au subliniat că elevii școlilor 
profesionale și tehnice din ca
drul raionului, dovedind o ati
tudine nouă, înaintată față de 
învățătură, au obținut rezul
tate bune 
noștințelor predate la școală. 
A crescut 
vaților : din 
elevi, în anul școlar trecut au 
promovat 1.621 de elevi. A 
crescut numărul fruntașilor la 
învățătură, ceea ce dovedește

Pe marginea plenarei activului U. T. M. din școlile 
profesionale și tehnice ale raionului „23 August" din Capitală

nent de îmbunătățirea proce
sului de învățămînt. Ei au 
vorbit cu mîndrie despre fap
tul că. peste cîțiva ani, vor 
face parte din cei 260 000 de 
muncitori, care, așa cum arată 
Documentele Congresului al 
III-lea al Partidului, vor 
intra în •producție pînă în 
anul 1965. Ei și-au exprimat 
hotărîrea de a răspunde gri
jii părintești ce li se poartă, 
dobîndind succese tot mai mari 
la învățătură, în activitatea

mului în patria noastră. Ple
nara s-a oprit îndeosebi asu
pra principalelor obiective 
ale activității organizațiilor 
U.T.M. din școli : sprijinirea 
școlii în îmbunătățirea proce
sului de învățămînt și a acti
vității practice a elevilor, îm
bunătățirea educației comu
niste a elevilor.

Atît raportul prezentat de 
tovarășul Ion Cornel, prim se
cretar al comitetului raional 
U.T.M. 23 August cît și discu
țiile, purtate în cadrul plenarei

că majoritatea elevilor au în
țeles datoria ce o au de a se 
pregăti temeinic, luptînd îm
potriva superficialității și me
diocrității. La grupul școlar 
auto, de pildă, nu a rămas la 
sfîrșitul anului școlar nici un 
repetent, iar din 283 de elevi 
numai 10 au rămas corijenți. 
Clase întregi de la această 
școală și de la Grupul școlar 
„23 August*4 au promovat în 
întregime anul școlar cu note 
bune și foarte bune la mate
riile de cultură generală.

Participanții la dezbateri au 
arătat că elevii au dovedit in-' 
teres rîiai mare pentru însu
șirea materiilor de cultură 
tehnică și- de cultură gene
rală care se predau în școală, 
înțelegînd că aceste materii 
sînt indispensabile pregătirii 
viitorului -muncitor care 
trebui să stăpînească în 
ducție tehnica modernă, 
cum s-a arătat în cadrul 
narei, aceste rezujțate 
se datoresc măsurilor care 
au fost luate pentru îmbună
tățirea procesului de învăță
mînt, faptului că în anul șco
lar trecut au existat mai mul
te manuale, care le-au oferit 
elevilor posibilitatea de a-și 
însuși mai temeinic materiile 
predate în școală.

Atît raportul cît și cei care 
au luat cuvîntul, au relevat 
contribuția însemnată pe care 
organizațiile U.T.M. din șco
lile profesionale și tehnice ale 
raionului au adus-o la obține
rea de către elevi a unor re-

LUCREȚIA LUSTIG 
MONICA VERDEȘ

(Continuare în pag. 3-a)

Consiliului sindical regio- 
Simion Zelgher, președin- 
Comitetului de stat pen- 
probleme de muncă și

salarii, Constantin Spoială, 
delegat al sindicatelor din 
Craiova, director al întreprin
derii de foraj Craiova, Maria 
Rosetti, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor.

Apoi Congresul a fost sa
lutat de tovarășii : Roberto 
Adolfo Velez, membru al con
ducerii Mișcării de unitate și 
coordonare sindicală din Ar
gentina și A’i Cobari, mem-

Tabloul este foarte reușit, susțin viitorii pictori din cercul de 
pictură al Pclatului pionierilor din Capitală. Intr-adevăr așa este 
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Lucrările celui de-al IV-lea Congres al Sindicatelor 
din R. P. Romînă

Din cuvîntul participanților la Congres
Tot. NEAGXJ CIOCAN (Bră

ila) a arătat că una din sar
cinile sindicatelor in grija lor 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă si viață ale oa
menilor muncii este aceea de 
a intensifica controlul obștesc 
asupra activității de deservire 
a populației.

Consiliul local Brăila, îndru
mat de comitetul orășenesc de 
partid, s-a ocupat îndeaproape 
de instruirea teoretică și 
practică a echipelor de control 
obștesc. în anul 1960 aceste 
echipe au efectuat un număr 
de peste 2.000 controale, care 
au contribuit la îmbunătățirea 
simțitoare a deservirii popu
lației.

A fost urmărită, de aseme
nea, aprovizionarea și desfa
cerea mărftirilor de sezon și 
6-au luat măsuri operative 
pentru înlăturarea neajunsu
rilor și a deficiențelor sesiza
te de oamenii muncii.

Tov. VIRGIL NEAGU 
(Craiova) a relevat preocupa
rea comitetului sindicatului 
de la Depoul C.F.R. Craiova 
pentru a sprijini colectivul a- 
cestei unități în realizarea 
unui transport rapid la un 
preț de cost cit mai redus. 
Astfel — a spus el — in pri
mele 9 luni ale acestui an 
mecanicii noștri au remorcat 
200 trenuri cu supratonaj, rea- 
lizind totodată o economie de 
13.710 tone combustibil con
vențional cu care se pot re
morca peste 2.300 de trenuri 
pe distanța Craiova București.

In continuare vorbitorul a 
arătat că depoul în care lu
crează este al doilea pe țară 
prevăzut a fi înzestrat cu lo
comotive Diesel electrice de 
2.100 Cp. Numărul mare de 
candidați din depou înscriși 
la examenul de admitere la 
școala de calificare pentru 
mecanicii de locomotive Die
sel electrice, care se va des
chide curînd în orașul Cra
iova, dovedește dragostea și 
dorința ceferiștilor de a mer
ge în pas cu tehnica nouă, de 
a fi prezenți în toate acțiunile 
inițiate de partid pentru desă- 
vîrșirea construcției socialis
mului în patria noastră.

Tov. ION BALAȘ, vicepre
ședinte al U.C.F.S., a arătat 
că Uniunea de Cultură Fizică 
și Sport cuprinde astăzi peste 
2.500.000 de membri organi
zați in ÎODOO asociații spor- 
five. Aproape 3.000 de asocia
ții sportive, însumind circa 
1 milion de membri, sint or
ganizate in întreprinderi și 
cuprind oameni ai muncii, 
membri de sindicat. Nume
roase asociații sportive — de 
exemplu cele de pe lîngă 
Uzinele „Steagul Boșu“ din 
Orașul Stalin. Combinatul 
metalurgic din Reșița, Uzinele 
„Ianoș Herbah" din Cluj, care 
se bucură de sprijinul perma
nent al sindicatelor respec
tive, desfășoară o bogată acti
vitate sportivă, reprezentînd 
cu cinste pe muncitorii aces
tor uzine în diverse campio
nate republicane sau întâlniri 
internaționale.

Vorbitorul a scos apoi în 
evidență contribuția efectivă 
a sindicatelor la continua lăr
gire a mijloacelor materiale 
și financiare ale mișcării 
sportive. Este de datoria noa
stră — a adăugat vorbitorul — 
de a folosi cu multă price
pere acest sprijin al sindica
telor. Referindu-se apoi la 
unele din deficiențele mișcă
rii sportive din țara noastră, 
vorbitorul a arătat că U.C.F.S. 
s-a ocupat numai sporadic de 
întărirea activității sportive 
în unele centre muncitorești 
importante ca Hunedoara, Va
lea Jiului, Ploești, că numărul 
femeilor antrenate în sport 
continuă să fie nesatisfăcător,

Tov. AL. VERNESCU, pre
ședintele C.C. al Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile 
industriei de petrol, chimie și 
gaz metan, referindu-se la 
realizările petroliștilor și chi- 
miștilor în întrecerea socia
listă, a subliniat că in cele 9 
luni planul de producție pe 
ramura petrol-chimie și gaz 
metan a fost îndeplinit la 
principalii indicatori, reali- 
zindu-se peste prevederi 57 
milioane lei economii la pre
țul de cost și 35 milioane lei 
beneficii. în cinstea celui 
de-al IV-lea Congres al Sin
dicatelor muncitorii, tehni
cienii și inginerii din între
prinderile de foraj Craiova, 
București Și altele au îndepli
nit planul anual de producție.

Așa cum se arată în salutul 
C.C- al P.M.R. adresat Con
gresului — a spus vorbitorul 
- sindicatele din ramura pe- 
trol-ehimie și gaz metan își 
vor concentra în continuare 
eforturile pentru mobilizarea 
colectivelor de muncă la folo
sirea mai deplină a tehnicii 
cu care este înzestrată indu
stria petrolieră și chimica. In 
acest scop C.C. al Uniunii își 
va îmbunătăți stilul și meto- 
deje de muncă, va organiza și 
conduce și mai bine întrecerea 
socialistă între întreprinderile 
din ramură, va iniția schim
buri de experiență pentru ge
neralizarea unor metode îna
intate ca forajul eu turbina 
și altele, va sprijini mai mult 
dezvoltarea mișcării inovato
rilor.

Tov. EMILIA GROZA (Cluj) 
s-a ocupat de unul din aspec- 

tele multilateralei activități 
culturale a sindicatelor, acela 
al folosirii cit mai eficiente a 
cărților bibliotecilor sindicale, 
în orașul Cluj — a arătat ea 
— au fost înființate peste 100 
de biblioteci sindicale, care 
cuprind mai mult de un sfert 
de milion de volume și sînt 
frecventate de peste 40.000 
de muncitori. Numai pentru 
sporirea fondului de cărți s-a 
alocat anul acesta peste 
500.000 lei.

Vorbitoarea a citat nume
roase fapte care ilustrează fe
lul în care bibliotecile sindi
cale sprijină pe inovatori în 
rezolvarea unor probleme teh
nice ale producției, ajută pe 
elevii muncitori să aprofunde
ze cunoștințele dobîndite la 
cursurile serale. Ea a amintit 
inițiativa valoroasă a organi
zării consfătuirii biblioteca
rilor din Cluj cu tema „Mun
ca cu cartea în sprijinul pro
ducției".

Tov. MARIA MOIAKU.lSi- 
vinești). Salutînd Congresul in 
numele colectivului uneia din
tre cele mai noi uzine alo in
dustriei noastre chimice — 
Uzina de fire și fibre sintetice 
de la Săvinești, a arătat că 
comitetul sindicatului, îm
preună cu conducerea acestei 
întreprinderi, a acordat o a. 
tenție deosebită pregătirii ca
drelor de muncitori necesari 
uzinei. încă din toamna anu
lui 1958 au fost recrutați ti
neri absolvenți ai școlilor me
dii din regiune, ai școlilor 
profesionale și tineri fără 
o calificare prealabilă care 
au fost pregătiți în scurt 
timp pentru meseriile de 
operatori chimiști, textiliști și 
laboranți. Comitetul sindica
tului a organizat cursuri de 
calificare pe specificul fiecă
rei secții și atelier de fabrica
ție. unde muncitorii erau in- 
struiți de inginerii și tehni
cienii uzinei atit din punct de

Aspect dintr-o pauză o lucrărilor Congresului

Ședința de vineri după-amiazâ
In ședința de după-amiază, 

au luat cuvîntul la discuții 
tovarășii Constantin Tudor, 
delegat al sindicatelor din 
București, președintele Comi
tetului Central al Uniunii Sin
dicatelor din instituțiile admi
nistrative de stat și sfaturi 
populare, Ana Verde, delega
tă a sindicatelor din Cluj, 
muncitoare la Uzinele „Janos 
Herbak“, prof. ing. Remus Bă- 
duieț, membru in Biroul Con 
siliul Central A.S.I.T.

Congresul a fost salutat de 
tovarășul Sandor Beckl, secre
tar al Consiliului Central al 
Sindicatelor din Republica 
Populară Ungară și de repre
zentantul Congresului Sindi
catelor din Uniunea Sud-Afri- 
cana.

La discuții au luat apoi cu- 
vintul tovarășii : Constantin 
Stances cu, delegat al sindica
telor din Pitești, sondor la 
schela Moșoaia, Eroul Muncii 
Socialiste Vasile Voichiță, 
delegat ai smdicatelor din Sin- 
nicolaul Mare, șef de brigadă 
la S’.M.T. Sînnicolaul Mare, 
Marin Butacu, delegat al sin
dicatelor din București, mun
citor la Uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu".

Apoi Congresul a fost salu
tat de tovarășii Lambrias 
Costa Melias, secretarul Fede
rației Pancipriote a Muneii din 
Famagusta și Nguyen Nun Ki, 
membru în comitetul executiv 
al Confederației Generale a 
Muncii din R. D. Vietnam.

Au mai luat cuvîntul la dis
cuții tovarășii : acad. Zaharia 
Stanca, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, 
Gheorghe Munteanu, delegat 
al sindicatelor din Orașul Sta
lin, președintele Consiliului 
sindical regional, Vasile Mo 
canu, delegat al sindicatelor 
din Bîrlad, președintele comi
tetului sindicatului de la Fa
brica de rulmenți, Ion B&luț, 
delegat al sindicatelor din Re
ghin, activist al consiliului lo
cal al sindicatelor, Ion Mihai, 
delegat al sindicatelor din 

vedere teoretic, cît și practic 
Pe instalațiile și mașinile ce 
erau în montaj și în probe 
tehnologice.

Vorbitoarea s-a referit apoi 
la preocuparea sindicatului 
din această mare întreprinde
re pentru a asigura unui nu
măr tot mai mare de munci
tori condițiile necesare pentru 
frecventarea învățămîntului 
mediu, superior, seral și fără 
frecvență. în cursul acestui 
an au fost trimiși pentru pre
gătire un număr de 18 tineri 
la învățămîntul superior. 45 
la școlile tehnice de maiștri, 
62 la școlile tehnice de înal
tă calificare, 83 la școlile pro
fesionale, iar un număr de 
142 de muncitori urmează 
cursurile învățămîntului me
diu seral și fără frecvență 
In sprijinul elevilor muncitori 
comitetul sindicatului a orga
nizat grupe de ingineri pen
tru meditații la materiile mai 
grele, s-a îngrijit de asigura
rea unor condiții cît mai bune 
de muncă și studiu.

Tov. CONSTANTIN TUZU, 
ministrul Industriei Grele, 
a arătat că oamenii muncii 
din industria grea. înfăptuind 
politica partidului de indus
trializare socialistă a țării, ob
țin rezultate tot mai însem
nate.

Astfel planul producției glo
bale a fost realizat in primele 
9 luni ale anului curent in 
procent de 102.9 la sută, iar 
producția marfa în proporție 
de 101.6 la sută.

Referindu-se la perspecti
vele de dezvoltare a indus
triei grele, potrivit hotăririJor 
Congresului al III-lea al par
tidului. vorbitorul a arătat că 
la îndeplinirea acestora o 
contribuție de seamă o pot 
aduc» sindicatele. în consfă
tuirile de producție în care 
s-au discutat problemele de 
reducere a prețului de cost

Baia Mare, inginer la Uzinele 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, 
Ion Blejan, delegat al sindica
telor din Oradea, președintele 
consiliului local al sindicate
lor.

Congresul a fost salutat in 
continuare de tovarășii : Ara- 
pis Georgios, secretar general 
adjunet al Mișcării sindicale 
democrate din Grecia și se
cretar general al Mișcării sin
dicale din Pireu, Rahmovne 
Dekkar, secretar al Uniunii 
Generale a Muncitorilor alge
rieni.

A mai luat cuvîntul la dis
cuții Eroul Muncii Socialiste 
Ștefan Tripșa, delegat al sin 
dicatelor din Hunedoara, mai
stru oțelar la Combinatul si
derurgic.

Tov. Gheorghe Paloș, secre 
tar al C.C.S., care a prezidat 
ședința, a anunțat că Congre 
sul a primit mai multe scri
sori și telegrame din partea 
sindicatelor din Austria, Olan
da, Ghana, Irak, Australia și 
Japonia, care transmit sindi 
eateloi ..oastre saluturi fră
țești șt urări de succes în des
fășurarea xucrărilor Congresu
lui.

în numele Congresului și al 
tuturor oamenilor muncii or 
ganizați în sindicate din țara 
noastră, el a mulțumit căldu
ros sindicatelor de peste ho
tare pentru saluturile frățești 
adresate Congresului și le-a 
transmis cele mai sincere urări 
de succes în lupta lor pentru 
bunăstare, progres social și 
pace in lumea întreagă.

Pe adresa Congresului au 
sosit de asemenea numeroase 
telegrame din. partea sindica
telor și colectivelor de muncă 
din uzine, mine, șantiere, o- 
goare și instituții de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre. Oa
menii muncii salută cu înflăcă
rare Congresul nostru, urează 
succes lucrărilor sale, arată 
noile lor realizări în depășirea 
planului de producție, în obți
nerea de economii. Ei își iau 

s-au făcut propuneri care, a- 
plicate în producție, au dus 
la realizarea numai în 1959 a 
unui volum de economii de 
600 milioane . lei. Sindicatele 
au militat pentru introduce
rea și promovarea tehnicii 
noi, pentru răspîndirea și fo
losirea experienței înaintate 
în producție. A fost amintită 
printre altele valoroasa ini
țiativă a constructorilor de 
tractoare și autocamioane din 
Orașul Stalin : „în fiecare 
secție un nivel tehnic ridicat 
ai producției", care a fost pre
luată și însușită de multe alte 
colective din întreprinderile 
din întreaga țară.

Cu toate rezultatele bune 
obținute în diferite domenii 
de activitate trebuie să recu
noaștem că în activitatea 
noastră mai persistă unele 
lipsuri care frânează bunul 
mers al producției. Vorbitorul 
a arătat că în problema ino
vațiilor Ministerul Industriei 
Grele va acorda mai multă 
atenție generalizării unor ino
vații. va urmări modul cum 
acestea se aplică în producție.

Tov. SIMION ZEIGHEI 
președintele Comitetului de 
Stal pentru probleme de 
muncă și salarii, a arătat că 
in urma hotărârilor C C. a’. 
P M R și ale Consiliului de Mi
niștri s-a îmbunătăți» și a 
crescut efieiența economică a 
sistemului de salarizare, că 
acum salariile tarif ere sporite 
reprezintă partea cea ma im
portantă și baza »gură a 
ciștigulu; muncitorilor, e* s-a 
îmbunătățit simțitor funda 
mentarea normelor de muncă 
și daciplma in domeniul sa-

Arătmd că potrivit hotărâri 
lor Congresului al HI !ea al 
partidului realizarea sarcm . x 
planului de 6 ani va per~ ti 
ca salariul real al muacter.

noi angajamente pentru tradu
cerea în viață a hotărârilor ce
lui de-al in-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin.

Congresul a mulțumit tutu
ror oamenilor munca pentru 
saluturile și urările de succes 
adresate.

Apoi, delegații la Cor. gr «6 au 
aprobat in unanimitate propu
nerea Prezidiului de a se în
chide discuțiile la Raportul 
Consiliului Central ai Sindi
catelor, la raportul Comisiei 
centrale de revizie și la pro
iectul noului Statut al sindi
catelor.

A fost prezentat apoi proiec
tul de rezoluție asupra Rapor
tului prezentat de tovarășul 
Gheorghe Apostol, președinte
le Consiliului Central al Sin
dicatelor.

Delegații au aprobat in una 
nimitate Rezoluția celui de-al 
IV-lea Congres al Sindicatelor 
din Republica Populară Ro
mînă.

în sală răsună aplauze pu
ternice, urale. Participanții la 
Congres, în picioare, scandea
ză îndelung : P.M.R., se aude 
chemarea : Trăiască Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej !

Delegații au aprobat apoi în 
unanimitate raportul Comisiei 
centrale de revizie.

După prezentarea raportului 
comisiei de amendamente la 
proiectul noului Statut al Sin
dicatelor din Republica Popu
lară Romînă, Congresul a a- 
probat în unanimitate propu
nerile comisiei.

A fost pus apoi la vot pro
iectul de rezoluție cu privire 
la adoptarea noului Statut al 
Sindicatelor din Republica 
Populară Romînă.

Delegații au aprobat în una
nimitate noul Statut al Sindi
catelor din Republica Popu
lară Romînă.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerpres) 

lor, inginerilor, tehnicienilor și 
funcționarilor să crească cu 
40—45 la sută față de nivelul 
realizat în a doua jumătate a 
anului 1959, el a accentuat a- 
supra necesității perfecționării 
continue a‘ sistemului de sala
rizare și de normare a mun
cii în conformitate cu cerin
țele repartiției după muncă, 
in scopul întăririi cointe
resării materiale a celor ce 
muncesc.

Scoțind în evidență aplica
rea neabătută de către partid 
a învățăturii leniniste cu pri
vire la necesitatea folosirii 
cointeresării materiale, princi
piu de bază in organizarea 
producției socialiste, vorbite 
nil a subliniat rolul important 
pe care îl au organizațiile sin
dicale în urmărirea aplicării 
juste în întreprinderi a siste
mului de salarizare, necesita- 
:ea participării lor la îmbu
nătățirea indicatoarelor tarifa
re de calificare și a normării 
științifice a muncii, la legarea 
tot mai strinsă a sistemului 
premial de obiectivele princi
pale ale planului.

Tov. MARIA BOSETTI, pre 
ședința Consiliului național 
al femeilor, scoțând in eviden 
;â manie drepturi dobîndite 
de femei in anii regimului de
mocrat-popular, largile posibi- 
lități pe care le au astăzi de 
a și valorifica din plin apti- 
tudizEe și cunoștințele, a ară- 
:at că ele reprezintă în pre
zent aproape o treime din nu
mărul total al salari aților. In 
-neie sectoare industriale, cum 
este ndusrr.a bunurilor de 
ocxk-id, mai mult de jumă
tate din totalul muncitorilor 
sint femei; numărul femeilor 
agirere și »ehr. icier.e a eres 

cct de W de or: față de anul

Referindu-se apoi la proiec
tai de statut ai sindicatelor, 
xeșexr.ta Consiliului național 
ai femeLor a salutat cu căldu
ră prevederi conform
cirora femeile membre de 

care întrerup tempo
rar munca in producție în le- 

cu necesitățile ur.puse 
tie eriacatia copiilor, au drep-

- : 2- li .-ărr.'.r.â
x rrix_r_le sindicatului, bucu- 
—se ce drepturile social- 
n.rpra-e a_e membrilor de 
rai cat iar an^nc când ele
se r*—*•***•• in cimppl

jș; păstrează, veeximea 
îs cxcjeax ase âerem de d_ - 
ra ta —: — —11 jer*—

Tec. TOKXEA MARIVESCV. 
sssxaszrsl « Pi evede-
ritar Secxale, a arătat că mă- 
Rrrie sanitare pcecccizate de 
zarnd șt guvern, larg spriji
nite de crgazele sindicale, au 
făctri ca iz prezent in țara 
noastră starea de sănătate a 
populare »ă fie intr-o conti
nuă imbenătățire Mortalita
tea generală a atms un nivel 
umtre ee_e xa: scăzute din 
lume- Fată de ritmul de creș 
:ere pe țară a numărului ca 
drexr med-cale, care este in 

ce «B ce I or. 
mai mare față de anul 1938. 
in cestreie muncitorești aceas
tă creștere este de 5—6 ori 
mai mare.

Refermdu-se 1* sarcinile care 
stau in prezent in fața orga
nelor sanitare. vorbitorul a 
arătat că etapa actuală, dat 
fiind cozdițt-le materiale asi
gurate, se poate trece la pre
gătirea unui număr sporit de 
specialiști care să asigure ne 
voile populației In toate re
giunile ^rti. în același timp 
se continuă introducerea teh
nicii medicale moderne prin 
dotarea unităților sanitare — 
începând cu circumscripțiile 
sanitare și unitățile de între
prindere, cu aparataj modem. 
Vorbitorul a arătat că orga 
nele sanitare și cele sindicale 
trebuie să colaboreze mai 
strins în vederea îmbunătăți
rii permanente a grijii față de 
omul bolnav, a aplicării juste 
a măsurilor de prevedere so
cială.

Tov. MIHAI ROȘIORU (O 
rașul Stalin) a împărtășit 
delegaților la congres expe
riența comitetului sindicatului 
Uzinelor „Emst Thălmann" în 
mobilizarea constructorilor de 
tractoare pentru mai buna 
gospodărire a metalului. Prin
tre alte metode folosite de 
sindicat în acest scop este și 
înființarea în secțiile uzinei 
și în fiecare atelier, potrivit 
indicațiilor partidului, a peste 
50 de colective, formate din 
10—15 muncitori și tehnicieni 
fruntași, care studiază perma
nent posibilitățile de economi 
sire a metalului. Prin propune 
rile lor privind reducerea, 
gram cu gram a greutății inu
tile a unor piese, reproiectarea 
altora, introducerea și extin
derea unor procedee tehnolo 
gice noi, ele au adus o con 
tribuție esențială la economi
sirea în cursul anilor 1959— 
1960 a peste 3.600 tone metal, 
în prezent acțiunea aceasta, 
care se desfășoară sub lozin
ca : „Să lucrăm două zile Pe 
lună cu material economisit", 
a luat o largă extindere.

Ca rezultat al tuturor acțiu 
nilor întreprinse pe linia gos
podăririi raționale a metalului, 

informăm Congresul că uzina 
noastră va realiza pînă la 
sfîrșitul acestui an peste plan 
din metalul economisit piese 
de schimb pentru tractoare 
în valoare de peste 7 milioa
ne lei.

în încheiere el a comunicat 
Congresului că constructorii 
de tractoare din Orașul Sta
lin vor da anul acesta peste 
plan 1.000 de tractoare șj nouă 
milioane lei economii la pre
țul de cost

Tov. EUFIMIA DIMITRIU 
(raionul Filimon Sîrbu) a ară
tat că sub regimul de exploa
tare burghezo-moșieresc circa 
80 la sută din populația raio
nului Filimon Sîrbu era ne
știutoare de carte. Astăzi, da
torită grijii partidului și gu
vernului, în raion funcționea
ză 68 de școli și 424 cadre di
dactice. Nu este comună sau 
sat unde să nu fie cel puțin 
o școală în care sînt cuprinși 
la învățătură toți copiii de 
vîrstă școlară.

Organele sindicale au ajutat 
învățătorii și profesorii în rea
lizarea sarcinii privind gene
ralizarea învățămîntului de 7 
ani. Astăzi în raion 98,4 la 
sută din totalul absolvenților 
clasei a IV a au fost cuprinși 
în clasa a V-a.

La aceste rezultate a contri
buit mult și măsura luată de 
partid și guvern de a acorda 
gratuit manualele școlare pen
tru toți elevii claselor a I—VII. 
Nu vă puteți închipui bucuria 
manifestată de copii și părin
ții lor la deschiderea anului 
de învățâmint pentru acest 
minunat dar făcut de partid 
și guvern. Părinții copiilor și 
cadrele didactice m-au rugat 
să transmit de la această tri
bună, adînca lor recunoștință 
față de partid.

Tov. ALEXANDRU SENCO- 
VICI, ministrul Industriei Bu
nurilor de Consum, a arătat 
că. așa cum în toate domeniile 
de activitate sindicatele sint 
chemate să-și aducă o contribu
ție deosebit de prețioasă, și în 
industria bunurilor de consum 
ele constituie un sprijin pu
ternic ș| permanent în îmbu- 
nâiățiree activității in vederea 
satisfacerii cît mai depline a 
cerințelor oamenilor muncii.

Conducerea Uniunii Sindi- 
cateâcr și activiștii sindicali, 
rudi largi de masibr. ai 

. ze dau zs ajutor 
șraoaa prx « le
fac a prz pârtieparea arxrvi 
la el&bccarea mfcr-nxr aem- 
te să fmbuzăUțească întreaga 
noastră activitate.

După ce a subliniat sarcini
le trasate industriei bunurilor 
de consum de Congresul al 
IH-lea al P.M.R., vorbitorul a 
arătat că numeroase colective 
din întreprinderi și subramuri 
întregi și-au îndeplinit sarci
nile de plan pe primele trei 
trimestre înainte de termen, 
valoarea producției globale pe 
M.I B.C. fiind realizată în pro
porție de 102.8 la sută.

Referindu-se în continuare 
la promovarea progresului 
tehnic în toate întreprinde
rile. vorbitorul a relevat co
laborarea ministerului cu Co
mitetul Central al Uniunii 
sindicatelor pentru organiza
rea concursurilor de inovații 
și pentru extinderea unor ini
țiative valoroase, cum ar fi 
aceea > muncitorilor de la 
„Industria bumbacului44 pri
vind creșterea indicilor de u- 
tilizare a războaielor de țesut, 
a muncitorilor de la Uzinele 
„Janos Herbak" din Cluj pen
tru obținerea de cît mai mul
te produse de bună calitate 
cu cele mai mici consumuri 
specifice, precum și întrece
rea pe profesii pentru obți
nerea titlului de cel mai bun 
croitor și ștanțor în industria 
încălțămintei.

Vorbitorul a scos în eviden
ță îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă ale ce
lor ce muncesc din acest sec
tor, arătînd că în anii 1956- 
1960 a fost alocată pentru 
construirea de locuințe mun
citorești suma de 278 milioa
ne lei, iar pentru acțiuni so- 
cjal-culturale 197 milioane lei.

Tov. ECATERINA RAS- 
TADTER (Timișoara) s-a re
ferit la cîteva aspecte ale în
trecerii socialiste din G.A.S.- 
Peciul Nou, subliniind apor
tul acesteia la succesele dobîn
dite de colectivul gospodăriei 
în sporirea producției de ce
reale, carne și lapte. Astfel 
— a spus vorbitoarea — din 
1957 și pînă în prezent gos
podăria noastră a livrat sta
tului 7.000 tone de grîu, a- 
proape 5.000 tone de porumb, 
8.820 hectolitri de lapte de 
vacă și de oaie, 17.600 kg 
lînă fină și semifină. mai 
mult de 5.000 kg miere de al
bine, precum și alte cantități 
de produse agro-alimentare.

Citim în ziare și auzim la 
radio — a spus în încheiere 
vorbitoarea — că în alte gos
podării, prin aplicarea unor 
metode înaintate se obțin re
zultate și mai bune. Am vrea 
să cunoaștem metodele folo
site de aceste unități în vede
rea aplicării lor și la noi. De 
aceea socotesc că este bine ca 
în viitor consiliile locale Și re
gionale ale sindicatelor pre
cum și Comitetul central al 
Uniunii sindicatelor din ra
mura noastră să organizeze 
schimburi de experiență la 
aceste gospodării.

Biblioteca din insu-lo Ada Kaleh, -raionul Turnu Severin, regiunea 
Craiova este frecventată zilnic de sute de cetățeni de naționa
litate turcă. Ei au la dispoziție peste 5600 de volume în limba 

rominâ, rusă, turcă.

Adunările de alegeri- 
mijloc de îmbunătățire 

a activității 
organizațiilor U.T.M.
(Urmare din pag. l-a) 

rală a acestora, pentru edu
carea tineretului în spiritul 
colectivismului, pentru a or
ganiza în perioada de iarnă 
o intensă muncă politico-edu- 
cativă în rîndul tineretului 
sătesc.

în școli și facultăți, adună
rile pentru dări de s^amă și 
alegeri trebuie să analizeze 
profund munca politîeă desfă
șurată de căîre organizațiile 
U.T.M, pentru creșterea răs
punderii elevilor și studenților 
față de principala lor îndato
rire, învățătura, pentru 
rea vigilenței și combativității 
lor revoluționare împotriva in
fluențelor ideologiei burgheze, 
împotriva împăciuitorismului 
și cosmopolitismului. Anaii- 
zînd din acest punct de vede
re adunarea organizației 
U-T.M. pentru darea de sea
mă șî alegeri din clasa a Xl-a 
B a Școlii medii din Tîrnă- 
veni, se constată că ea 
nu s-a ridicat la nivelul ce
rințelor. Anul școlar trecut 
»-a încheiat aici cu rezultate 
■u dintre cele mai bune- 
Ma’ Kalt» de 1* ÎEcepdwl 
eexiai aa școlar și pini in 
prezetu majoritatea elevilor 
din clasă au obținut la unele 
materii cum sînt limba ro
mînă, geologia etc. note slabe. 
Cu toate acestea darea de 
seama n-a analizat lipsurile 
manifestate de unii elevi la 
învățătură, n-a scos la iveală 
cauzele lipsurilor și tocmai 
de aceea discuțiile s-au purtat 
la un slab nivel politic, au 
fost lipsite de combativitate, 
de propuneri concrete menite 
să îmbunătățească munca po
litică și cuitural-educativă a 
organizației U.T.M. în rîndul 
elevilor. Comitetele raionale 
și orășenești U.T.M. au da
toria să ia măsuri pentru a 
evita repetarea unor aseme
nea lipsuri în desfășurarea 
adunărilor pentru dări de 
seamă șl alegeri în școli și 
facultăți.

în ultimii ani, activitatea 
patriotică a tineretului a luat 
o mare dezvoltare. Zleci de 
mii de utemiști și tineri, or
ganizați în brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, aduc o 
contribuție de preț Ia ridica
rea unor construcții de inte
res social-cultural, la înfru
musețarea orașelor, întreprin
derilor, școlilor, în acțiunea 
de împăduriri, de colectare a 
fierului vechi etc. Adunările 
de dări de seamă și alegeri 
au însă datoria să analizeze 
la un nivel corespunzător 
neajunsurile ce mai există 
în munca unor organizații 
U.T.M. din unele întreprin
deri și mai ales din instituții» 
școli și facultăți, privind or
ganizarea și îndrumarea acti
vității brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică, stabilind 
totodată măsuri concrete pen
tru înlăturarea lipsurilor 
semnalate.

Pregătirea și desfășurarea 
adunărilor pentru dări de sea
mă și alegeri coincide anul 
acesta cu deschiderea învăță- 
mîntului politic U.T.M. Acest 
fapt constituie un prilej în 
plus pentru utemiști de a 
dezbate la un înalt nivel sar
cinile privind îmbunătățirea 
necontenită a conținutului în- 
vățămintului politic U.T.M., 
a legăturii sale cu viața, cu 
activitatea practică a organi
zațiilor U.T.M., a cursanților. 
Munca educativă în rîndurile 
tineretului nu se rezumă însă 
numai la organizarea învăță
mîntului politic. De aceea 
este necesar ca atît dările de 
seamă, cît și dezbaterile în 
adunările de alegeri să se re
fere pe larg și la celelalte 
mijloace care stau la înde- 
mîna organizațiilor U.T.M. în 
vederea educării comuniste a 
tineretului.

în adunările pentru dări dc 
seamă și alegeri trebuie să se 
analizeze profund, multilateral 
felul cum își trăiesc ti
nerii cej mai frumoși ani ai 
vieții. Nu se poate trece cu 
vederea faptul că mai sint ti
neri care au manifestări ne
demne — uneori huliganice 
— în școa’ă, în familie, în 
societate. De aceea este nece

sar ca adunările de alegeri 
să combată cu botărire man" 
festările huliganice, cosmopu 
lite, toate influențele modului 
de viață descompus al lumii 
capitaliste, stabilind totodată 
măsuri concrete pentru a îm
bunătăți continuu munca de 
educare morală, cetățenească 
a tineretului, pentru a eultiva 
și mai mult în rîndurile ace
stuia atitudinea nouă, socia
listă față de muncă, grija 
față de avutul obștesc, res
pectul față de legile statului 
nostru democrat-popular.

Un loc deosebit de impor
tant în adunările pentru dări 
de seamă și alegeri îl ocup£ 
dezbaterea problemelor pri
vind viața internă de organi
zație. în secția turnătorie de 
fontă a Uzinelor „23 August“ 
din Capitală, utemiștii au a- 
nalizat pe larg felul în care 
au fost respectate normele 
vieții interne de organizație, 
conținutul politico-educLliv al 
adunărilor generale, nivelul la 
care acestea se desfășoară, fe
lul în care s-a preocupat or
ganizația U.T.M. respectivă de 
creșterea w întărirea rânduri. 
Ier U.T.M.. de «daorea P*U- 
tăro-ideaiogică a neUor ute
miști. de pregătirea și reee- 
mandarea celor mai merituoși 
utemiști pentru a deveni can
didați și membri de partid.

Odată cu discutarea profun
dă și multilaterală a activi
tății de pină acum a organi
zațiilor U.T.M., odată cu 
stabilirea sarcinilor ce revin 
organizațiilor U.T.M. în viitor, 
în aceste adunări se vor ale
ge șî noile organe de condu
cere ale U.T.M. Experiența de 
pînă acum a dovedit că ale
gerea noilor organe de con
ducere U.T.M. este făcută și 
anul acesta cu deosebită gri
jă și răspundere politică. Ală
turi de acei membri al orga
nelor de conducere ale organi
zațiilor U.T.M. care îndreptă
țesc și pe mai departe încre
derea de a fi realeși, adunări
le generale aleg noi tovarăși, 
membri și candidați de par
tid, utemiști dintre cei mal 
destoinici care constituie prin 
întreaga lor comportare în 4
muncă și în viață un exemplu 
demn de urmat pentru ceilalți 
tineri.

Adunările de dări de seamă 
și alegeri vor adopta hotăriri 
privind activitatea de viitor a 
organizațiilor U.T.M. La în
tocmirea și adoptarea acestor 
hotăriri trebuie să se țină 
neapărat seama de discuțiile, 
criticile și propunerile făcute 
de participanții la adunări, să 
se stabilească, pe baza sarci
nilor puse în fața organiza
țiilor U.T.M. la Congresul al 
III-lea al U.T.M., direcțiile 
principale în care trebuie 
să-și îndrepte pe viitor activi
tatea organizația U.T.M. res
pectivă.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. au 
datoria să acorde cea mai ma
re atenție adunărilor de ale
geri, să ajute birourile și co
mitetele organizațiilor U.T.M. 
în buna pregătire a acestora, 
să asigure ca în această pe
rioadă să se pună la punct e- 
vidența membrilor, să se facă 
cunoscut tuturor utemiștiior 
cu cinci zile înainte de adu
nare, locul, ziua, ora și ordi
nea de zi a adunării, să 
se asigure participarea tu
turor membrilor organizați
ilor U.T.M. Ia aceste adunări, 
să se ia măsuri pentru întoc
mirea din timp a dărilor de 
seamă și pentru a fi supuse 
aprobării organizațiilor de 
partid respective.

r

I

Luînd din timp măsuri pen
tru temeinica lor pregătire po
litică și organizatorică, respec- 
tînd întocmai prevederile Sta
tutului U.T.M. cu privire la 
desfășurarea lor, adunările 
pentru dări de seamă și ale
geri vor constitui fără îndoia
lă și în acest an un mijloc 
de ridicare a activității fie
cărei organizații de bază 
U.T.M. la nivelul sarcinilor 
sporite pe care partidul le-a 
încredințat tineretului in ope
ra de desăvîrșire a construc
ției socialismului în patria 
noastră.

I
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Viitorilor
o pregăti
<iu« pag. I-a)

învăță-k.-z> mai bune la

Din raport, din cuvîntul 
utemiștilor din activul U.T.M. 
ca de pildă Petre Dumitru 
de la Școala profesională „23 
August*1, Nicolae Dorobanțu, 
de la Școala profesională fi
nite-lemn și alții, a reieșit că 
organizațiile U.T.M. din șco
lile profesionale și tehnice 
ale raionului au folosit cu 
mai multă eficacitate unele 
forme Și metode specifice 
muncii lor, care ajută școala 
la mobilizarea elevilor pentru 

i se pregăti mai temeinic.
►-S-a arătat, de pildă, că or
ganizațiile U.T.M. au folosit 
nai bine adunările gene
rale U.T.M. în scopul îm
bunătățirii ridicării nivelu
lui la învățătură al ele
vilor. Comitetele U.T.M. și bi
rourile pe clasă de la Grupul 
școlar „23 August", finite-lemn, 
electroaparataj au organizat 
adunări generale deschise, la 
care au fost invitați profesori 
și părinți ai elevilor. în a- 
ceste adunări, s-au analizat 
cauzele pentru care unii elevi 
aveau rezultate slabe la în
vățătură. Colectivele claselor, 
și în special utemiștii. alături 
de profesori și părinți, au do
vedit exigență față de elevii 
care nu învățau cu seriozi
tate. care-și permiteau să vină 
nepregătiți la școală, nu-și 
făceau temele, sau erau in- 

plmați. întotdeauna afce- 
adunări s-au încheiat cu

măsuri concrete pentru îmbu
nătățirea muncii de învăță
tură în clasă. Asemenea adu
nări generale au contribuit la 
dezvoltarea spiritului de răs
pundere al elevilor, determi- 
nîndu-i să înțeleagă mai bine 
că învățătura este principala 
lor îndatorire, creînd în clase 
o opinie de dezaprobare a ati
tudinii acelor elevi care se 
mulțumeau cu note la limită.

Sînt numeroase exemple de 
elevi care și-au îndreptat 
situația la învățătură toc
mai datorită faptului că co
lectivul din care fac parte, 
profesorii și părinții, au dove
dit exigență față de ei. i-au 
tras la răspundere pentru pre
gătirea lor superficială, i-au 
obligat să răspundă cu toată 
seriozitatea ia întrebarea : cum 
își îndeplinesc ei principala 
sarcină pe care le-a încredin
țat-o organizația, cum luptă 
pentru a merita cu adevărat 
titlul de utemist, dacă nu în
vață și sînt indiscîplinați ?

Totodată, acești elevi au fost 
ajutafi concret la învățătură, 
prin organizarea unor consul
tații, prin îndrumările care li 
s-au dat asupra felului cum 
trebuie să-și organizeze tim
pul, prin organizarea grupelor 
de Învățătură și prin contro
lul sistematic al muncii lor.

în cadrul dezbaterilor ple
narei s-a arătat că o metodă 
bună, care a fost folosită ce 
unele organizații în sprijinul 
elevilor la învățătură este Ș» 
organizarea unor adunări ge
nerale cu temă, in care s-au 
dezbătut probleme privind 
metodica de a învăța: orga
nizarea timpului de studiu, 
folosirea manualelor și a no
tițelor in studiul individual, 
schimbul de experiență între 
elevii fruntași și codași etc.

Datorită extinderii metode
lor bune de învățătură, în
trajutorării intre elevi, prin 
organizarea grapelor de învă
țătură și a ajutorului indivi
dual, a mobilizării unui nu- 
TOăr tot mai mare de elevi la 
cercurile pe materii, la medi
tații, a dezvoltării spiritului 
de întrecere între eievi pentru 
cele mai bune rezultate la în
vățătură, în numeroase clase 
ale Școlilor profesionale „23 
August", Electroaparataj, Școa
la profesională auto, numărul 
elevilor care au obținut rezul
tate ridicate la învățătură a 
crescut.

Relevînd realizările obținu
te. valoroasa experiență do
bîndită de organizațiile U.T.M. 
din școlile profesionale și teh
nice ale raionului, atît rapor
tul prezentat în plenară, cit 
și participanțîi la discuții, au 
sco6 la iveală lipsurile care se 
manifestă in activitatea orga
nizațiilor U.T.M. privind con
tribuția pe care trebuie să o 
*lucă la obținerea de către 
Mevi a unor rezultate tot mai 
Rne la învățătură, relevînd 
rf. cauzele acestor lipsuri.

Așa cum s a arătat în ca
drul plenarei, unele organiza
ții U.T.M. nu au desfășurat o 
intensă muncă politică-educa
tivă pentru a cultiva în con
știința elevilor un înalt spirit 
de răspundere față de învăță
tură. în cadrul dezbaterilor 
s-a subliniat că tocmai acest 
lucru a contribuit la faptul că 
mai există eievi care nu pri
vesc cu seriozitate învățătura 
și care cred, așa cum arăta 
E/.sabeta Lipă, elevă la școa
la fmite-lemn, că este sufi- 
c.ent dacă obțin note la limită 
la materiile de cultură gene
rală, că pregătirea de cultură 
generala pentru un elev de la 
școala profesională ar fi mai 
puțin importantă. Numeroși 
vorbitori au arătat că împotri
va unor asemenea concepții nu 
se ia întotdeauna o atitudine 
combativă. în anul II al Școlii 
profesionale finite-lemn, de 
pildă, colectivul clasei n-a ma- 
Bifeetat exigență față de le- 
mb B chiulangiii Împotriva
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acelora care și încalcă princi
pala îndatorire — aceea de a 
învăța. Aceasta explică în 
bună măsură faptul că în a- 
ceastă clasă unii elevi au ră
mas corijenți sau au obținut 
note slabe. S-a arătat, de ase
menea, că sînt organizații 
U.T.M. de clasă, ca de pildă 
la Școala profesională finite- 
lemn, Școala profesională E- 
lectroaparataj în care adună
rile generale U.T.M. nu sînt 
folosite pentru a pune în dis
cuția colectivului problemele 
pregătirii elevilor, trăgîndu-i 
la răspundere pe acei care vă
desc dezinteres față de învă
țătură și în cadrul cărora opi
nia colectivului să acționeze 
combativ, să se ia măsuri e- 
ficace pentru lichidarea lipsu
rilor. Ion Stiroiu, elev în anul 
II frezori la Grupul școlar „23 
August'*, în loc sâ învețe își 
pierdea timpul în plimbări in
terminabile, Ion Popa din a 
nul II al Școlii profesionale 
finite-lemn își folosea tot 
timpul necesar învățăturii ju- 
cînd fotbal, Petre Baragnan 
din anul III frezori de la 
Grupul școlar „23 August** a 
rămas repetent datorită dezin
teresului față de învățătură. 
Colectivul din care făceau 
parte acești tineri nu a inter
venit la timp pentru a le arăta 
gravitatea faptelor lor, faptul 
că pregătirea superficială în 
școală va avea 
grave asupra 
toare.
facă 
ducțieL să stăpînească 
nica modernă cu o astfel de 
pregătire. în adunările gene
rale organizate în aceste cla
se, abaterile acestor tineri 
n-au constituit un subiect de 
discuție. Așa se face că acești 
elevi au persistat fn a neglija 
sarcina lor principală — aceea 
de a învăța.

Raportul ?i participanțîi la 
dezbateri au arătat că sînt or
ganizații U.T.M. care dovedesc 
formalism în organizarea gru
pelor de ajutorare, a ajutoru
lui individual, nu se preocu
pă să organizeze un larg 
schimb de experiență între e- 
levi pen:ru folosirea celor mai 
bune metode de studiu, sâ-i 
mobilizeze pe elevii slabi pre
gătiți la meditații și consulta
ții. Unele crgar..zaț’.i U.T.M. 
au ținut o slabă legătură cu 
familiile elevilor și nu au fo
losit sprijinul părinților ace
lor elevi care dau dovadă de 
pasivitate, dezinteres Ia învă
țătură. în mod deosebit ra
portul și vorbitorii au criti
cat faptul că unele comitete 
U.T.M., ca cel de la Școala 
profesională finite-lemn și cel 
de la Școala profesională E- 
lectroa parata j, nu urmăresc 
Îndeaproape felul în care își 
folosesc elevii timpul destinat 
studiului, nu organizează ac
tivități interesante în timpul 
liber, care să vină in sprijinul 
pregătiri: elevilor, ca de pildă 
organizarea unor concursuri 
„Cine știe, cîștigă** pe diverse 
profesii, referate despre anu
mite probleme tehnico-științi
fice. seri literare, recenzii, con
cursuri de poezie. întîlniri cu 
oameni de știință și cultură.

Dezbaterile plenarei au ară
tat că în anul școlar care a 
început, organizațiile U.T.M. 
trebuie să tragă învățăminte 
din lipsurile manifestate In 
anul școlar trecut și sâ pună 
Pe primul plan al activității 
lor sarcina de a dezvolta spi’ 
ritul de răspundere al elevilor 
față de învățătură, preocupa
rea pentru însușirea unei bo
gate culturi generale, indis
pensabile muncitorului înain
tat Astăzi, cînd tehnica cu
noaște o dezvoltare uimitoare, 
nu poți să fii strungar, miner, 
lăcătuș, mecanic, electrician, 
bun meseriaș fără să stăpî- 
nești matematica, fizica, cu
noștințe de desen tehnic și ce
lelalte materii de cultură ge
nerală care se predau în școa
lă. Organizațiile U.T.M. tre
buie să arate elevilor acest 
lucru.

O altă problemă asupra că
reia participanțîi la plenară 
au stăruit în mod deosebit este 
pregătirea practică a elevilor 
din școlile profesionale și teh
nice.

Pregătirea practică joacă un 
rol însemnat în procesul de 
învățămînt. Fără însușirea u- 
nor trainice deprinderi prac
tice, elevul ucenic nu poate 
deveni un adevărat muncitor, 
capabil să poarte personal 
răspunderea unei sarcini de 
producție. Așa cum s-a arătat 
în plenară, meseria șe însu
șește învățînd și muncind, me
seria o îndrăgești cunoscîndu-i 
toate tainele ei. în ultimii ani 
s-au luat măsuri importante 
pentru asigurarea unor condi
ții bune de desfășurare a prac
ticii. Astfel, atelierele școlilor 
au fost dotate cu utilaje co
respunzătoare. întreprinderile 
pe lingă care funcționează șco
lile privesc cu mai multă răs
pundere sarcina de a contri
bui la formarea viitorilor lor 
muncitori, organizînd mai bine 
practica ucenicilor în uzină.

Raportul și discuțiile au îm
părtășit această experiență 
bună dobîndită în organizarea 
practicii în producție. în pri 
mul rînd s-a apreciat ca po
zitiv faptul că întreprinderile 
se preocupă mai mult de a a- 
sigura ucenicilor condiții să 
lucreze direct la mașină, sub 
supravegherea celor mai buni 
muncitori, tehnicieni și mai
ștri, Se folosește cu succes

Ei 
față

repercusiuni 
muncii lor vii- 

nu vor reuși să 
cerințelor pro- 

teh-

m u
m u

metoda ca paralel cu însușirea 
cunoștințelor practice prevă
zute în programă, ucenicii 
să fie antrenați în reali
zarea planului de produc
ție al secțiilor în care lucrea
ză. Astfel a procedat maistrul 
utemist Ion Mițco cu ucenicii 
de la Grupul școlar „23 Au
gust", care i-au fost reparti
zați să-i îndrume. Această for
mă de organizare a practicii 
a stimulat interesul ucenici
lor pentru însușirea meseriei, 
oferindu-le în același timp, 
satisfacția de a fi utili uzinei, 
producției încă de pe băncile 
școlilor.

S-a vorbit foarte mult des
pre grija și dragostea cu care 
ii înconjoară muncitorii pe u- 
cenicii lor. punindu-i să lu
creze efectiv la mașină, con- 
trolind calitatea lucrărilor 
executate de elevi, urmărind 
(așa cum procedează unii mai
ștri de la Grupul școlar „23 
August", auto și Electroapa
rataj) ca pregătirea practică a 
elevilor să meargă in înlăn
țuire strânsă cu cunoștințele 
de tehnologie, de organizare a 
producției, de desen tehnic pe 
care și le însușesc la orele de 
curs.

S-a apreciat ca pozitiv fap
tul că organizațiile U.T.M. din 
școli și cele din întreprinderi 
participă efectiv Ia organiza
rea practicii ucenicilor. Ele au 
contribuit îndeosebi la mobi
lizarea elevilor de a folosi din 
plin orele de practică, la mo
bilizarea acestora de a parti
cipa la concursurile pe profe
sii, la consfătuirile de produc
ție din întreprinderi, care le 
dau posibilitatea să cunoască 
și pe această cale, mai bine 
problemele uzinei, să vadă 
cum se organizează desfășura
rea procesului de producție, să 
cunoască mai bine spiritul de 
muncă, de disciplină, atmosfe
ra de combativitate care dom
nește in colectivele muncitori
lor. Organizațiile U.T.M. au 
contribuit și la organizarea 
brigăzilor de producție for
mate din elevii anului III 
care-și desfășoară practica în 
producție. Formarea acestor 
brigăzi s-a dovedit a fi o me
todă bună în activitatea prac
tică a elevilor; în brigadă, 
elevilor li se pot încredința 
sarcini de producție, ei pot or
ganiza mai ușor consultații în 
problemele tehnice, pot studia 
mai organizat literatura de 
specialitate.

In cadrul plenarei au fost 
scoase la iveală și lipsurile le
gate de desfășurarea practicii 
în producție. S-a arătat, de 
pildă, că nu peste tot se a- 
cordă atenția cuvenită organi
zării în bune condiții a 
practicii. în unele întreprin
deri. printre care și Uzinele 
„23 August", nu li se asigură 
tuturor ucenicilor posibilita
tea de a lucra efectiv la ma
șină. Ei sînt puși să îndepli
nească multă vreme doar 
munci auxiliare. Intr-adevăr, 
ucenicul trebuie să învețe să 
îndeplinească și aceste munci. 
El trebuie să spele mașina, să 
se ocupe de stivui rea unor 
materiale. Dar în acelaș timp 
ucenicul trebuie să lucreze și 
la mașină, să o cunoască în 
toate amănuntele ei. să cu
noască problemele secției, 
procesul de producție, la ce 
folosesc materialele pe care 
le-a stivuit

Din păcate, așa cum a ară
tat în cadrul dezbaterilor ple
narei și tovarășul Reianu Pe
tre, în unele secții și sectoare 
din cadrul unor întreprinderi 
mai există practica de a-1 lăsa 
pe ucenic să fie simplu spec
tator la ceea ce se întâmplă în 
uzină, șefii de secții sau de 
schimb nu se ocupă de in
struirea ucenicilor în produc
ție, nu le asigură materialele 
și sculele necesare.

Mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul în plenară au arătat 
că organizațiile U.T.M. din 
școlile profesionale și tehnice 
ale raionului și cele din între
prinderi care patronează a- 
ceste școli se ocupă insufi
cient de problemele practicii 
ucenicilor. Rareori se întîm
plă ca în adunările generale 
să se analizeze activitatea pe 
care o desfășoară ucenicii la 
practică, să se ia măsuri pen
tru ca fiecare ucenic să folo
sească la maximum timpul pe
trecut în uzină sau în atelie
rul școlar. Insuficient s-au 
preocupat organizațiile U.T.M. 
de studierea celor mai bune 
forme de organizare a practi
cii în producție ajutînd con
ducerile școlilor în generaliza
rea acestor forme.

Practica ucenicilor 
ducție, au subliniat pârtiei- 
panții la discuție, 
care Stuparu Gheorghe de la 
Școala profesională „23 Au
gust", Antip Traian, locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T.M. de la Uzinele „23 Au
gust", I. Cecorovski de la Școa
la profesională Electroapara- 
taj, este un minunat mijloc de 
educație a viitorului munci
tor. în uzină, în procesul folo
sirii bunurilor materiale, ală
turi de muncitori se contu
rează profilul moral al munci
torului de mîine, se dezvoltă 
la ucenic trăsăturile de carac
ter specifice omului înaintat: 
cinstea, pasiunea și perseve
rența în muncă, hărnicia, spi
ritul inovator, spiritul de dis
ciplină și intransigența. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
dezvolte la elevi dorința de a

în pro-
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fi asemenea oameni, de a 
munci și de a trăi asemenea 
muncitorului înaintat, dedi- 
cîndu-se cu dragoste meseriei 
pe care și-au ales-o.

Plenara activului U.T.M. a 
dezbătut și alte probleme le
gate de activitatea organizații
lor U.T.M. din școlile profesio
nale și tehnice ale raionului. 
Astfel s-a relevat faptul că or
ganizațiile U.T.M. de la Școlile 
profesionale „23 August", auto 
și electroaparataj, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
au dat o atenție mai mare îm
bunătățirii muncii politico- 
ideologice în școală și întări
rii vieții de- organizație. Un 
fapt pozitiv este contribuția 
acestor organizații la pregăti
rea politico-ideoiogică a elevi
lor. Ele s-au preocupat să dez
volte mai puternic la elevi in
teresul pentru însușirea știin
țelor sociale predate la școală. 
„Introducerea cursului de so
cialism științific — arăta Ni- 
eolae Dorobanțu, elev la Școa
la profesională finite-lemn, 
studierea teoriei marxist-leni- 
niste, cunoștințele căpătate în 
cadrul orelor de economie po
litică, ne-au ajutat nouă, uce
nicilor, în înțelegerea mai te
meinică a problemelor preda
te la celelalte materii. însuși
rea cunoștințelor de științe 
sociale ne-a ajutat să ne dăm 
seam că, dacă acum în anii de 
ucenicie nu ne pregătim te
meinic, nu ne stTăduim să pă
trundem în tainele producției, 
să cunoaștem legile după care 
se conduce economia noastră 
socialistă, nu vom putea nicio
dată deveni buni muncitori. 
Și alți vorbitori au subliniat 
preocuparea elevilor de a se 
pregăti temeinic la aceste ma
terii. Ei au relevat, de aseme
nea o seamă de forme de acti
vitate politicoeducativă folo
site cu succes de către unele 
organizații U.T.M. din școlile 
raionului - ca invățămîntul 
politic U. T. M., informările 
politice, conferințele — pentru 
a-i ajuta pe tineri să cunoas
că mai temeinic politica parti
dului nostru, mărețele reali
zări ale regimului democrat- 
popular, sarcinile ce revin ti
neretului de a contribui la în
făptuirea planurilor grandioa
se de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră 
și a trecerii treptate la cons
truirea comunismului. S-a 
arătat, de pildă, că s-a 
reușit cuprinderea majorității 
elevilor în învățămîntul poli
tic, în cadrul căruia s-au dez
bătut o seamă de probleme 
strîns legate de activitatea 
elevilor, iar elevii — cei mai 
mulți — și-au însușit cu te
meinicie lecțiile predate. A 
fost apreciată preocuparea 
unor organizații U. T. M. de 
clasă care au reușit să organi
zeze adunări generale U.T.M. 
cu un bogat conținut educativ.

Analizînd cu profunzime 
cauzele pentru care în rîndul 
elevilor din școlile profesiona
le și tehnice ale raionului mai 
sînt tineri care manifestă in
disciplină, chiul, cosmopoli
tism, unii vorbitori au arătat 
că, aceasta se datorește slabei 
munci politico-ideologice a 
unora dintre organizațiile 
U.T.M., faptului că se ocupă 
mai mult de aspectul organi
zatoric al învățămîntului poli
tic U.T.M. și nu de asigurarea 
unui conținut corespunzător, 
că unele adunări generale 
U.T.M. nu sînt bine pregătite, 
nu pun în discuția utemiștilor 
cele mai importante probleme 
ale colectivului, iar unele bi
rouri de clasă nu urmăresc în
făptuirea măsurilor care se iau 
în adunările generale U.T.M. 
în acest fel, unele adunări ge
nerale U.T.M. nu constituie a- 
devărate școli de educație co
munistă a utemiștilor. De ase
menea, s-a arătat că în viața 
internă de organizație se ma
nifestă deficiențe, utemiștii nu 
au sarcini concrete și nu sînt 
trași la răspundere pentru ne- 
îndeplinirea îndatoririlor de 
utemist.

întreaga dezbatere a activu
lui U.T.M. a fost străbătută ca 
un fir roșu de hotărîrea ute
miștilor din școlile profesio
nale și tehnice ale raionului, 
de a lupta pentru lichidarea 
lipsurilor existente în activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
care fac parte, pentru îmbu
nătățirea muncii lor.

Plenara activului U.T.M. 
din școlile profesionale și 
tehnice ale raionului 23 Au
gust, în urma dezbaterilor 
purtate și a concluziilor care 
au fost trase, a adoptat un 
plan bogat de măsuri pentru 
intensificarea activității orga
nizațiilor U.T.M. în vederea 
îndeplinirii hotărîrilor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. și 
a sarcinilor Congresului al 
III-lea al U.T.M. cu privire la 
îmbunătățirea nivelului învă
țămîntului profesional. Astfel 
s-a hotărît, printre altele, ca:

— în toate organizațiile 
U.T.M. de clasă și ani să se 
analizeze trimestrial și ori de 
cîte ori este nevoie, în adu
nări generale U.T.M., felul în 
care își însușesc elevii mate
riile predate în școală. Să se 
extindă organizarea adunări
lor generale deschise la care să 
fie invitați părinții elevilor ce 
sînt puși în discuție pentru 
rezultatele slabe la învățătură 
și disciplină

— în scopul ridicării nive
lului la învățătură al elevilor, 
organizațiile U.T.M. vor spri
jini școala în organizarea 
grupelor de învățătură îndeo
sebi la fizică, matematică, 
tehnologia metalelor, desen 
tehnic și îi vor mobiliza pe 
elevi să participe la medita
ții și consultații, la cercurile 
pe materii. O preocupare a 
organizațiilor U.T.M. va fi și 
aceea de a îndruma îndea
proape activitatea elevilor ex
terni. Ele vor ajuta școlile să 
creeze condițiile necesare ca 
acești elevi să-și pregătească 
lecțiile în școală, sub directa 
supraveghere a profesorilor.

— Se vor organiza expozi
ții cu caiete de notițe bune și 
lucrări practice, iar în adu
nările generale, la stațiile de 
amplificare, la posturile ute- 
miste de control și la gazetele 
de perete vor fi popularizate 
metodele de învățătură ale e- 
levilor fruntași.

— în vederea sporirii con
tribuției organizației U.T.M. 
la îmbunătățirea practicii ele
vilor, se vor organiza o seamă 
de activități specifice ca : în
tîlniri cu muncitori fruntași 
în producție, cu inovatori, 
care să le vorbească elevilor 
despre frumusețea meseriei, 
organizarea unor schimburi 
de experiență între elevii a- 
nului III și muncitorii frun
tași în producție, organizarea 
brigăzilor de producție comu
ne ale elevilor și muncitori
lor, a unor activități cultural- 
educative comune.

— Organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, vor acorda o atenție 
mai mare îmbunătățirii for
melor de activitate politico
educativă. Organizațiile U.T.M. 
vor îndruma mai bine desfă
șurarea activității cercurilor 
politice, felul în care se pre
gătesc propagandiștii pentru 
lecții, cum se pregătesc 
cursanții pentru seminarii. Se 
vor folosi forme mai variate 
pentru organizarea informări
lor politice, ca informări poli
tice pe hartă, informări poli
tice sub formă de întrebări și 
răspunsuri etc. Se vor orga
niza 
tăți 
să-și 
țele
șite la științele sociale, să fie 
la curent cu actualitatea po
litică internațională, să cu
noască și să înțeleagă mai 
profund politica partidului 
nostru, transformările ce 
petrec astăzi sub ochii lor 
patria noastră.

— O atenție mai mare 
va acorda organizării timpu
lui liber al elevilor în mod 
plăcut și folositor. Se va con
tinua organizarea „zilei elevu
lui fruntaș" la Casa de cul
tură a tineretului, se vor or
ganiza conferințe științifice, 
seri literare, simpozioane etc- 
O preocupare deosebită va 
constitui pentru organizațiile 
U.T.M. din școli îmbunătăți
rea muncii cu cartea în rîn
dul elevilor, mobilizarea mai 
largă a acestora la concur
sul „Iubiți cartea*4.

conferințe și alte activi- 
care să ajute elevilor 
îmbogățească cunoștin- 

politico-ideologice însu-

se 
în

Membrii activului U.T.M. 
din școlile profesionale și teh
nice ale raionului și-au expri
mat hotărîrea de a lupta, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, pentru a-și îmbunătăți 
continuu activitatea lor, spri
jinind școala în pregătirea 
teoretică și practică a elevi
lor, pentru educarea comu
nistă a viitorilor muncitori.

lato în fotografie cîteva tinere din echipa de dansuri populare a Atelierelor de eeparat mo-* 
terial rulant din lași.

Festivitățile consacrate Centenarului
Universității „Al. I. Cuza“ din lași

Sesiunea științifică jubiliară
în cea de a doua zi a mani

festărilor consacrate Centena
rului Universității „AI. I. 
Cuza»* din Iași s-a deschig se
siunea științifică jubiliară.

în aula „Mihaîl Eminescu" 
a Universității ieșene, unde 
s-a desfășurat ședința de di
mineață. se aflau academi
cieni, membri corespondenți 
ai Academiei, cadre didactice, 
studenți, oaspeți țară și 
de peste hotare.

Au fost prezenți IlLe Mur- 
gulescu, ministrul învățămin- 
tului și Culturii, Atanase Joja, 
președintele Academiei R.P. 
Romîne.

Ședința generală de comu
nicări a fost deschisă de acad, 
prof. Octav Mayer. Conf, 
univ. D. Berlescu a prezen
tat 
din 
„A1. I. Cuza» din Iași' 
prof. ’ ~ 
„Dezvoltarea activității știin
țifice la Universitatea „Al. I. 
Cuza“ din Iași.

Sesiunea științifică jubiliară 
a continuat după-amiază,

comunicarea: „Aspecte 
istoricul Universității 

.1“, iar 
I. Popa comunicarea:

cînd s-au 
9 secții • ____  ______
tice, mecanică-fizică. Științe 
chimice, Științe biologice și 
agronomice, Științe geografice 
și geologice, Științe medicale, 
Științe filozofice, economice și 
juridice. Istorie, Limbă și li
teratură.

Comunicările aparțin unor 
cadre 
de la 
Cuza- 
hon- 
beș-Boiyai< 
institute de învățămînt supe
rior, institute ale Academiei 
R.P. Romine, stațiuni de cer
cetări, muzee științifice din 
Iași, București, — - — 
reș, Craiova și 
din țară.

Au ținut, de 
municari oaspeți de peste ho- 
ta e care participă la festivi
tățile Centenarului Universită
ții „AL I. Cuza“.

Lucrările sesiunii științifice 
jubiliare a Universității „Al. 
I. Cuza» continuă în zilele 
29 și 30 octombrie.

ținut comunicări in 
de Științe matema-

didactice și științifice 
Universitățile „AL I. 
din Iași, „C. I. Par- 
din București, „Ba- 

din Cluj, și alte

Informație
Ambasadorul R.P. Polone la 

București, Janusz Zambrowjcz, 
a oferit joi după-amiază un 
cocteil cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației Mini
sterului Silviculturii și Industriei 
Lemnului, condusă de tovarășul 
Jan Dab-Kociol1, ministrul Sil
viculturii și Industriei Lemnului 
al R.P. Polone.

Au participat tovarășul Mihai 
Suder, ministrul Economiei Fo
restiere, membri ai conducerii 
Ministerului Economiei Fores, 
tiere, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
precum și alte persoane oficiale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordiala.

★
Vineri dimineața rectorul 

Universității din Djakarta, 
prof. dr. Soedjono Poespone- 
gore, care se află în țara noa
stră ca invitat al I.R.R.C.S.,

Gospodărirea șl înfrumusețarea comunei este o acțiune Ic care 
participă toți colectiviștii din comuna Crucea, regiunea Con- 

«tanța. lată o imagine luată pe • ștradă a comunei.

Cluj, Tg. Mu- 
alte localități

asemenea, co-

a vizitat Institutul de endo
crinologie al Academiei R.P. 
Romine și Institutul de geria
trie. unde a avut întrevederi 
cu acad. Șt. 
Ana Aslan.

Milcu și prof. dr.

★
indian, dr. V. K. 

Institutu- 
economică 
făcut în

Oaspetele
R. Rao, directorul 
lui de dezvoltare 
din New Delhi, a 
cursul zilei de vineri vizite la 
Fabrica de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“, Combi
natul poligrafic „Casa Scân
teii» și la Camera de comerț 
a R.P. Romîne.

★
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala, înapoindu-se în 
U.R.S.S., basul Ivan Petrov, 
artist al poporului al U.R.S.S., 
solist al Teatrului Mare din 
Moscova, care și-a dat con
cursul în mai multe specta
cole de operă la București și 
Cluj și într-un concert al or
chestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii Romîne.

★
în cadrul schimburilor 

tre Uniunea artiștilor 
tici din R-P. Romînă 
Uniunea artiștilor plastici din 
U.R.S.S., vineri dimineața a 
plecat în Uniunea Sovietică 
pictorul Spiru Chintilă, secre
tar al Uniunii artiștilor plas
tici din R.P. Romînă. pre
ședintele Fondului plastic.

★
Tovarășul dr. Horst Ma- 

dicke, prim-vicepreședinte al 
Societății pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice din 
R.D.G., venit în țara noastră 
pentru schimb de experiență 
cu Societatea pentru Răspân
direa Științei și 
răsit Capitala 
spre patrie.

în- 
plas- 

Și

Culturii a pă- 
îndreptîndu-se

(Agerpres)

Spectacol festiv
Vineri seara la Teatrul Na

țional „Vasile Alecsandriu a 
avut loc un spectacol festiv

La spectacol au asistat tovară' 
șii Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Bîrlădeanu, Ilie Murgu- 
lescu. Atanase Joja, Mihail Ra
lea, Dumitru Gheorghiu, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Iași al P.M.R., Constantin Nis- 
tor, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional Iași, cadre didactice, stu
denți, oaspeți din țara și de 
peste hotare.

în cursul dimineții de vineri, 
oaspeți de peste hotare care par
ticipă la manifestările Centena
rului Universității ieșene au 
vizitat Palatul Culturii și bise. 
rica Trei Ierarhi.

Solemnitatea
înminarn

unor decorafii
La sediul Sfatului popular al 

regiunii : Iași, vineri la amiază 
a avut loc solemnitatea înmînă- 
rii decorațiilor uno? cadre 
dac’ice 
distinse 
lungată 
muncă, 
100 de 
Universității 
Iași.

A„ fost prezenți : tovarășii
Mihail Ralea, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale. Ilie Murguileseu, minis- 
trul Invățămintulni și Culturii, 
Ștefan Bălan, adjunct al mini» 
struiui Învățămîntului și Culturii, 
Timofte Simion, secretar al Co
mitetului regional Iași al P.M.R., 
Anatol Lupșa, vicepreședinte al 
Sfatului popular regional Iași, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură.

Au fost distinși cu „Steaua 
Republicii Populare Romîne" 
cl. I acad. Al Myller ; cu „Or
dinul Munciîw cl. I academicie
nii Octav Mayer. Vasile Mîrza 
și Ștefan Procopiu, profesorii 
Ion Creangă și Cristofor Simio- 
nescu ; cu ordinul „Steaua Re
publicii Populare . Romîne" 
cl. II a acad. Vasile Rășcanu și 
Vera Myller ; cu „Ordinul Mun. 
cii-< ci. II a Mircea Savul, Mi
hai Constantineanu, Adolf Hai- 
movici și Constantin Pîntea. De 
asemenea au fost distinși cu 
Ordinul Muncii cl. III a 28 de 
tovarăși, iar cu „Medalia Mun
cii" 22 de tovarăși.

înanînînd decorațiile, 
Mihail Ralea a felicitat 
distinși urîndu-le noi 
în activitatea lor.

în numele celor distinși, au 
mulțumit academicienii Vasile 
Mîrza, Octav Mayer și Vasile 
Rășcanu, profesorii Mircea Sa
vul și Nicolae Țațomir.

(Agerpres)

di- 
și tehnico.administrative, 
pentru activitate înde* 
și merite tjeqsebite în 
cu prilejul aniversării a 
ani de la înființarea 

„A?. I, Cujeh“ din

acad, 
pe cei 
succese

Vizitele grupului de studenți 
din țările Americii Latine și India

In cadrul vizitei pe care o 
face In țara noastră grupul 
de studenți din țările Americii 
Latine și India, oaspeții s au 
întîlnit cu studenții din Capi
tală la Casa de Cultură a Stu
denților „Grigore Preoteasa".

Din partea studenților ro- 
mini a luat cuvîntul tov. Ghi- 
ță Florea, președintele Consi
liului A. S. din București.

Din partea oaspeților au 
luat cuvîntul Jorge Galarza, 
secretar al Uniunii Interna-

ționale a Studenților, Serge 
Gueril reprezentantul studen
ților din Guyana Franceză și 
Anghel Queredo Valvidia, re 
prezentantul studenților din 
Cuba.

După aceasta a urmat un 
program artistic dat cu con- 
cursul studenților de la Uni
versitatea „C. I. Parhon" și 
Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu" din București.

După spectacol a urmat o 
reuniune tovărășească.



115 ani de la înființarea F.M.T
Convocarea 

Plenarei 
C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul 
Central al P.C.U.S. a hotărît 
să convoace la 12 decembrie 
I960 Plenara ordinară a C.C. 
al P.C.U.S.

în discuția Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. este pusă problema 
îndeplinirii planului de stat și 
a angajamentelor socialiste in 
domeniul producției și vinzării 
către stat de produse agricole 
și animaliere în 1960 și a mă- 
surilor pentru dezvoltarea con
tinuă a agriculturii.

-•
Convorbirea lui
N. 5. Hrușciov 

cu ziariști cubani
MOSCOVA 28 (Agerpres).— 

TASS transmite : După cum 
s-a mai anunțat, la 22 octom
brie, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit o delegație 
de ziariști cubani. El a răs
puns la întrebările ce i-au 
fosț puse de conducătorul de
legației Carlos Franqui. direc. 
torul ziarului „Revolucion". 
N. S. Hrușciov a declarat, 
printre altele, că este foarte 
mulțumit de relațiile care se 
statornicesc între Uniunea So
vietică și Cuba. El a adăugat 
că poporul sovietic a urmărit 
cu o deosebită simpatie lupta 
poporului cuban împotriva die. 
tatorului Batista și stimează 
mult pe Fidel Castro, condu
cătorul poporului cuban și pe 
ceila’ți tovarăși de luptă ai 
săi. devotați poporului.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că conducătorii poporului cu
ban își dau perfect seama că 
numai poporul poate ieși în
vingător din lupta dîrză îm
potriva imperialiștilor și colo
nialiștilor, pentru instaurarea 
unui regim popular, a unei 
adevărate puteri populare.

Șeful guvernului sovietic a 
arătat că ar vrea ca declara
ția sa în legătură cu acorda
rea de ajutor Cubei în cazul 
unei agresiuni armate împo
triva acestei țări „să fie în- 
tr-adevăr simbolică". Pentru 
aceasta, a spus N. S. Hruș
ciov. este necesar ca amenin
țarea imperialiștilor cu o in
tervenție împotriva Cubei să 
nu se transforme în operați
uni militare și atunci nu va 
mai fi necesar să se confirme 
realismul declarației noastre 
cu privire la acordarea de a- 
jvtor militar poporului Cubei 
împotriva agresiunii.

In U. R. S. S.
Proiectul unei 
nave maritime 

zburătoare
MOSCOVA 28 (Ager

pres). — TASS transmite :
Specialiștii sovietici au 

elaborat proiectul unei nave 
maritime cu „pernă de 
aer“. Această navă (care 
va avea un deplasament de 
aproximativ 400 de tone) 
se va deplasa pe deasupra 
apei la o înălțime de 1.5—2 
metri cu o viteză de 170— 
200 km pe oră.

Noile nave se vor putea 
deplasa nu numai deasupra 
apei, ci și deasupra pămîn- 
tului. De aceea nu sint 
necesare instalații portuare 
pentru ele : orice țărm cu 
pantă lină îi poate servi 
drept debarcader.

Pe scurt
PARIS. — La 77 octombrie a 

fost organizată la librăria „Ua- 
lerie du Fleuue" din Paris o sea
ră de poezie rommească in Pre' 
zen',a poetului Eugen Jebeieanu, 
venit la Paris cu prilejul prezen
tării unor volume de traduceri 
din poeziile lui 'Mihail Emmescu, 
Mihai Beniuc și Eugen Jebeieanu.

MOSCOVA. Revista „Literatu
ra i publică convorbirea
Unui corespondent al revistei cu 
prof. dr. Ana Aslan, directorul 
Institutului <le geriatrie din 
București, în legătură cu activi
tatea colectivului institutului.

VEIT YORK. Intr-un interviu 
acordat Societății de radiotele- 
vtziurie „Columbia Broadcasting 
System", Adlay Stevenson a de
clarat că greșelile grosolane ele 
guvernului Eisenhower ^contri
buie la scăderea încrederii altor 
țări față de S.U.A.". Totodată, 
a arătat el, influența și presti
giul Uniunii Sovieiice au crescut 
datorită succeselor rapide ale 
U.R.S.S.

S. U. A
prețurile

WASHINGTON 28 
(Agerpres). —^Pre
turile : mărfurilor de 
consum f* crescut 
in septembrie în 
S.U.A. pînă la un 
nivel record, Infor- 
mind despre acest lu
cru, corespondentul 
ziarului ,,Washington 
Post and Times He.

Sesiunea O. N. U.
In Comitetul Politic 

continuă dezbaterile în 
problema dezarmării
NEW YORK 28 (Agerpres).- 

în Comitetul Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. con
tinuă discuțiile în problema 
dezarmării. în ședința din di
mineața zilei de 27 octombrie 
a luat cuvintul K. V. Kiselev, 
șeful delegației R.S.S. Bielo
ruse. El a subliniat că planul 
dezarmării 
plete, prezentat 
Adunării Generale 
șeful delegației 

Hrușciov,

generale și corn- 
în plenara 

de către 
sovietice, 

N. S. Hrușciov, este cit se 
poate de concret și clar.

Demascînd născocirile re
prezentantului S.U.A. care a 
încercat să arunce vina pen
tru insuccesul tratativelor în 
problema dezarmării asupra 
Uniunii Sovietice, șeful dele
gației R.S.S. Bieloruse a de
clarat : Tocmai S.U.A. sînt 
adevăratul vinovat pentru ză
dărnicirea tratativelor în pro
blema dezarmării. Pronunțîn- 
du-se în vorbe pentru dezar
mare, Statele Unite depun, de 
fapt, țoale eforturile pentru ca 
să nu se ajungă la o înțele
gere în problema dezarmării.

Delegația R.S.S. Bieloruse, 
a declarat Kiselev, consideră 
că Comitetul Politic trebuie 
să adopte o rezoluție care să 
conțină principiile fundamen
tale ale tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și 
completă, să dea directive 
care să imprime o orientare 
justă comitetului pentru de
zarmare reînnoit. Aceste prin
cipii sînt cuprinse în proiec
tul de rezoluție prezentat la 
13 octombrie anul acesta de 
șeful delegației sovietice, N. S. 
Hrușciov.

în ședința din după-amiaza 
zilei de 27 octombrie a Comi
tetului Politic -au luat cuvîn- 
tul în problema dezarmării, 
reprezentanții Indiei și Fran- 
tei.

Nu se poate admite, a de
clarat Krishna Menon, con-

ducătorul delegației indiene, 
ca și de data aceasta problema 
dezarmării să se rătăcească 
din nou într-un morman de 
rezoluții.

Adunarea Generală a O.N.U. 
trebuie să adopte anumite di
rective pentru a indica ce tre
buie să se facă și cînd pentru 
a urni din loc problema de
zarmării generale și complete 
care constituie singura ga
ranție a asigurării unei pact 
trainice și îndelungate. Tre
buie să convingem omenirea 
să privească lucrurile într-un 
fel nou. Este necesar să se 
creeze o lume fără războaie.

Krishna Menon a subliniat 
că India nu este de acord cu 
concepția unei reduceri pro
porționale a armamentelor. 
Nu pot exista niveluri ale ar
mamentelor, a spus el, care 
să nu amenințe pacea. Numai 
o dezarmare generală și com
pletă poate asigura o lume 
fără războaie.

Delegatul Indiei a propus 
ca Adunarea Generală a 
O.N.U. să ceară statelor noi 
să nu adere la nici un fel de 
pacte militare și să nu-și ofere 
teritoriile pentru amplasarea 
de arme nucleare. El a spri
jinit propunerea lui Nkrumah, 
președintele Ghanei. ca Afri
ca să fie considerată o zonă 
fără arme atomice. în această 
ordine de idei, el s-a pronun
țat pentru proiectul de rezolu
ție al Poloniei. încetarea ex
periențelor și reducerea nu
mărului bazelor militare ar 
duce la o considerabilă slă
bire a încordării internațio
nale, a spus Menon.

Reprezentantul Franței. Be
rard, declarfnd că guvernul 
său nu este satisfăcut de des
fășurarea discuțiilor în Comi
tetul Politic, s-a limitat să 
repete vechea poziție a Fran
ței în problema dezarmării.

Consfătuirea reprezentanților 
unor partide comuniste 

și muncitorești
ROMA 28 (Agerpres). — Zia

rul „Unita« a publicat o știre în 
care se arală că la Paris a avut 
loc recent o consfătuire a repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din America La
tină și din Spania. Consfătuirea 
a fost convocată în scopu? discu
tării problemei luptei împotriva 
regimului franchist și împotriva 
imperialismului. în apelul a- 
doptat la această consfătuire se 
spune printre altele :

Reprezentanții partidelor 
muniste și muncitorești din 
gentina, Bolivia, Brazilia,

co- 
Ar- 
Co- 

lumbia. Costa Rica, Cuba, Cbile, 
Ecuador. Guatemala, Jamaica, 
Martinica, Mexic, Nicaragua, 
Panama, Peru, Porto Rico. Uru
guay, Venezuela și Spania au or
ganizat o consfătuire pentru a 
discuta unele probleme generale 
ale mișcării democratice și an- 
tiimperialiste din aceste țări.

Participanțiî la consfătuire au 
demascat caracterul și politica 
regimului franchist și activitatea

dusă în țările Americii de 
de unele elemente franchise, 
un l:e ale dominației Statelor 
Unite.

în timp ce popoarele din A- 
merica Latină suferă din cauza 
asupririi economice, politice și 
în unele cazuri și militare a im
perialiștilor nord-americani. in 
Spania aceleași cercuri imperia
liste creează baze militare și a- 
tomice constituind un serios pe
ricol pentru însăși existența țâ
rii și acordă ajutor financiar 
dictaturii fasciste.

în legături cu aceasta, parti
dele care au participat la con
sfătuire consideră necesar si in
tensifice ajutorul acordat luptei 
poporului spaniol, care ia rîndul 
său întărește lupta popoarelor 
din America Latină împotriva 
imperialismului din Statele Unite 
și, în primul rînd, lupta pe care 
o duce eroicul popor cuban pen
tru dezvoltarea revoluției popu
lare.

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 28 (Ager

pres) - Guvernul provinciei 
răsăritene a Republicii Congo 
a zădărnicit planul criminal 
al colonialiștilor îndreptat 
spre separarea acestei provin
cii de Republica Congo.

După cum anunță corespon
dentul agenției Taniug, din 
Stanleyville, Songolo, fost mi
nistru in guvernul central, 
care a trecut de partea com
plotiștilor și a sosit la Stan
leyville împreună cu zece a- 
depți ai lui Mobutu a fost a- 
restat.

Cu prilejul percheziției fă
cute lui Songolo și „miniștri
lor" lui au fost confiscați 30 
milioane de franci. După cum 
relatează ziarul „Uhuru“ din 
Stanleyville, acești bani au 
fost primiți de la societățile 
americane și belgiene care o- 
perează în Congo.

LEOPOLDVILLE 28 (Ager
pres). — Potrivit știrilor din 
Leopoldville. administrația 
O.N.U. din Congo își continuă 
politica de încurajare a acțiu
nilor subversive antiguverna
mentale ale protejatului colo
nialiștilor, Mobutu.

La 27 octombrie Mobutu a 
fost nevoit să-și aducă trupe
le în cazărmile taberei milita-

re Leopold retrăgîndu-le din 
cartierele locuite de negri, 
unde aceste trupe săvîrșiseră 
tot felul de acte samavolnice 
împotriva cetățenilor. Mobutu 
a postat totuși detașamente 
de soldați din subordinea lui 
în punctele strategice ale ora
șului, continuînd să înconjoa
re cu trupe și reședința ofi
cială a primului ministru 
Lumumba.

Sprijin al tineretului african
în lupta

împotriva colonialismului 
Mahmud Gaafar 

vice.președinte al F.M.T.D.

Vreme îndelungată continen
tul african a fost supus jugului 
colonial, a suferit in urma agre
siunilor, masacrelor, asupririi și 
exploatării celei mai inumane.

Periooda de după cel ce ai 
doilea război mondial a fost 
marcată de un mare cvint al 
mișcării africane de e iberere 
națională în urma căreia nu
meroase țări de pe acest conti
nent au dobîndit independența. 
In lupta lor împotriva colonia
lismului, popoarele africane 
n-cu fost niciodată singure, for
țele anticolonialiste și 
siste din întreaga lume au fest 
oiături de ele.

încă de îa crearea
Londra in 1945. F.M.T.D. a luot 
întotdeauna poziție împotriva 
asupririi coloniale și a susținut 
in mod hotărît popoare'e și ti
neretul din țările subjugate de 
imperialiști în lupta pentru eli
berare națională. F.M.T.D. și-a 
orientat activitatea sa in scopul 
antrenorii maselor de tineret ia 
nobila luptă pentru indepen
dența națională, pentru scvtu- 
rc'ea jugului colonialiștilor asu
pritori. Tineretul african ia porte 
octivă la lupta poporului îm
potriva colonialismului, decu-e 
mari eforturi ș: foce mari sacri
ficii în această luptă. F.M.T.D. 
cu r osei nd rolul orgonizcții'or de 
tineret in mișcarea de e îberare 
ncțicnclă ie-c susținut ir.tot- 
deounc, a stimulat lupta or 
justă. In prezent F.M.T.D. con
stată cu satisfocție că orgcnirc- 
țiile africane de tineret, tet mai 
puternic și mai bir.e orgenrete 
cu un rol important in mișcarea 
de tineret din întreaga -~e.

Anul acesta F.M.T.D. sărbăto
rește a 15-a aniversare a sa. 
Organizațiile de tine-et din di
ferite țări, inc’us v ce'e o><ane, 
acordă o mare importanță oces- 
tui eveniment d:n viața ~ scă-’H 
mondiale a tineretului. Cu a 
ceasta ocazie e>e vor foce un 
bilanț retrospectiv cl celor 15 
ani de bogate acțiuni. F.V T.D. 
este mîndră de octivitctec des
fășurată în ccești 15 ani. Act u- 
niie F.M.T.D. corespund in 
tregime asoirariilor și interese
lor tinerei generații.

I.n lupta lor per.trj indepen
dență națională. popoc'e e și 
tineretul din Africa au foîosăt 
diferite fcxme de luptă — greve, 
mc-'riestații eto Impe-iol știi 
le-au râscuns prin represiuni 
b’utcle. prin atrocități inuman- 
ș> -csec-e. exilarea conducă
torilor mișcării de tineret etc. 
De- popoarele africane n-cu 
cedat : fiind susținute de fortele 
progresiste din întreaga lume 
eie cu continuat să lupte.

Fede-cția Mondială a Tinere
tului Democrat a jucat un rol 
Importe”* in demascarea crime
lor colonialiștilor americani, 
englezi, francezi, belgieni și in 
informarea tineretu ui lumii des
pre aceste fărădelegi. La dife
rite reuniuni ale Federației s-cu 
odootet numerocse rezoluții 
cc-e au condamnat colonialis

progre

se. h

mul, au susținut lupta popoare
lor împotriva colonialiștilor și 
au mobilizat tineretul la acțiune. 
F.M.T.D. a sprijinit prin nu
meroase acțiuni lupta tineretu
lui african împotriva colonialis
mului. De fiecare dată cînd co
lonialiștii au provocat atacuri 
împotriva mișcării de eliberare 
națională, F.M.T.D. și-a făcut 
auzit glasul de protest împotriva 
masacrelor, împotriva exploa
tării și discriminării rasiale.

Cunoscînd manevrele imperia
liștilor și tentativele lor de a 
reveni pe fe-eastră după ce au 
fost aruncați pe ușă, F.M.T.D. a 
făcut un apel la vigilență și a 
demascat hotărît colonialismul 
și pe promotorul lui principal — 
S.U.A

F.M.T.D. și-a exprimat solida
ritatea cu lupta popoarelor din 
Africa în vederea eliberării de 
sub jugul colonialist a întregului 
continent african. Erokvl popor 
clgerian luptă hotărît de mai 
bine de șase ani împotriva colo
nialiștilor francezi și in această 
luptă el face imense sacrificii. 
F.M.T.D. sprijină activ lupta po
porului dgerian și mobilizează 
in mod constant opinia publică 
mondială in susținerea cauzei 
nobile a patrioților algerieni.

Isteria F.M.T.D. cunoaște nu
meroase acțiuni în sprijinul miș
cării de eliberare națională a- 
fricană, împotriva agresiunii și 
intervenției colonialiștilor în 
Africa. Lupta popoarelor, din 
Camerun, Kenya, Tanganica, 
Uganda, Nyassalcnd, Rhodezia, 
Africa de Sud, Congo etc. a 
fost susținută cctiv de către 
F.M.T.D. F.M.T.D. nu numai că 
c denunțat politica criminală și 
i'Hjmaoâ de discriminare ra- 
s ă'ă a guvernului sud-african, 
cler în ceelcși timp a susținut

♦

Mari mitinguri

studențești la Tokio
(Agerpres). — 
: La 28 oc- 

mii 
în
au

cere

TOKIO 28
TASS transmite: 
tombrie zeci de 
denți japonezi 
orașe ale țării 
stradă pentru a i 
guvernului Ikeda, lichidarea 
tratatului militar japono-ame
rican și pentru a protesta ve
hement împotriva asasinării 
mișelești a lui Asanuma, pre
ședintele Partidului socialist.

între studenți și poliție au 
avut loc ciocniri. Citeva per
soane au fost arestate.

Soldații Bundeswehrului

Cresc necontenit 
mărfurilor de consum

ralda relevă că 
ceasta este- cea de-a 
7-a majorare a pre
țurilor în decurs de 
9 luni.

Corespondentul ara
tă că (țatorită crește
rii prețurilor famili
ile americane care 
trăiesc la orașe plă
tesc 12,68 dolari pen
tru aceleași mărfuri

a- pe care în perioada 
1947—1959 le cum. 
parau cu 10 dolari.

La aproape toate 
sortimentele de îm
brăcăminte prețurile 
au crescut' Cresc 
continuu chiriile și 
au crescut și prețu
rile produselor ali
mentare.

mărșăluiesc
PARIS 28 (Agerpres). —
„Soldații Bundeswehrului au 

mărșăluit noaptea aceasta pe, 
drumurile Franței" — relatează 
corespondentul special al ziarului 
„Paris Presse L'Intransigeant" 
de la punctul de frontieră fran
cez prin care a început In noap
tea de 26 spre 27 octombrie in
trarea trupelor vest-germane ‘m- 
Franța.

Colonelul Paulsen, comandan
tul primului detașament de sol
dați vest-germani a declarat co
respondentului că cunoaște bine 
încă din anul 1940 
Mourmolon in care 
tir uiți.

Descriind drumul _
parcurs noaptea „aliații" de din
colo de Rin, ziarul subliniază : 
„Pășeau agale sub o ploaie mă
runtă pe pămintul provinciei 
Champagne care a păstrat urme
le războiului. Drumul lor trece 
pe Ungă cimitire militare... Fără 
să intimpine entuziasm sau 
zistență, germanii de tip 1960 
pus stăpinire pe taberele de 
Mourmolon și

în Franța

tabăra de la 
vor fi incar-

pe care l-au

re- 
au 
la

Sissono", 
★

(Agerpres). — 
anunță ziarul

PARIS 28
După cum 
„L’Humanite", primarul ora
șului Auboud (Departamentul 
Mourthe et Moselle) a con
vocat o ședință specială a

de stu- 
diferite 
ieșit în 
demisia

caConsiliului municipal în 
drul căreia s-a hotărît în u- 
nanimitate să se interzică in
trarea sau trecerea trupelor 
vest-germane pe teritoriul a- 
cestui departament.

ROMA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Senatorul 
comunist Velio Spano, secre
tar general al Mișcării italie
ne pentru pace a adresat o 
interpelare președintelui Con
siliului de Miniștri în legătu- 
ră- cu sosirea în Italia, în insu
la Sardinia a unor detașamen
te ale forțelor armate vest- 
germane.

Arătînd că 500 de soldați 
germani au și sosit în Sardi
nia, Spano a întrebat prin ce 
justifică guvernul italian a- 
ceastă reîntoarcere în Italia 
a trupelor germane.

Spano a subliniat că „reîn
toarcerea germanilor în Sar
dinia44 într-un moment cînd 
Germania occidentală își am
plasează baze și trupe în alte 
țări — în Spania și Franța 
stîrnește o deosebită neliniște 
în rîndurile italienilor11.

1m-toate acțiunile întreprinse 
potriva ccestei politici inumane.

F.M.T.D- și organizețiile sale 
membre au condamnat întot
deauna proiectele și 'complotu
rile imperialiste ca.e au ame
nințat independența și secu
ritatea popoarelor africane. 
Bazele militare ale puterilor co
lonialiste stabilite în țările afri
cane și împotriva cărora afri
canii duc o luptă continuă» au 
fost denunțate de către Federa
ție ca fiind cont; a re interese
lor popoarelor africane, secu
rității și păcii mondiale. F.M.T.D, 
nu numai că a condamnat ex
periențele atomice din Sahara, 
care pun în pericol viața po
poarelor africane, dar organiza
țiile membre ale F.M.T.D. au 
trimis membri de-ai lor în dele
gațiile de protest împotriva a- 
cestor experiențe atomice inu- 
mc ne.

Lupta pentru pace și pentru 
dezarmare generală la care 
F.M.T.D. participă activ a fost 
întotdeauna însoțită de lupta 
pentru lichidarea tuturor baze
lor militare și pentru încetarea 
experiențelor cu arme nucleare. 
In această luptă de o importan
ță vitaiă pentru întreaga ome
ni e tineretul african a parti
cipat activ. Lupta sa pentru in
dependență națională și împo
triva colonialismului a fost întot
deauna considerată de către 
F.M.T.D. ca o contribuție impor
tantă la pacea mondială.

Tineretul african sărbătorește 
împreună cu tineretul iubitor de 
pace din întreaga lume a 15-a 
aniversare a F.M.T.D., organi
zație in care vede un stegar al 
luptei pentru independență na
țională, pentru pace și bună
starea popoarelor, împotriva co
lonialismului și imperialismului.

Adunarea festivă

Prin teiefon de la trimisul nostru

ta 
toamnă, ascultînd 
s_m-onie a aplauzelor și 
pilor re râsGxxă ia «aia Operei 
d-a Poha le simți îndemnat să 
te întorci eu gindul la clipa cînd, 
eu 15 ani în urmă, la Albert 
Hall lua naștere F.M.T.D. A- 
tunci. în Londra ce abia se eli
berase de coșmarul bombarda
mentelor hîtleriste, tineri veniți 
de pe toate continentele, făurind 
F M.T D. au jurat sâ rămînâ cre
dincioși nobilelor idealuri ale 
păcii și prieteniei între popoare. 
..Noi jurăm să păstrăm această 
unitate făurită în luna noiembrie 
1945. nu numai astăzi, nu numai 
săptămîna aceasta, acest an. ci 
totdeauna pînâ cînd vom con
strui lumea pe care o visăm și 
pentru care luptăm’’. Era un ju- 
rămint născut din suferința și 
speranțele acelor tineri.

Nu știu cîți din cei ce se află 
în aceasta sală au fost în 1945 
la Albert Hall. Nu știu cîți din 
ei au rostit atunci răscolitorul 
jurâmint Unii poate ci pe vre
mea aceea nu erau decît niște 
copilandri. Dar tinerii care au 
venit «ici, la Sofia, tinerii de- 
mocrați de pe toate continentele, 
păstrează în suflet jurămîntul și 
îi sînt credincioși ; iar astăzi, 
generația tinârâ iubitoare de 
pace întocmește plină de mîn- 
drie bilanțul unui deceniu și ju
mătate de luptă glorioasă și pri
vește încrezătoare viitorul.

Ora 15.00. La Opera din So
fia. care găzduiește adunarea fes
tivă consacrată celor 15 ani de 
activitate ai F.M.T.D., sosesc 
participanțiî la sesiunea birou
lui F.M.T-D. Printre ei se află 
Pierro Pierralli, președintele 
F.M.T.D., Christian Echard, se
cretar general al F.M.T.D., con
ducători a numeroase organizații 
de tineret : Tineretul radical din 
Chile. Tineretul Popular din In
donezia. Uniunea Tineretului Su
danez. Comitetul organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S., Tinere
tul Comunist din Argentina. U- 
niunea Tineretului Finlandez. 
Confederația Tineretului Mexi
can. Tineretul Socialist din Po
lonia. Uniunea Tineretului Co
munist Francez, organizații ale 
tineretului din Cuba. Canada, 
Suedia. Irak. Republica Demo
crată Germană și Republica Fe
derală Germană. Grecia. R. P. 
Ungară. R. P. Chineză. Venezue
la. Belgia. Italia și Congo. Ti
neretul țării noastre este repre
zentat prin delegația U.T.M. con
dusă de tovarășul Nicolae Ro
man. secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Sute și sute de tineri bulgari 
își întîmpină oaspeții în sala 
luminată feeric de ghirlandele 
de becuri și de reflectoarele ci
nematografiei și televiziunii. Căl
dura primirii dăruiește adunării 
festive o atmosferă entuziastă, ti
nerească.

Iau parte la manifestarea con
sacrată împlinirii a 15 ani de e- 
xistență a F.M.T.D. membri ai 
guvernului bulgar, reprezentanți 
ai opiniei publice bulgare și ai 
corpului diplomatic.

Cînd aplauzele se potolesc, ră
sună Imnul F.M.T.D. Pierro Pier
ralli salută pe cei prezenți în 
numele F.M.T.D. și-și exprima

area«!â incintitoare zi de 
emoționanta 

«i a <n a-

recunoștința față de tineretul bul
gar. gazda acestei manifestări ce 
marchează aniversarea puterni
cei noastre organizații internațio
nale de tineret.

Ivan Abadjiev. prim-secretar 
al C.C. al UT C.D. a transmis 
adunării salutul tineretului bul
gar și a încredințat F.M.T.D. de 
sprijinul consecvent al tinerilor 
din R. P. Bulgaria care sînt con- 
știenți de necesitatea consolidă
rii unității generației tinere din 
lumea întreagă în lupta pentru 
pace.

La tribună urcă Raiko Damia- 
nov, prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, care salută călduros pe re
prezentanții milioanelor de ti
neri care, uniți în F.M.T.D., 
lupta pentru pace și prietenie.

Președintele F.M.T.D , Pierro 
Pierralli prezintă raportul consa
crat drumului de luptă parcurs 
de F.M.T.D. Document amplu, 
cu o impresionantă documentare, 
raportul arată că F.M.T.D., deși 
cuprinde în rîndurile sale tineri 
de cele mai diferite convingeri 
politice, filozofice și religioase, 
a acționat permanent pentru pace, 
împotriva colonialismului, pentru 
un viitor mai bun. Prestigiul de 
care se bucură F.M.T.D. în lu
mea întreagă este ilustrat în mod ... . » * 1 jn

nu- 
a- 
pe 
în

strălucit de faptul că, dacă 
1945, în momentul creării, 
mâra 30.000.000 de membri, 
eum 101.000.000 tineri de 
toate continentele se găsesc 
rîndurile sale. Numeroase orga
nizații de tineret din 
Latină, Africa și Asia, 
lioane de membri, cer 
la F.M.TJJ. încrederea 
lui lumii în F.M.T.D. 
din înalta apreciere pe 
nerii iubitori de pace de pretu
tindeni o acordă activității 
F.M.T.D. Pierro Pierralli prezin
tă în raportul său principalele 
etape ale activității F.M.T.D. și 
înfățișează obiectivele de viitor 
ale organizației noastre interna
ționale de tineret. Prezintă apoi 
corapoarte reprezentanți ai tine
retului de pe toate continentele 
Vorbesc tineri din Africa, din 
cele două Americi, Asia și Eu
ropa. Cuvîntările lor sînt emo
ționante manifestări ale spriji
nului tineretului lumii acordat- 
F.M.T.D., ale solidarității gene
rației tinere de pretutindeni în 
lupta pentru pace și un viitor 
mai bun al tineretului. în aceste 
cuvînțări sc înfățișează cu putere 
prestigiul de care se bucură 
F.M.T.D. în rîndurile tineretului 
din toate țările lumii. Cristian 
Echard rostește cuvîntul de în
chidere al acestei manifestări ti
nerești ce ujarchează drumul glo
rios parcurs de Federația Mon
dială a Tineretului democrat în 
cei 15 ani de activitate rodnică 
în lupta pentru pace și un viitor 
maj bun.

America 
cu mi- 
afilierea 

tineretu- 
izvorăște 
care ti-'

★
în cursul acestei seri tineretul 

bulgar organizează pentru oas
peții săi un concert festiv. Miine 
dimineață încep lucrările sesiunii 
Biroului Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

EUGENIU OBREA

Sofia, 28 octombrie
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Luna prieteniei
romîno-sovietice

Manifestări culturale
în Capitală ca și in întreaga 

tară continuă să aibă 
meroase manifestări 
te Lunii prieteniei 
sovietice.

La Casa prieteniei 
sovietice din Capitală a avut 
loc vineri seara deschiderea 
ciclului de conferințe intitulat 
„Din istoria teatrului sovietic”. 
A vorbit prof. Univ. H. Delea- 
nu despre opera lui Maiakov- 
ski.

A urmat apoi „Poemul Iui 
Octombrie" de V. Maiakovski, 
dramatizare în interpretarea 
unor actori ai Teatrului Mun
citoresc C.F.R.-Giulești.

loc nu- 
închina- 
romîno-

romîno-

turiști, a exprimat mulțumiri 
pentru primirea făcută in țara 
noastră. El a vorbit despro 
realizările oamenilor sovietici. 
A luat apoi cuvintul Constan
tin Surugiu, președintele Con
siliului orășenesc A.R.L.U.S, 
Iași.

★

★

în amfiteatrul Facultății de 
chimie a Universității din 
București. lectorul universitar 
V. Sahini, a ținut conferința 
cu tema „Contribuții sovietice 
la studiul combinațiilor com
plexe cu caracter aromatic”. 
Manifestarea a fost organiza
tă sub auspiciile Institutului 
de studii romîno-sovietic al 
Academiei R. P. Romine Ș* 
Universității „C. I. Parhon”.

★

IAȘI. - La Casa prieteniei 
romlno-sovietice din Iași un 
numeros public a ascultat vi. 
neri după-amiază expunerea 
conf. univ. Tatiana Nicolescu 
despre „Influența literaturii 
sovietice asupra formării- lite
raturii noastre realist-socia- 
liste".

La această manifestare a 
fost de față și un grup de tu
riști din R.S.S. Moldoveneas
că. După conferință S. I. Ka- 
lov, conducătorul grupului de

CONSTANȚA — La confe
rințele ..Avîntul dezvoltării 
industriei în U.R.S.S ”. ..Me
canizarea lucrărilor zootehm 
ce în U.R.S.S.”, „Din experir 
ța colhozurilor și sovhozuri, 
sovietice în creșterea păsa: 
lor“, „Trei ani de la lansar^_ 
primului satelit artificial 
Pămintului de către Umu-.-v
Sovietică" și altele, fin-e 
pînă acum în regiunea C ~- 
stanța, au participat zeci ce 
mii de oameni ai muncii e 
întreprinderi și instituții. 
canizatori din S.M.T. și c '. 
G.A.S., colectiviști, intelec
tuali

★

TG. MUREȘ. - La Casa 
prieteniei romino-sovletiee a 
avut loc o seară literară ;n 
legătură cu cartea „Bătălie îa 
marș" a scriitoarei soviet: ce 
Galina Nikolaeva. Asemerea 
seri literare au fost organiza
te șl în alte orașe din Reg;^'- 
nea Autonomă Maghiais’^fc^

La Reghin, Sf. GheorgH^și 
în alte localități din regiune, 
colectiviști care au vizitat 
Uniunea Sovietică au vorb.î 
despre dezvoltarea agricui- . 
rii în Uniunea Sovietică si 
viața fericită a colhoznici', -r.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției pictorului
P. P. Sokolov-Skalea

în cadrul Lunii prieteniei 
romlno-sovietice. vineri la a- 
miază a avut loc deschiderea 
expoziției pictorului P. P. So
kolov-Skalea, membru al Aca
demiei de Artă a U.R.S.S., ar
tist al poporului al R.S.F.S. 
Ruse. Expoziția este organiza
tă de Ministerul Învățămîntu- 
lui .și Culturii și. A.R.L.U.S.

La festivitatea de deschide
re au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntului 
și Culturii. Consiliului general 
A.R.L.U.S., Ministerului Afa
cerilor Externe, Institutului 
romin pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. artiști 
plastici de frunte, critici de 
artă, ziariști, un numeros pu
blic.

Au fost de . față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, șefii

unor misiuni diplomatice s! 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Cuvîntul de deschidere a 
expoziției a fost rostit de ar
tistul poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici.

Pictorul Sokolov-Skalea a 
adresat un cald salut oame
nilor muncii, artiștilor romini 
cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno -sovietice.

Asistența a vizitat apoi ex
poziția care cuprinde aproape 
160 de lucrări din bogata ac- 
tivitate a pictorului sovietic, 
incepînd cu compoziția închi
nată eroului popular Stepan 
Razin, datată 1923, și fermi- 
nînd cu opere realizate anul > 
acesta.

(Agerpres)

Plecarea din Capitală a tovarășului 6. Jukov
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala tovarășul C. Jukov, 
președintele . Comitetului de Stat 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea din U.R.S.S., care 
și-a petrecut concediul în țara 
noastră la invitația Institutului 
romin pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

La plecare, pe aeroportul 
Olopeni. oaspetele a fost condus 
de tovarășii Constanța Crăciun,

adjuncț al ministrului învăță- 
mîntulut și Culturii, Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Vitgiliu 
Manoliu, secretar general al In' 
stitutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Au fost de față G, E. Cebo- 
tariov, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București și 
alți membri ai ambasadei.

( Agerpres)

Seară de muzică austriacă
Vineri seara, la Casa Uni

versitarilor din București a 
avut loc o seară de muzică 
austriacă organizată de Insti
tutul Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

La seara de muzică austria
că au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Ministerului învă- 
țămîntului și Culturii, Insti
tutului Romîn pentru Relații
le Culturale cu Străinătatea, 
Uniunii Compozitorilor, oa
meni de cultură.

Au fost de față Franz Her- 
batschek, ministrul Austriei 
la București, și membri ai le
gației.

Compozitorul Alfred Men
delsohn, maestru emerit al 
artei, secretar al Uniunii Com
pozitorilor, a vorbit cu acest 
prilej despre „Unele aspecte 
ale muzicii austriece**.

A fost prezentat apoi un 
program de lieduri și arii din 
opere și operete ale unor com
pozitori austrieci, interpretat 
de Iolanda Mărculescu. artis
tă emerită, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet. pianista 
Maria Fotino. artistă emerita, 
Valeria Rădulescu și Nicolae 
Țăranu, soliști ai Teatrului de 
Operetă.

(Agerpr
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