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lată in fotografia noastră pe m embrele brigăzii condusă de Ion Anioa de la fabrica „Flacăra 
Roșie" din Capitală. Această brigadă este fruntașă pe fabrică în realizarea economiilor de 

materie primă și în ceea ce privește calitatea produselor.
Foto : A. VIERU

Cu planul anual îndeplinit
Gospodăriile agricole colecti

ve din regiunea Constanța au ter
minat însămînțatul griului. Ele 
au fost ajutate din plin de me
canizatorii din S.M.T., care au 
organizat lucrul în două schim
buri la un număr mare de trac
toare. întreaga suprafață cu grîu 
a fost însămînțată în arătură a- 
dîncă, au fost aplicate importan
te cantități de îngrășăminte și 
s-au folosit semințe de înaltă pro
ductivitate.

Stațiunile de mașini și tractoa
re din regiunea Constanța au în
deplinit și depășit planul anual 
de producție realizînd totodată

economii în valoare de peste 20 
milioane lei. Fruntașe sînt S.M.T. 
Topraisar, Castelu, Cogealac, 
Albești, care au acordat o mai 
mare atenție calității lucrărilor. 
S.M.T. Topraisar, Chirnogeni, 
Dorobanțu și altele au obținut 
un preț de cost sub 50 de lei 
pe hectarul de arătură normală.

Asemenea succese au fost ob
ținute și de mecanizatorii din re
giunile Bacău, București, Con
stanța, Oradea și Ploești. Pînă 
acum au îndeplinit planul anual 
circa 70 de stațiuni de mașini și 
tractoare din întreaga țară.

(Agerpres)

lată în fotografia noastră 
pe utemistuil llie Ștefan de 
la întreprinderea „Utilaj co
mercial" din Capitală. El își 
depășește zilnic planai de 
producție și dă o mare aten
ție calității pieselor pe care 

le execută.

Succese ale tinerilor 
în muncă și activitatea obștească

în întreaga țară, 
tinerii înregistrează 
zilnic noi succese în 
producție, în activi
tatea obștească.

Mai multi tineri
inovatori!

— De ce e nevoie de mai 
inu-lți tineri inovatori și raționa- 
llzatori ? Iată, să vă dau un e- 
xemplu, a continuat să vorbeas
că apoi în consfătuire tehni
cianul G. Moraru de la A- 
telierele C.F.R. „llie Pintilie”. 
Multă vreme suporții pentru sus

ținerea suspensorilor și balansie- 
rilor de la boghiurile tip ..Ta
tra” se confecționau greoi, ce
reau multă muncă și materie pri
mă. Nemulțumit de această si
tuație, tînărul muncitor Mihai 
Constantin din secția vagonaj a 
atelierelor noastre care lucra la 
executarea acestora și-a propus 
să cerceteze dacă nu există cum
va o altă posibilitate dc confec
ționare a suporturilor. Șăptămîni 
la rind a studiat la cabinetul teh
nic numeroase lucrări4 a discu
tat cu inginerii, cu muncitorii 
vîrstnici, cu maiștrii. Și pînă Ia 
urmă, frămîntările sale creatoare 
au dat rezultate. A găsit o so
luție economicoasă de confecțio

nare a suporților care ușurează 
munca oamenilor, reduce serios 
consumpl de metal, aducînd ast
fel anual atelierelor economii de 
peste 70.000 lei.

în acest an mișcarea de ino
vații s-a dezvoltat mult în ca
drul Atelierelor. Au fost propuse 
peste 70 de inovații care aduc 
economii antecaleulate în valoare 
de 170.000 lei. Este nevoie oare 
de un alt argument care să do
vedească cît de important este 
să dezvolți mișcarea de inovații,

decît faptul că multe din pro
blemele principale pe care le ri
dică producția au fost rezolvate 
pe calea muncii creatoare ?

Numeroși- muncitori, ingineri, 
cadre tehnice, conducători de în
treprinderi, care au luat cuvîn- 
tul în cadrul consfătuirii au ară
tat cît de important este ca or
ganizațiile U.T.M.. sub conduce
rea organizațiilor de partid, să 
se ocupe de antrenarea unui nu-

Pe marginea 
consfătuirii cu tinerii 
inovatori organizată 

de Comitetul 
orășenesc U.T.M.-lași

măr tot mai mare de tineri in 
mișcarea de inovații și raționa
lizări. în multe întreprinderi din 
orașul Iași problema participării 
tinerilor la mișcarea de inovații a 
fost pusă în discuția adunărilor 
generale de organizație. Acest lu
cru a dus la creșterea răspunde
rii utemiștilor, pentru munca pe 
care o fac, la sporirea interesu
lui pentru inovații. în urma dis
cuțiilor purtate în adunările ge
nerale U.T.M. la Atelierele 
C.F.R.. Fabrica ..Țesătura”, Fa
brica de antibiotice și în alte 
locuri, organizațiile U.T.M., în

de filologie din

ALEXANDRU

Cu multă atenție urmăresc studenții Facultății 
București lecția predată.

Foto : V.

15 ani de luptă 
și victorii 

ale F. M. T. D.
Declarațiile tăcute de Pierro Pieralli, 

președintele F. M. T. D., 
ziarului „Scînteia tineretului**

15 ani s-au scurs de cînd a 
fost făurită Federația Mondială 
a Tineretului Democrat. Cu a- 
cest prilej, i-am solicitat lui 
Pierro PierciMi, președintele 
F.M.T.D. un interviu despre dru
mul parcurs de puternica noa
stră organizație internațională 
de tineret în cei 15 ani de exis
tență și despre perspectivele ei 
de viitor.

la capătul 
și jumătate 
a F.M.T.D. 
dezvoltarea 

acești ani ?

colaborare cu organizațiile sindi
cale și cabinetele tehnice au sta
bilit planuri concrete de măsuri 
care să ducă la creșterea numă
rului tinerilor inovatori. La Ate
lierul C.F.R. s-a stabilit, de pildă, 
în mod concret ca tinerii ingi
neri să sprijine munca de crea
ție a tinerilor. Mulți tineri cum 
sînt Gheorghe Asultanei, Vasile 
Bombică au primit ajutor con
cret în realizarea inovațiilor. O 
altă măsură a fost și aceea de 
a se organiza periodic concursuri 
..Cine știe, cîștigă” pe problemele 
ridicate de tematica de inovații.

La Fabrica „Țesătura”, arăta 
unul dintre vorbitori, în sec
ții au fost- afișate lozinci și 
panouri mobilizatoare, iar suc
cesele inovatorilor sînt larg 
popularizate prin stația de radio
amplificare, panouri și colțuri ale 
inovatorilor, prin gazeta de pe- 
rete, în consfătuirile de produc
ție etc. Toate acestea au contri
buit ca numărul inovatorilor ti
neri să crească din ce în ce 
mult.

înțelegînd că dezvoltarea 
carii de inovații, creșterea 
mărului tinerilor inovatori 
strîns legată de pregătirea profe
sională, organizația noastră 
U.T.M. — arăta tov. Gheorghe 
Burlăciuc de la Fabrica de anti
biotice —— s-a ocupat îndeaproa
pe de ridicarea calificării tineri
lor muncitori. Au fost organizate 
cursuri, în fața tinerilor au fost 
prezentate conferințe cu caracter 
tehnic, muncitorii vîrstnici, mun. 
citorii mai bine pregătiți s-au o* 
cupat de îndrumarea tinerilor,

— Folositoare s-a dovedit la 
noi — spunea Gheorghe Moisă — 

secretarul comitetului U.T.M. de la 
Atelierele C.F.R. „11 ie Pintilie“, 
mai cu seamă mobilizarea tineri
lor la sesiunile științifice ale cer
curilor studențești. Noi am pro
pus organizației U.T.M. din ca
drul Institutului Politehnic din 
localitate să invite tineri munci
tori, ingineri și tehnicieni la se
siuni, să execute în comun — stu- 
denți și muncitori — unele lu-

LIDIA POPESCU 
C. SLAVIC

SUCEAVA. -*■ Prin 
continua preocupa
re pe care o mani
festă pentru ridica
rea nivelului tehnic 
al producției și rea
lizarea de cît mai 
multe economii, 
membrii celor 383 
brigăzi de produc
ție ale 'tineretului 
din întreprinderile 
regiunii Suceava 
sînt un bun exem
plu pentru tovară
șii lor de muncă. 
Pentru realizările 
obținute, peste 5.600 
de tineri au primit 
titlul de fruntași în 
producție, iar aproa
pe 700 sînt inova
tori. Dintre inova
țiile și raționaliză
rile propuse anul a- 
cesta de tineri 286 
au și fost aplicate 
în producție.

Economiile reali
zate . în 1960 de ti
nerii din întreprin
derile 
ceava 
peste 
lei.

regiunii Su- 
se ridică la
9 milioane

ORADEA. - Din 
cele 1.360 brigăzi 
utemiste de muncă 
patriotică din re
giunea Oradea fac 
parte aproape 40.000 
de tineri. Brigadie
rii și-au depășit de 
pe acum cele mai 
multe din angaja
mentele luate pen
tru întregul an.

în raioanele Be- 
iuș. Salonta, Șimleu 
și altele, tinerii 
au efectuat peste 
200.000 ore de mun
că patriotică la di
ferite acțiuni 
înfrumusețare a sa
telor. în satele re
giunii tineretul a 
contribuit prin mun
că patriotică la con
struirea a 137 
cămine culturale,

școli, dispensare 
etc. Prin lucrări de 
îmbunătățiri fun
ciare, tinerii au reu
șit să redea agricul
turii peste 2.900 de 
hectare.

Valoarea econo
miilor realizate pî
nă acum, prin mun
ca patriotică a tine
retului din regiunea 
Oradea, trece 
12.500.000 lei.

de

de

TIMIȘOARA. - 
In diferite între
prinderi din Timir 
șoara, Arad, Reșița 
s-au organizat anul 
acesta peste 280 de 
cursuri tehnice pen
tru ridicarea califi
cării profesionale a 
tinerilor. La aceste 
cursuri 
mai mult 
tineri.

Pînă în
tineretul din orașe
le regiunii a colec
tat 17.000 tone de 
fier vechi.

Studenții în uzină
Pentru înțelegerea cît mai 

temeinică a cursurilor teoretice, 
studenții anului IV al Facultății 
de metalurgie din cadrul Institu
tului politehnic-București au 
făcut zilele acestea o vizită 
de studii la urinele „Republi
ca" și „23 August" din Capitală. 
Studenții au fost însoțiți de tov. 
profesor Rău Alexandru, deca
nul facultății, de Oprescu Iu
lian și Vacu Silvia, asistenți, 
care au dat studenților explica
ții în legătură cu procesul de 
producție. Studenții s-au intere
sat îndeaproape de fluxul teh
nologic al procesului de fabri
cație, de materiile prime și ma
terialele folosite, de produsele 
finite ce se obțin și care este 
calitatea lor.

ARISTICĂ brînzan 
student

- Ne aflăm 
unui deceniu 
de activitate 
Cmm apreciați 
Federației în

Pierro Piera.Hi ne-c răspuns :
— Acum. 15 ani, din hotărîrea 

tineretului lumii dornic să facă 
toiul pentru a triumfa pretutin
deni pacea, progresul și liberta- 
tei s-a născut Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat, pe 
rna organizație internațională de 
tineret care nu avea la baza sa 
o singură tendință ideologică, 
politică sau religioasă. Pen
tru întîia dată se consti
tuia o organizație internațio
nală de tineret care fără să 
anuleze contrastele ideologice și 
politice dintre membrii săi, pu. 
nea accent pe ceea ce ei aveau co
mun — pe năzuința de a acționa 
pentru pace, pentru prosperita
tea tuturor popoarelor lumii. 
„Noi jurăm de a păstra această 
unitate făurită în luna noiembrie 
1945, nu numai astăzi, nu numai 
în această săptămînă, în acest 
an, ci totdeauna, pînă ce noi vom 
construi lumea pe care o visăm 
și pentru care luptăm**. Aceste 
cuvinte alg jurămîntului rostit 
de participanții la Conferința 
Mondială a Tineretului de la 
Londra din noiembrie 1945 au 
rămas drept călăuză a activității

mai

miș-
nu- 
este

(Continuare în pag. 3-a)

Conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii 
Populare Romine" 

clasa I, tovarășului 
Vasile Vîlcu

Printr-un decret al Prezi
diului Marii Adunări Naționa
le a fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa I tovarășului 
Vasile Vîlcu, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Constan
ța al P.M.R., cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani, pentru ac
tivitate îndelungată în mișca
rea muncitorească și merite 
deosebite în munca obștească 
și de stat.

(Agerpres)

Prietenii
participă 
de 7.300

prezent

în ultima vreme pionierii 
unității nr. 11 de la Școala de 
7 ani Dăieni, raionul Hîrșova, 
sub îndrumarea organizației 
U.T.M. din școală au vizionat 
mai multe filme sovietice de o 
mare valoare educativă.

Astfel, au fost vizionate fii*

Toamnă tîrzie in Cișmigru.

filmului
mele: „Ghimpele", „Pescarii 
din Ural", „Istețul Sașko“ și 
altele care au prilejuit intere
sante discuții în rîndul pio
nierilor.

De asemenea, instructori de 
pionieri ca Băloi Constanța, 
Ana Stănescu și alții au vor
bit în detașamentele respecti
ve despre eroismul Zoiei Kos
modemianskaia, a lui Pavlic 
Morozov și Oleg Coșevoi.

Pionierii au întocmit de ase
menea frumoase fotomontaje 
care vorbesc despre viața co
piilor sovietici.

TIBERIU MARINESCU
elev

F.M.T.D. Atunci la Londra deve
nise limpede că cerința funda
mentală in epoca postbelică era 
unitatea tuturor forțelor demo
cratice ale generației tinere din
colo de diviziunile politice, ideo
logice și religioase, in lupta 
pentru o pace trainică, contra 
fascismului, imperialismului și 
războiului, contra colonialismu
lui. Iată rațiunea noastră de a 
fi : unitatea tineretului lumii 
pentru a-și asigura un viitor mai 
bun, un viitor de pace. Unitatea 
tineretului în lupta pentru pace, 
pentru victoria principiilor nobi
le ale coexistenței pașnice, a fost 
și este firul călăuzitor al acti
vității noastre. Chiar atunci cînd, 
odată cu începerea perioadei de 
război rece, unele organizații de 
tineret au încercat să scindeze 
mișcarea internațională a tinerei 
generații, F.M.T.D. a militat cu 
aceeași consecvență pentru țelu
rile ei ce. exprimă interesele vi
tale ale tineretului iubitor de 
pace de pretutindeni. F.M.T.D. 
nu a ezitat, analizînd faptele așa 
cum se. prezentau, să denunțe 
răspunderea pe care cercurile a- 
gresive din Occident o purtau 
pentru agravarea situației inter
naționale. Fermitatea atitudinii 
noastre, faptul că poziția noas
tră corespundea aspirațiilor tine
retului lumii au făcut ca 
F.M.T.D. să fie singura organi
zație internațională de tinerel 
care să nu cunoască nici un fel 
de crize politice, au făcut că 
prestigiul și forța noastră să 
crească an de an- Efortul nostru 
esențial s-a îndreptat întotdeauna 
în direcția creșterii participării 
unitare a tineretului la lupta 
pentru pace. Putem aprecia ca 
fiind important aportul tinerelu
lui lumii și al F.M.T.D. în 
particular, la lupta pentru în
cetarea războaielor din Coreea 
și Vietnam provocate de impe
rialiști, contra agresiunilor colo
nialiste din Guatemala, Egipt, 
Liban și Iordania. Remarcabilă a 
fost contribuția generației tinere, 
și a F.M.T.D. la marile campanii 
internaționale inițiate de mișca
rea pentru pace și în mod deo
sebit la stringerea a milioane de 
semnături pe Apelul de la Stock
holm contra bombei atomice și 
a celui pentru o întâlnire între 
șefii de state ai marilor puieri. 
Noi am participat în mod larg In 
activitățile mișcării contra bom
belor A și H. N-a fost bătălie 
pentru pace, pentru coexistență 
pașnică la care să nu-și fi adus 
contribuția să și Federația Mon
dială a Tineretului Democrat.

F.M.T.D. a acordat sprijinul

EUGENIU OBREA

Sofia, noiembrie I960.

(Continuare în pag. 4-a/

Au terminat însămînțările
de toamnă

Folosind mai bine tractoa
rele și mașinile agricole, pre
cum și timpul prielnic din ul
timele zile, G.A.S. din regiu
nea Timișoara au terminat în
sămînțările de toamnă. Au fost 
semănate 74.500 de hectare cu 
soiuri de grîu din cele mai 
productive, cu aproape 1.500 
de hectare mai mult decît pre
vedea planul. Lucrările au fost 
executate în condiții bune. 
G.A.S. Măureni, Tormac, Maș- 
loc, Foeni, Jamu Mare, de 
exemplu, au însămînțat griul 
numai după ce terenul a fost 
bine arat la mare adîncime și 
fertilizat. în majoritatea uni
tăților din regiune, semănătu
rile sînt bine răsărite.

Succese asemănătoare au 
fost obținute și de alte gos
podării agricole de stat din 
întreaga tară. Sînt fruntașe 
trusturile regionale Timișoara, 
Pitești, Ploești, Iași, Bacău, 
Suceava, Galați, Constanța, 
București și Craiova, care au 
însămînțat suprafețe mai mari 
de cît cele prevăzute. în total, 
G.A.S. au semănat pînă acum 
cu 2 la sută mai multe tere
nuri de cît fusese stabilit. Pen
tru obținerea unor producții 
sporite, au fost asigurate anul 
acesta numai semințe din so
iuri productive. Totodată au 
fost transportate la cîmp mari 
cantități* de îngrășăminte.

(Agerpres)

Multe lecții se țin în aer liber. 
Cei prezenți scrutează atenți pei
sajul și își schițează, sub îndru
marea profesorului. viitoarea 
compoziție. Localnicii s-au obiș
nuit cu ei; știu că sînt membrii 
cercului de artă plastică de pe 
lîngă Casa raională de cultură 
Piatra Neamț, aflați la una din 
orele obișnuite de curs. Dacă se 
întîmplă însă să fii străin de 
viața orașului o atare apa
riție ți se pare curioasă. Grupul 
de oameni cu șevalet cuprinde 
muncitori, elevi, funcționari ele.

O bună parte din experiența 
cercului de artă plastică de pe 
lîngă Casa raională de cultură 
Piatra Neamț ar putea folosi și 
altora. „Ședințele” se țin de două 
ori pe săptămînă cu „începătorii” 
și „avansații”. Profesorul N. Mi
lord, conducătorul cercului, ur
mărește îndeaproape creația fie
căruia, îi dă îndrumările necesa
re. Uneori, prelegerile sale sînt 
înlocuite cu întîlniri cu profeso
rii de desen din localitate.

In cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al partidului, membrii 
cercului de artă plastică de pe 
lîngă Casa raională de cultură 
Piatra Neamț au organizat o ex
poziție. mult apreciată de vizi
tatori. Printre cei care au expus 
atunci lucrări trebuio menționa
tă în primul rînd tovarășa Bă-

lănescu-Arbire cu „Interiorul sălii 
de gatere a Combinatului fores
tier Vaduri”. Atmosfera ta
bloului este plină de optimism, 
vioaie, coloritul cald, armonios. 
Muncitorul Gheorghe Trăistaru a 
prezentat ..Construcția Combina
tului de îngrășăminte azotoase 
Roznov”. Lucrarea se distinge 
prin simplitatea și preciziunea li
niilor.

în general, toate tablourile ex
puse în cadrul expoziției se dis
ting prin prezența în actualitate, 
t rmărindu-le, capeți o imagine 
complexă a realizărilor oamenilor 
muncii din regiunea Bacău în 
lupta pentru construirea socialis
mului. „Interiorul unei secții a 
l zinei de fibre sintetice • Săvi- 
nesti” de Ecaterina Balmuș sc 
distinge printr-o bogată distribu
ire a nuanțelor prin luminozi
tate. Totul te țranspune în atmos
fera de muncă ’ entuziastă a har
nicului colectiv. Pe aceeași linif- 
trebuie amintit tabloul „Barajul 
de la Bicaz” de Iuliana Filimon. 
Deosebit de promițător se anun
ță talentul pionierilor Greti Rot- 
man în vîrstă de 
Corina Moraru și 
tea.

Tinerii pictori
Piatra Neamț au contribuit la 
numeroase acțiuni de agitație vi-

numaj 12 ani. 
Augustin Cris-

amatori din

zuală. Numai în ultima vreme ei 
au împodobit cu planșe în culori 
sălile casei de copii, și ale Școlii 
de copii din Piatra Neamț. De 
asemenea ei au lucrat la alcătui
rea decorurilor pentru o serie de 
spectacole teatrale ale artiștilor 
amatori. Cercul își aduce o con
tribuție însemnată și pe linia for
mării gustului pentru frumos în 
rîndurile oamenilor muncii. Din 
păcate, cu aprobarea unor foruri 
administrative locale, o serie de 
..particulari” mai vînd la răspîn- 
tiile orașului tot felul de îngerași 
roz, „portrete” exhibiționiste, tri
vialități în ramă. E de la sine 
înțeles că asemenea „picturi” în 
ulei, confecționate în scopuri pur 
comerciale n-au nimic cu adevă
rata artă. Dimpotrivă, ele induc 
lumea în eroare, diformează gus
turile, profanează adevăratul 
sens al tabloului — obiect de 
artă. împotriva unor asemenea 
tendințe trebuie luată o atitudi
ne hotărîtă. Secția învățămînt și 
cultură a sfatului popular raio
nal ar face mai bine acordînd ti
nerilor artiști amatori, membri 
ai cercului plastic de pe lîngă 
casa de cultură, o sală unde lu
crările lor să poată fi expuse 
permanent dccît să tolereze ase
menea monstruozități înrămate.

Tinerii artiști plastici din Pia-
K

tra Neamț solicită în cadrul Casei 
raionale de cultură o cameră 
spațioasă ce ar putea fi amena
jată eventual ca atelier al cercu
lui. Considerăm cererea îndrep
tățită. în prezent cercul își ține 
ședințele... pe unde poate. Nu 
există nici măcar un dulap în 
care să fie depozitate materialele 
de lucru strict necesare. Este de 
neînțeles faptul că deși în Piatra 
Neamț locuiesc și creează cîțiva 
pictori cu experiență — tov. Ju
lia Ilălăncescu și alții — ei nu 
vin niciodată la cerc. Ajutorul 
lor ar fi foarte prețios pentru 
linerii pictori.

Privită în ansamblu, activita
tea cercului de artă plastică de 
pe lîngă Casa raională de cultu
ră Piatra Neamț constituie un 
exemplu pentru celelalte cercuri 
de artă plastică din regiune. E 
necesar însă din 
de învățămînt și 
tului popular 
Neamț un ajutor 
ținut. Experiența 
tiști plastici se cere populariza
tă, numărul membrilor ar putea 
fi mult mai mare, creîndu-se 
astfel aici un nucleu important 
de tineri pictori, graficieni și 
sculptori talentați, cu reale per
spective de dezvoltare.

partea secției 
cultură a Sfa- 
raional Piatra 
mult mai sus

ținerilor ar-
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Mere® mai eficace
activitatea organizațiilor U.T.M. de la sate!

Pe marginea ședinței cu activul U.T.M. din satele raionului Gura Jiului
Zi'ele trecute, în raionul Gura Jiului din regiunea Craiova a 

avut loc ședința activului U.T.M. de la sate. La această șe
dință lărgită, organizată de comitetul raional U.T.M., au parti
cipa! secretarii organizațiilor de bază U.T.M. din G.A.C., G.A.S. 
și S.M.T., secretarii comitetelor comunale U.T.M., responsabili 
ai posturilor utemiste de control, comandanți ai brigăzilor ute
miste de muncă patriotică, propagandiști, instructori superiori 
de pionieri, instructorii comitetului raional U.T.M., directori de 
cămine culturale, bibliotecari, tineri intelectuali de la sate, 
tineri colectiviști, mecanizatori, lucrători din G.A.S. fruntași in 
muncă.

învățămintele desprinse din documentele Congresului al IH-lea 
al Partidului Muncitoresc Romin și ale celui de-al 1H-Ieo 
Congres al U.T.M. și din expunerea tovar.’șu ui Gheorghe 
Ghe^rghiu-Dej la recenta plenară a C.C. ai P.M.R. cu privire

la planul de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1961 
au stat in centrul atenției participărilor la ședința activului raio
nal U.T.M. din satele raionului Gura-Jiuîui, ee constituind 
ghidul activității lor viitoare.

La ședință s-a dezbătut pe larg experiența dcbîndită de or
ganizațiile U.T.M. in anul acesta, sub conducerea organizații
lor de partid, in activitatea de mobilizare a tineretului ia ♦»- 
da Jini ea sarcinilor trasate organizațiilor U.T.M. de către 
p 3'1 id și s-au stabilit măsuri pentru realizarea sarcinilor sporite 
ce revin tineretului in anul 1961.

Spiritul combativ in care s-au desfășurat lucrările a făcut 
ca activul să plece de la această ședință moi bine pregătit, 
mai hotărit să intensifice munca de mobilizare a tineretuiui ia 
înfăptuirea politicii partidului Io sate.

Munca — dovada 
atașamentului față 

de gospodăria colectivă
Agricultura raionului Gura 

Jiului este complect colectivi
zată. Urmi nd cu încredere 
drumul arătat de partid, toți 
țăranii muncitori din satele 
raionului s-au unit în mari 
gospodării colective. Principa
la atenție a organizațiilor 
U.T.M. din G.A.C. a fost și 
este îndreptată în direcția mo
bilizării tineretului la acțiuni 
concrete în scopul consolidă
rii economice a gospodăriilor 
colective, în direcția creșterii 
răspunderii fiecărui tinâr 
fată de munca lui în gospo
dăria colectivă. Dovada cea 
mai convingătoare a atașa
mentului față de gospodăria 
colectivă o constituie parti
ciparea la muncă, păstrarea 
și dezvoltarea avutului ob
ștesc. A reieșit în acea
stă ședință că în general 
tinerii colectiviști participă 
cu regularitate la muncă. 
Discuții vii și interesante s-au 
purtat în legătură cu calita
tea muncii efectuate de tinerii 
colectiviști și îndeosebi în le
gătură cu formele de organi
zare a tineretului în produc, 
ție.

Una din aceste forme o con
stituie echipele de tineret din 
cadrul brigăzilor de cîmp. în 
gospodăriile colective din ra
ion au fost create 16 echipe 
de tineret.

Dumitru Șarpe, secretarul 
comitetului U.T.M. din G.A.C. 
Ostroveni le-a vorbit pârtiei- 
panților despre echipele ce 
tineret de la ei. Echipele au 
fost create cu scopul de a 
spori contribuția tinerilor la 
creșterea producției, de a or
ganiza mai bine activitatea 
acestora în producție. Organi
zația U.T.M. s-a îngrijit să 
dezvolte în aceste echipe o se
rioasă disciplină a muncii, un 
interes sporit față de îmbogă
țirea cunoștințelor agrotehni
ce ale tinerilor. De multe ori, 
atunci cînd era nevoie, comi
tetul U.T.M. a analizat activi
tatea echipelor și a stabilit 
măsuri concrete pentru îm
bunătățirea ei. La aceste șe
dințe de analiză participau 
de obicei brigadieruL mem
bri ai consiliului de condu
cere, șefii altor echipe de 
cîmp care dezbateau munca

BiRZDOACA ION, 
secretarul organizoției U.T.M. de 

la G.A.S. Piscul Sadovei.

UCE TEODOR, 
propagandist fruntaș din comu

na Măceșul de jc».

DORINA OIUȘANU, 
propagandistă la cercurile de 
Jnvcțăimlnt politic din Ostroveni,

echipei, a fiecărui om in par
te, felul în care se organi
zează echipa și care sinț sar
cinile ei de viitor. Rezultatul? 
în anul acesta, pe terenurile 
lucrate de echipele de tineret, 
s-a obținut o recoltă de gnu 
cu 400 de kg la hectar mai 
mare decît media pe gospo
dărie și o recolta de porumb 
cu 250-300 kg. boabe la hectar 
mai mult decît producția me
die. Deci echipele și-au înde
plinit scopul propus, și-au do
vedit utilitatea. In urma a- 
cesiui fapt, conducerea gospo
dăriei. care la început privea 
cu rezerve crearea acestor 
echipe apreciază acum in 
mod deosebit activitatea lor. 
S-a vorbit* însă despre unele 
organizații care au propus 
crearea echipelor de tineret, 
apoi le-au dat uitării, nu s-au 
ocupat de buna organizare a 
muncii lor, de întărirea dis
ciplinei, de creșterea intere
sului membrilor echipei față 
de aplicarea celor mai avan
sate metode agrotehnice. A. 
ceste echipe au muncit slab, 
dezinteresat și nu și-au justi
ficat în fața colectiviștilor 
existența. Așa s a întimplat 
la Rojiște și la Tîmburești.

Rostul creării echipelor de 
tineret este ca prin ele tine
retul să-și sporească contribu
ția la obținerea unor recolte 
bogate. să îndemne prin 
exemplul lor pe toți tinerii 
din gospodărie să lupte pen
tru aplicarea strictă & agro
tehnicii. să obțină recolte me
reu mai mari.

în gospodăriile colective din 
raion lucrează acum 180 ti
neri crescători de animale. La 
Gighera există chiar o briga
dă zootehnică, formată în ma
joritate din tineri. Expert Mi
ța organizației de bază U.T.M. 
din aceasta gospodărie a fost 
deosebit de apreciată de par
ticipanții la ședința.

Gospodăria colectivă are 
acum ur sector zootehnic 
bine dezvoltat. Ceie 80 de vad 
cu lapte dau producții buce. 
Dar n-a fost totdeauna așa. 
Cu cităva vreme în urmă, aici 
se obțineau producții slabe de 
lapte și asta pentru că vacile 
erau neîngrijite, erau hrănite 
nerațional și mai ales pentru 
faptul că exista o mare fluc
tuație de cadre de îngrijitori. 
Conducerea gospodăriei era 
preocupată de această situa
ție. Organizația U.T.M.. intr-o 
adunare generală, după ce a 
chibzuit bine a recomandat 
conducerii gospodărie: pe cei 
mai buni tineri, care să devi
nă îngrijitori de animale.

Cu aceasta organizația și a 
asumat o mare răspunde
re : aceea de a-i ajuta pe ti
nerii îngrijitori să obțină 
producții sporite de la vacile 
îngrijite de ei. De aceea, in 
primul rind s-a ocupat de ca
lificarea lor. Cu sprijinul 
consiliului de conducere al 
gospodăriei noii îngrijitori au 
fost trimiși pentru o perioadă 
de 15 zile la secția Ocolna 
a gospodărie! de stat Piscul 
Sadovei ca să învețe meseria 
de la îngrijitorii de animale 
de aici. întorși acasă, tinerii 
au început să pună în practi
că cele învățate. Chiar și 
după aceasta programul de 
școlarizare a tinerilor îngriji
tori a continuat. Inginerul 
zootehnist al gospodărie: i-a 
ajutat pe tineri sâ învețe, a 
ținut cu ei cursuri. Și ca ur
mare a hrăni ni și îngrijirii 
raționale vacile au început să 
dea mai mul» Lapte. De la 
producția medie de 1200-1400 
litri pe cap de vacă furajată 
s-a ajuns acum la producția 
de 2.200 litri.

în unele organ.zaț:i, n-au 
fost recomandați însă ce. ma: 
buni tineri, cei mai harnici, cei 
mai dornici să învețe, să-și 
însușească temeinic meseria 
de crescător de animale. Re
comandarea nu s a făcut cu 
chibzuință întregii organizații, 
întrunită în adunare gene
rală. tinerii n-au simțit con
trolul șl îndrumarea organi
zației U.T.M., după ce au 
început să lucreze în secto
rul zootehnic Asta a făcut ca 
producțiile animalelor să ră- 
mînă aceleași, metodele de în
grijire să nu se schimbe. Par
ticipanții la discuții au subli
niat că nu este suficient doar 
să recomanzi tineri care să 
lucreze în sectorul zootehnic 
ci organizația U.T.M. trebuie 
să se ocupe cu răspundere de 
calificarea lor. de creșterea 
conștiinței lor profesionale.

Asemenea lucruri s-au pe-

trecut la Rojiștea și m alte 
părți.

★

Cu multă seriozitate s-a 
discutat în ședința activului 
U.T.M. din sateie raionului 
Gura Jiului despre activitatea 
posturilor utemiste de con
trol. despre rolul lor impor
tant in ce privește buna des
fășurare a muncii tineretului 
în producție.

Gazeta postului utemist de 
control de la G.A.C. Glngio- 
va. de pildă, a criticat o echi
pă de cîmp, care executase 
prost o anumită lucrare. în 
urma acestei sesizări, consi
liul de conducere al gospo
dăriei a dispus executarea 
din nou a lucrării fără zile- 
muncă, iar echipa a inceput 
să dea atenție calității lucră
rilor și a devenit în cele din 
urmă fruntașă in ce privește 
calitatea.

Participanții la discuții au 
subliniat că postul utemist de 
control trebuie să ocupe un 
loc activ în procesul de edu
cație a tinerilor colectiviști în 
spiritul răspunderii față de 
muncă, față de avutul comun.

El trebuie să funcționeze neîn
trerupt și să creeze o opinie 
hotărită în rîndul tinerilor 
împotriva a tot ce încurcă 
buna desfășurare a muncii în 
producție. Multe posturi ute
miste de control din gos
podăriile colective, din S.M.T. 
și G.A.S. au însă o activi
tate sporadică (așa cum 
stau lucrurile la Tîmbu
rești, la Călărași, la Gighera 
și în alte părți), iar ade
sea se ocupă de lucruri mă
runte care n-au legătură di
rectă cu munca în produc
ție a tinerilor. A fost subli. 
niată necesitatea ca posturile 
utemiste de control să-și în
tocmească un plan de acti
vitate, să aibă o perspectivă 
a muncii lor pe o durată mai 
lungă. Raidurile întreprinse 
de membrii postului utemist 
de control — au subliniat 
mulți vorbitori — s-au dove
dit cea mai bună formă a 
activității acestuia. Acestea 
trebuie pregătite temeinic și 
întreprinse cu toată seriozi
tatea, contribuind la descope
rirea a tot ceea ce împiedică 
munca, ridicarea calității a- 
cesteia.

Unitatea de măsură 
a muncii mecanizatorilor - 

recoltele
Gospodăriile agricole colec

tive din raionul Gura Jiului 
sînt deservite de mecanizatorii 
de la S.M.T. Bechet. Unitate 
socialistă mare, dotata cu trac
toare și mașini modeme, 
S.M-T.-ul a contribuit in bună 
măsură la obținerea unor re
colte mari de pe ogoarele co
lectiviștilor. Mecanizatorii, în 
marea lor majoritate tineri, 
(organizația de bază U.T.M. de 
aici numără peste o sută de 
utemiști) s-au străduit să exe
cute lucrări de calitate. In șe
dință a fost apreciată munca 
unor tineri mecanizatori ca 
Haralair.bie Bălăci. Constan
tin Croșeu. Atanasie Vlad și 
Tudor Marciu care, prin cali
tatea bună a lucrărilor pe 
care le-au executat pe ogoa
rele colectiviștilor pe care îi 
deservesc. i-au ajutat pe a- 
ceștia să obțină producții mari 
(între 1.450 ș: 1-800 kg. gnu la 
hectar și 2.800 — 3.500 kg. po
rumb la hectar). Totodată insă 
a fost subliniat faptul că mai 
sînt unii tractoriști care. în 
goană după hantn. neglijează 
calitatea lucrărilor, ceea ce 
duce la obținerea unor recolte 
slabe de pe terenurile lucrate 
de ei. Au fost prezentate ex
emplele proaste ale unor me
canizatori ca Petre Păniță și 
Dumitru Prepeliță de la 
G-A.C. Daneți și al lui Ionică 
Dumitru din brigada a 18-a 
de la G-A-C. Mirșani care a 
fost chiar obligat să refacă o 
lucrare (arătura pe o supra
față de 18 hectare), imputîn- 
du-i-se in același timp costul 
carburanților cheltuiți.

Fără îndoială că asemenea 
exemple mai puteau fi date. 
Din păcate însă în ședință nu 
s-au analizat suficient de pro
fund problemele vieții și ac
tivității mecanizatorilor din 
S.M.T. Bechet și în deosebi 
atitudinea acestora față de 
calitatea lucrărilor pe care 
le execută. Ar fi fost deo

sebit de utilă o discuție 
pe tema activității grupe
lor U.T.M. din brigăzile de 
tractoare S.M.T., grupe care — 
așa cum s-a arătat în refera
tul prezentat la ședință — 
desfășoară în general o activi
tate nesatisfăcătoare. Or. toc
mai prin această prizmă. a ac
tivității grupelor U.T.M. din 
brigăzi, . trebuie analizată 
munca organizației de bază 
U.T.M. din S.M.T. Pentru că 
ele. în condițiile campaniilor 
agricole, cînd tractoriștii sînt 
răspîndiți pe cîmp. devin 
centrul activității politice a 
organizației de bază U.T.M.

Grupa U.T.M. trebuie să 
aibă permanent în centrul 
preocupărilor atitudinea tine
rilor mecanizatori față de 
muncă. Prin activitatea sa, 
grupa U.T.M. trebuie să cree
ze un înalt spirit de răspun
dere al fiecărui mecanizator 
față de calitatea lucrărilor pe 
care le execută.

Astfel trebuia să privească 
lucrurile grupa U.T.M. din 
brigada a 18-a de la Mirșani 
atunci cînd utemistul Dumi
tru Ionică, în goană după han- 
tri, a executat arături de 
proastă calitate provocînd 
prin aceasta scăderea presti
giului brigăzii în fața colecti
viștilor de aici. Grupa U.T.M. 
nu trebuia să se mulțumească 
numai cu faptul că, pe linie 
administrativă, conducerea 
stațiunii i-a imputat lui Io
nică costul carburanților chel
tuiți cu refacerea lucrării. Ca
zul acesta și altele de acest 
fel. trebuiau discutate se
rios în cadrul grupei, trebuia 
creată o opinie colectivă îm
potriva unei asemenea atitu
dini față de calitatea lucrări
lor, pentru ca astfel de fapte 
să nu se mai repete.

Grupa U.T.M. are datoria 
să-1 facă pe fiecare tînăr me
canizator să țină la prestigiul 
S.M.T., tot așa cum muncito
rii țin la marca fabricii.

0 datorie de onoare
— munca patriotică

Una din acțiunile ceie mai 
importante ale organizațiilor 
U.T.M. de la sate, a întregu
lui tinere: sătesc, este partici
parea la munca patriotică.

Există in raion 98 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
în care sint cuprinși peste 
3700 de tineri. Multe lucruri 
au realizat aceste brigăzi și în 
primul rind (am aflat din re
ferat) s-au îndeplinit și vor fi 
depășite angajamentele pe 
raxm ale brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică. 245.000 
lei au fost economisiți prin lu
crări silvice. Tinerii au plan
tat 11.000 pomi pe marginea 
șoselelor, au transportat 
31.000 tone gunoi de grajd, au 
contribuit la construcția de 
grajduri, saivane, școli, cămi
ne culturale, au făcut lucrări

de înfrumusețare a satelor. 
Participanții la discuții s-au 
întrecut în a relata cît mai 
multe acțiuni întreprinse de 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică.

Dar a reieșit din aceste dis
cuții că în activitatea brigăzi
lor utemiste de muncă patrio
tică, în munca organizațiilor 
U.T-M. cu aceste brigăzi exis
tă încă multe neajunsuri. în 
primul rind, în ce privește 
evidența muncilor efectuate, a 
orelor prestate de fiecare bri
gadier.

— ...Brigăzile de muncă pa
triotică au contribuit la con
strucția unui grajd I... spunea 
în ședință Stan Ciuculin, se
cretarul comitetului U-T.M. 
din Dăbuleni.

— Cu o cărămidă sau cu un

perete ? l-a întrebat cineva. 
Secretarul a stat să se gîndea- 
scă. Dar n-a știut precis cu ce 
anume, în mod concret, au 
contribuit tinerii la construc
ția gtajduiui, ce economii au 
realizat.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să aibă în permanență o evi
dență limpede a tot ce au în
făptuit brigăzile de muncă 
patriotică, pentru ca să poată 
să aprecieze just munca aces
tora, eficacitatea acestei munci, 
să poată stimula hărnicia uno
ra și să combată delăsările al
tora.

Stabilirea obiectivelor preci
se de lucru ale brigăzilor este 
iar o chestiune care a reținut 
atenția ședinței. Multe brigăzi 
din Rojiștea de pildă, nu au o- 
biective precise de muncă. 
Lucrează sporadic, la „ce se 
ivește". Fără îndoială — s-a 
spus — tinerii de la Rojiștea 
ar fi realizat mult mai multe 
lucruri, dacă aveau brigăzi de 
muncă patriotică bine consti
tuite. Viața internă a multor 
brigăzi este săracă. Ele nu 
trăiesc ca adevărate colective

de tineret și asta pentru că 
nu vin întotdeauna la lucru 
aceiași tineri, nu există o su
dură strînsă între membrii a 
celeiași brigăzi.

Munca patriotică este pen 
tru tineretul satelor noastre o 
chestiune de onoâre. Prin cu
prinderea tineretului în brigă
zile utemiste de muncă patrio 
tică, organizația noastră urmă
rește un important scop e- 
ducativ. Fiecare ieșire la mun
că a brigăzile r constituie un 
prilej minunat de afirmare a 
dragostei tineretului față de 
patrie, față de interesele ob
ștești. Dar nu toate brigăzile 
de muncă patriotică din raio
nul Gura Jiului dau importan
ța cuvenită acestui lucru. 
Multe brigăzi nu respectă pre
vederile regulamentului. Așa 
de pildă, numai 65 de brigăzi 
din cele 98 cite sînt în raion 
au steaguri de brigadă ute- 
mistă de muncă patriotică și 
foarte puține au învățat cin- 
tece patriotice, revoluționare, 
care trebuie să însoțească în 
permanență munca entuziastă 
a tinerilor brigadieri.

Învățămîntui politic — 
strins le^at de viață

Una din cele mai impor
tante sarcini ale organizații
lor U.T.M. de la sate este 
aceea de a-i ajuta pe tinerii 
țărani să-și însușească poli
tica partidului.

Principala formă folosită 
în acest scop o constituie în- 
vățămintul politic. La ședință 
s-a arătat că în anul de în- 
vățămînt politic . 1959—1960 
organizațiile de baza U.T.M. 
din satele raionului Gura- 
Jiului, conduse și îndru
mate de organizațiile de 
partid, și-au îmbunătățit sim
țitor activitatea în această di
recție. La cele 120 de cercuri 
care au funcționat au fost cu
prinși peste 4.000 de utemiști 
și tineri. Lecțiile au fost pre
date la un nivel mai bun.

CIUCUUN STAN, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.M. din Dăbuleni, un bun 
orgonizator ol activității orga

nizației.

au fost mai interesante, mai 
atractive, mai legate de via
ța și munca tinerilor munci
tori din unitățile agricole so
cialiste de stat și a tinerilor 
colectiviști. Ca urmare și 
frecvența a fost mai bună.

A fost apreciată în mod deo
sebit activitatea cercului de 
învățămînt poliție din Popovi- 
ceni, condus de propagandis
tul Marin Popa, a celui din 
Mirșani, condus de propagan
dista Viorica Mitrache, a ce
lui din Gingiova. condus de 
propagandistul Grigore Taloi 
etc.

Luînd cuvîntul, propagan
distul Marin Popa din Po- 
poviceni a împărtășit parti- 
cipanților la ședință din ex
periența cercului pe care l-a 
condus:

— Anul trecut am condus 
cercul „Să ne cunoaștem pa
tria" din satul Popoviceni. 
M-am străduit de la bun în
ceput să fac lecțiile cît mai 
interesante, mai legate de 
munca cursanțflor. să stimulez 
curiozitatea acestora de a cu
noaște. de a învăța. Am înce
put prin a vorbi despre satul 
în care trăim noi. fâcînd com
parație între viața grea din 
trecut a țăranilor muncitori 
de aici și traiul îmbelșugat pe 
care îl duc ei azi ca urmare a 
înfăptuirii politicii partidului 
de transformare socialistă a 
agriculturii Am folosit exem
ple din comună, i-am pus pe 
ei să dea exemole despre pro
priile lor familii. La a doua

NICOUTÂ VICTOR, 
un activ secretar de organiza
ție U.T.M. (G.A.C. „Drumul 

belșugului- Dăbuleni)

ROAMBĂ GH. CONSTANTIN, 
responsabilul postului utemist 
de control din G.A.C. „1 Mai*4

Dăbuleni. *

Din referatul prezentat și din dis
cuțiile purtate la ședința activu 
lui U.T.M. din sateie raionului 

Gura Jiului au rezultat concluzii inte
resante.

In vederea imbunătățirii muncii or
ganizațiilor U.T.M. din satele raionu
lui. in ședință s-au stabilit o serie de 
masuri.

Astfel in adunare s-au recomandat 
măsuri pentru întărirea echipelor de 
tineret existente în prezent, pentru îm
bunătățirea calității lucrărilor efectuate 
de ele. Organizațiile U.T.M. au primit 
sarcina să se ocupe insistent și cu răs
pundere de aceste echipe, să urmăreas
că permanent, să analizeze periodic in 
adunări generale, in ședințe dc birou 
activitatea lor. să le dea un ajutor con
sistent pentru îndeplinirea sarcinii lor 
de bază: obținerea unor recolte spo
rite față de producția medie pe gospo
dărie. Pentru generalizarea experienței 
bune va avea loc în luna decembrie o 
consfătuire a șefilor echipelor de tine
ret din raion.

In scopul creșterii contribuției tine
retului la dezvoltarea șeptelului pro
prietate obștească s-a recomandat ca 
în fiecare gospodărie colectivă organi
zațiile de bază U.T.M. să se ocupe de 
recomandarea celor mai buni tineri 
care să devină crescători de animale. 
Organizațiile U-T.M. au fost îndrumate 
să stabilească măsuri concrete pentru 
calificarea acestor tineri.

In legătură cu îmbunătățirea muncii 
posturilor utemiste de control s-a sta
bilit să se creeze noi posturi și sa se 
reorganizeze cele existente. Va exista 
astfel în fiecare unitate agricolă socia
listă din raion cite un post utemist 
de control. In luna ianuarie, responsa
bilii acestor posturi se vor intilni într-o 
consfătuire de schimb de experiență, 
vor trage prețioase învățăminte în 
ce privește organizarea concretă a

lecție am continuat ideea. 
Pornind cte la viața nouă în 
gospodăria colectivă, am vor
bit mai pe larg despre nece
sitatea ca fiecare tînăr colec
tivist să participe cu regulari
tate la muncă pentru că și de 
munca lor depinde creșterea 
averii obștești și de aici a ve
nitului personal al fiecăruia. 
I-am pus și pe ei să poves
tească. să dea exemple în a- 
ceastă direcție.

Vorbitorul a arătat că or
ganizația U.T.M. din sat s-a 
ocupat întotdeauna cu grijă, 
de buna desfășurare a învă
țământului politic.

Lucruri interesante a spus 
și propag; idista Teodora 
Ciușanu din Ostroveni, pre
cum și alți vorbitori.

Totuși în anul trecut învă
țămîntui politic nu s-a desfă
șurat la fel de bine în toate 
satele și comunele din raion, 
în referatul prezentat la șe
dință s-a arătat că din cei pe
ste 4.000 de cursanți încriși. 
numai aproximativ 3.700 au 
participat la lecții și semina- 
rii cu regularitate pînă la 
sfîrșitul anului. Aceasta din 
cauză că la Tîmburești, Sa
dova, Bechet și în alte comune 
organizațiile de bază U.T.M 
nu s-au preocupat cu simț de 
răspundere de această princi
pală formă de educație comu

nistă a tineretului, nu s-au ir 
teresat de frecvența cursant 
lor, de felul în care studia; 
și conspectează aceștia mate 
rialul bibliografic, de nivel: 
la care predau propagandist 
lecțiile. La Tîmburești și S< 
dova, de exemplu, nu s a d. 
cuLat în nici o adunare gen 
rală a organizației de ba; 
U.T.M. și în nici o ședin- 
de birou despre activitat 
cercurilor de învățămînt p< 
litic. Grija față de frecven' 
tinerilor cursanți, față de 
Iul în care se pregătesc ac< 
știa pentru semi narii a fo 
lăsată exclusiv pe seama pr< 
pagandiștilor. Și nici aceșt 
nu și-au făcut pe deplin d 
toria.

în ședință s-a atras atent 
asupra faptului că frecven 
slabă a cursanților la cerci 
rile învățămîntului politic d 
aceste comune, insuficienta ii 
fluență educat.:vă a acest' 
cursuri se datorește stilul 
școlăresc în care sînt preda 
lecțiile, faptuluî că acestea i 
un caracter general, nu sî: 
strîns legate de viața tinerii 
săteni, de activitatea lor 
producție.

Participanții la ședință ; 
făcut propuneri interesante , 
privire la îmbunătățirea î 
vățămîntului politic U.T.1VF 
anul acesta.

Pentru o viață
de organizație bogată 

și interesantă
O problemă care a ocupat 

un loc important în referatul 
prezentat la ședință și în dis
cuții a fost aceea a vieții in
terne de organizație, a stilu
lui de muncă al comitetelor 
comunale și al activiștilor 
U.T.M. Viața internă de orga
nizație s-a întărit, a crescut 
combativitatea adunărilor ge
nerale- Unii vorbitori au ară
tat că aceasta se datorește 
muncii colective a tuturor 
membrilor comitetului comu
nal. La Gîngiova, Dăbuleni, 
Măceșu de Jos, în activitatea 
comitetelor comunale U.T.M. 
răspunderea pentru îndepli
nirea sarcinilor de organiza
ție este repartizată fiecărui 
membru al comitetului, câre 
răspunde de cite o organiza
ție de bază U.T.M. Acesta îi 
ajută pe membrii biroului la 
întocmirea planurilor de mun
că, la pregătirea adunărilor 
generale și controlează per
manent felul în care își înde
plinesc aceștia îndatoririle.

Participanții la discuții au 
criticat însă serios stilul de 
muncă al altor comitete co
munale U.T.M. care desfășoa
ră o activitate superficială- Co-

CONSTANTIN MUȘUROI, 
secretarul comitetul ui U.T.M. 
din G.A.C. Gighera - șeful bri

găzii zootehnice de tineret.

mitetul comunal U.T.M. L 
țeava, de exemplu, îndrur 
și ajută sporadic și de mi 
tuială activitatea organizat 
lor de bază U.T.M. din < 
mună. Rareori se întîmr 
să fie analizată într.o șed 
ță de comitet activitatea ur 
organizații de bază. Nicioda 
comitetul comunal nu a ai 
tat vreo organizație de ba 
U.T.M, să pregătească o ac 
nare generală. Mai mi 
chiar, nu s-a interesat n 
măcar dacă organizațiile 
bază U.T.M. țin cu regula 
tate adunările generale.

La Tîmburești, adunăr 
generale ale organizațiilor 
bază U.T.M. s-au transform 
într-o simplă formalitate, 
cestea se țin cu neregula 
tate și în cadrul lor nu se d 
cută cele mai importante pr 
bleme legate de viața și t 
tivitatea în producție a tir 
retului.

Aceste situații se datore 
într-o mare măsură și stilul 
defectuos în care munce 
unii activiști și membri ai c 
mitetului răional U.T.M. De 
aceștia își petrec cea mai ma 
parte â timpului pe teren, 
sate, în cadrul organizațiil 
de bază U.T.M., se mulțume 
să controleze (de cele rr 
multe ori superficial) activit 
tea comitetelor comune 
U.T.M. și dau indicații gen 
rale. Rareori s-a întîmplat 
un membru al biroului corn 
totului raional U.T.M. să 
ocupe mai amănunțit de o c 
ganizație de bază.

în mod deosebit, s-a sp 
în adunare, trebuie pus 2 
centul, în ceea ce priveș 
întărirea vieții de orgsniz 
ție, pe ținerea cu regularita 
a adunărilor generale, dec 
rece aceasta este principa 
cale de stabilire a sarcini! 
întregii organizații și ale fi 
cărui utemist în parte și pri 
cipala cale de analiză $i co 
trol a îndeplinirii acest 
sarcini.

muncii posturilor utemiste de control. 
In privința activității brigăzilor ute
miste de muncă patriotică s a stabilit 
ca organizațiile U.T.M. să se îngrijeas
că de ținerea unei evidențe clare a 
muncii prestate de brigăzile de muncă 
patriotică și de fiecare brigadier în 
parte, dc stabilirea unor obiective pre
cise de lucru prin consultarea cu sfa
turile populare. întărirea vieții interne 
a brigăzilor, astfel ca ele să fie colec
tive puternice, ca toate brigăzile să aibă 
steaguri.

Sînt deosebit de interesante măsurile 
stabilite în ședință in legătură cu ridi
carea nivelului cunoștințelor agrozoo
tehnice ale tinerilor colectiviști. S-a 
stabilit ca Ia sfîrșitul cursurilor agro 
zootehnice de masă să se organizeze 
un concurs „Cine știe ciștigă» pe toma 
lecțiilor predate la cursuri. Concursul, 
care se va desfășura pe faze (gospodă 
ria colectivă, comună, raion) va stimula 
interesul tinerilor față de însușirea a- 
grotehnicii și zootehniei și va constitui 
un bun prilej pentru recapitularea și a- 
dincirea materiei.

Ședința cu activul de la sate a con
stituit de asemenea un rodnic schimb 
de experiență în ceea ce privește îmbu
nătățirea muncii de educație comunis
tă a tineretului. Cu această ocazie s-au 
stabilit cîteva măsuri concrete care vor 
duce practic la îmbunătățirea învăță 
mîntului politic U.T.M. și a muncii cul
tural-artistice. Astfel, comitetul raional 
U.T.M. a hotărit să lupte pentru activi
zarea tuturor cercurilor politice U.T.M., 
care să-și desfășoare munca în cele mai 
bune oondițiuni. Pentru aceasta mem
brii biroului comitetului raional U.T.M. 
vor merge în toate organizațiile de bază 
U.T.M. unde vor sprijini concret birou
rile U.T.M. în mobilizarea utemiștilor

la cercuri, vor îndruma personal pe 
propagandiști în ținerea unor lecții și 
seminarii vii și interesante, în legarea 
acestora de problemele concrete ale 
muncii cursanților. In ceea c© privește 
munca cultural artistică in ședință s-a 
născut o inițiativă deosebit de intere 
sântă : organizarea unei ștafete cultu- 
ra’-artistice care să cuprindă toate acti
vitățile culturale și artistice ale tine
rilor. Echipele artistice, brigăzile de a- 
gitație, colectivele care se ocupă cu 
munca cu cartea vor merge și vor sus
ține programe în comunele învecinate. 
In felul acesta se va realiza în întreg 
raionul un vast și variat schimb de ex
periență în ceea ce privește munca 
cultural-artistică.

In ședință, membrii comitetului raio
nal s-au angajat să-și îmbunătățească 
serios stilul de muncă.

In zilele care urmează au loc adună
rile generale de alegere a organelor 
conducătoare ale organizațiilor de bază 
U.T.M. cu care Prilej trebuie să se sta 
bilească și angajamentele economice 
ale tineretului pentru anul 1961.

Angajamentele trebuie să fie rezulta
tul unei analize temeinice a posibilită 
ților reale pe care le are fiecare orga
nizație. Ele trebuie să fie stabilite în 
urma consultării cu conducerile unită
ților agricole socialiste, în urma indica
țiilor date de organizațiile de partid.

Aceste angajamente trebuie să fie 
dezbătute în cadru] adunărilor gene
rale de alegeri și integrate în hotărirea 
adunării de alegeri U.T.M.

Prin ele trebuie să sporească contri
buția tinerilor la înfăptuirea politicii 
partidului la sate.

M. CARANFIL și N. SIMIONESCU
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Mai muifi tineri 
inovatori!

Duminică pe stadionul 
,23 August"

Derbiul echipelor 
bucureștene la fotbal
Derbiul campionatului cate

goriei A de fotbal în care se 
înfilnesc echipele bucureștene 
Dinamo, fruntașa clasamentu
lui și C.C.A. Va avea loc du
minică de la ora 14,45 pe sta
dionul „23 August". întâlnirea 
suscită un interes deosebit. 
In caz de victorie echipa di- 
namovistă este virtuală câști
gătoare a primei părți a cam 
pionatulul. Eventualitatea unei 
victorii ar aduce echipei C.C.A. 
două puncte prețioase ce ar 
face ca echipa campioană de 
anul trecut să rămină în ime
diata apropiere a liderului șl 
să oontiruie lupta pentru cu
cerirea primului loc.

In deschidere (ora 12,45) • 
altă întâlnire interesantă : Ra
pid — Progresul. Fotbaliștii 
feroviari aint deciși să se 
rcabiliteBe de Pe urma insuc- 
eeautat de duminică din Jocul 
cu ȘtUnte Cluj. In echipa Ra
pid M prevede reintrarea tun- 
dapnM dreapta Greavu.

UM oeMalte intllnlri din 
cadrai etapei a 11-a a campio
natul : C.SJW.S. — Steagul 
Roșul Petrolul - Știința Ti
mișoara; Dinamo Bacău — Fa
rul, Știința Cluj — Minerul.

Medul dintre eohipele Cor- 
Vinul Șl U.T. Arad va avea loe 
astăat la Hunedoara.

B • x
9tmbătă de la ora 1#, In sala 

Dinamo se va desfășura Întâl
nirea de box dintre echipele 
Voința București și hl Mai’ 
Prahova Ploești, cântând pen
tru „Cupa F. R. Box". Cu a- 
cest prilej amatorii sportului 
cu mănuși buoureșteni vor a 
vea posibilitatea să urmăreas
că o serie de meciuri în care 
vor evolua pugiliști fruntași
ca Toma Ilie, O. Baciu, Gh. 
Lache (Voința). M. Nicolau, 
Ilie Alexandru, Ion Păduraru 
(„1 Mai") și alții.

(Agerpres)

Cicliștii cehoglovaci 
se pregătesc 

pentru „Cursa Păcii"
Cicliștii cehoslovaci au început 

de pe acum antrenamentele în 
vederea celei de-a 14~a ediții a 
tradiționalei competiții interna
ționale ,,Cursa Păcii" : Praga — 
Beriin — Varșovia. Din lotul 
selecționabililor fac parte 10 a. 
lergâtori ! Revay, Hassman, Mol
ton, Heller, Konecny, Novak, 
Fagal-a. Smisek, Jursa ți Pecina. 
In prima perioadă de pregătire 
au loc ieșiri scurte pe șosea în 
cursul cărora accentul se va pu
ne pe sprinturi și mărirea vi
tezei. In timpul iernii cicliștii 
cehoslovaci vor urma un pro- 
gram complex în care sînt in
duse antrenamente de cros ți 
schi în munții Tatra,

La biblioteca ce-ntralâ din 
Pitești vin zilnic numeroși ti
neri pentru a împrumuta 

cărți.

Foto i N. STBLORIAN

Doftana roșie - 
pildă de eroism revoluționar

Nespus de greu a fost dru
mul pe care eroicul partid al 
clasei muncitoare din țara 
noastră l-a avut de străbătut 
ta anii stăpânirii burghezo- 
moșierești; înfruntând ilegali
tatea și prigoana sălbatică. 
De la întemeierea sa Partidul 
Comunist din Romînia a or
ganizat și condus cu fermita
te lupta maselor muncitoare 
împotriva exploatării capita- 
liste-moșierești și a stării de 
dependență a țării față de 
puterile imperialiste.

In anii cînd clasele exploa
tatoare căutau prin teroare 
sălbatică să înăbușe avîntul 
luptei revoluționare a oame
nilor muncii și pregăteau pas 
cu pas instaurarea dictaturii 
fasciste comuniștii ridicau 
masele în apărarea drepturi
lor și libertăților călcate în 
picioare, chemau la unirea 
forțelor democratice.

Cuvtatul partidului pătrun
dea mereu mai adine în ma
sele largi care vedeau în 
P.C.R. propriul lor partid, 
stegarul intereselor lor vitale. 
Lupta maselor muncitoare 
conduse de partid creștea me
reu în intensitate. O expresie 
strălucită a încrederii cu care 
masele muncitoare urmau 
cuvintul partidului, o minu
nată expresie a eroismului 
proletariatului nostru condus 
de partid au fost mărețele 
lupte muncitorești din februa
rie 1933 conduse de P.C.R.

Cu furie sălbatică s-au a- 
runcat clasele exploatatoare, 
împotriva eroicului partid al 
comuniștilor. Cîinli de pază ai

Olimpiada de șah a luat sfîrșit

Echipa U. R. S. S. 
pentru a 5-a oară pe primul loc
Cea de-a 14-a O- 

limpiadă de șah în 
care s-au întrecut 
timp de aproape o 
lună reprezentanții 
a 40 de țări a luat 
sfîrșit miercuri la 
Leipzig. Pentru a 
5-a oară consecutiv, 
șahiștii sovietici au 
cucerit medaliile de 
aur și cupa Hamil
ton Russel, totali- 
zînd cel mai mare 
număr de puncte în 
turneul final. De

remarcat că echipa 
U.R.S.S. alcătuită 
din marii maeștri 
M. Tal, M. Botvi. 
nik, V. Smislov, P. 
Keres, V. Korcinoi 
și T. Petrosian nu 
a pierdut decît o 
singură partidă din 
cele 80 susținute 
de-a lungul acestui 
veritabil maraton 
șahist.

Clasament final: 
1. U.R.S.S. 34 pune 
te ; 2. S.U.A. 29 
puncte; 3. Iugosla-

Campionatul mondial
La 8 noiembrie, ta turneul 

final al campionatului mon
dial masculin de volei a fost 
al de repaus. Au avut loc nu
mai două întâlniri dta cadrul

In oîteva rânduri
• Campionatul unional da 

hochei pe gheață se află ta 
plină desfășurare. In ultimele 
meciuri disputate s-au Înre
gistrat următoarele rezultate : 
Dinamo Moscova-Spartak 
Sverdlovsk 7-0 ; T.S.K.A.-KS. 
Kalinin 10-1 ; Lokomotiv Mos- 
cova-Himlk Voskresensk 4-2; 
Spartak Moecova-Aripile So
vietelor 8-8.

• La Palatul .porturilor din 
Budapesta se vor derfofurat întru 
II fi 13 noiembrie campionatele 
internaționale de tenii da masă 
ale R. P, Ungare. Vor lua parte 
sportivi din R. S. Cehoslovaca, 
R. P. Romlnri, R. P, Polonă, 
R. D. Germană, Anglia, Austria, 
Suedia, Iugoslavia fi R. P. Un
guri

• In cadrul competiției de 
fotbal „Cupa orașelor expozi
ție" formația daneză Boldklub- 

putredului și sângerosului re. 
gim burghezo-moșieresc știau 
că lovind în comuniști lovesc 
în cei mai dîrji, mai neînfri
cat! luptători pentru interesele 
oamenilor muncii, conducăto
rii $i organizatorii luptei ma
selor pentru eliberarea de sub 
jugul exploatării.

In cadrul măsurilor teroriste 
prin care regimul burghezo- 
moșieresc a încercat să-i ni
micească pe luptătorii comu
niști, pe luptătorii antifasciș
ti un rol important îl avea si
nistra temniță Doftana. Dof
tana, denumită pe drept cuvînt 
Bastilia romînească. a fost o 
adevărată casă a morții. a în
fometării și a schingiuirilor în 
care totul era anume chibzuit 
ca să ducă la exterminarea 
sau Ia îngenunchierea deținu, 
ților revoluționari.

Exprimînd protestul lor ho- 
tărît împotriva regimului dis
trugător la care erau supuși, 
deținuți! politici comuniști și 
antifasciști scriau în 1936 în- 
tr-un memoriu adresat Direc
ției generale a penitenciare
lor : „Celulele nu sînt deloc 
încălzite... Baie n-am făcut de 
8 luni, posibilitatea de a ne 
spăla nu sînt decît cele 2-3 
căni de apă pe zi... Cărți nu 
ni se dau deloc. îngrijirea me
dicală este cu totul inexisten
tă Medicul închisorii nu vine 
cu lunile. ...Plimbarea este ta 
mod oficial de o oră pe zi, 
ceea ce este foarte puțin cînd

via 27 puncte ; 4. 
R. P. Ungară 22Va 
puncte ; 5. R. S.
Cehoslovacă 217; 
puncte; 6. R. P.
Bulgaria 21 puncte; 
7. Argentina 2O'/s 
puncte ; 8. R. D.
Germană 19 punc
te ; 9. R. F. Ger
mană 18 puncte (1); 
10, Olanda 17 punc
te (1); 11. R. P.
Romînă 16'/a pune- 
te ; 12. Anglia 16'/a 
puncte.

de volei
competiției feminine: Japo
nia — S.U.A. 3-0 (15-2 ; 1513 ; 
15-11) ; R. P. Polonă — Brazi
lia 3-2 (15-3 ; 15-8 ; 3-15 ; 2-15; 
15-7).

Copenhage a eliminat eohipa 
elvețiană F.C. Basel, obținînd 
o victorie Cu 8-1 și terminînd 
Ia egalitate : 3-3 meciul retur. 
Viitorul adversar al echipei 
daneze va fi formația engleză 
Birmingham.

• După 18 tunde, în cam
pionatul mondial la jocul de 
șașki (dame) ce se desfășoară 
ta diferite orașe din Olanda 
pe primul loc ta clasament se 
află Șcegoliov (UR.S.S.) cu 
14*/« puncte urmat de Kuper- 
man (U.R.S.S.), Baba (Tuni
sia) cu cite 14 puncte fiecare.

• Continmndu-fi turneul in 
R. P. Albania, echipa sovietică 
de fotbal „Admiralteeț" Lenin
grad a intîlnit in orașul Korcia 
formația locală „Skanderbeg” pe 
oare a întrecut-o cu scorul de 
1-0.

stăm ziua întreagă închiși și 
cu tinete în celulă.

Mîncarea este cit se poate 
de proastă, nu conține nimic 
hrănitor. Pachetele de alimen
te pe care le primim de acasă 
nu ni se dau în celulă... Toa
te acestea, se continuă în me
moriu, sînt strîns legate cu 
schingiuirea și terorizarea per
manentă pentru a se smulge 
declarații de renunțare la 
convingerile noastre politice".

împotriva regimului de dis
trugere fizică și morală din 
închisorile regimului burghe
zo-moșieresc și în special de 
la Doftana, deținuții politici 
revoluționari au dus o luptă 
neîncetată.

Tăria de luptă a deținuților 
politici revoluționari izvorită 
din convingerea lor fermă că 
ideile comunismului vor iz
bândi, se reflecta în organiza
rea, Unitatea, întrajutorarea 
și solidaritatea lor revoluțio. 
nară. Nici 6 măsură a apara
tului de opresiune burghez nu 
i-a putut împiedica pe comu
niștii întemnițați să aibă până 
și în cele mai grele timpuri 
celula lor de partid. Celula 
de partid a stat întotdeauna ta 
fruntea 'acțiunilor masei dețl- 
nuților politici revoluționari.

In frontul general de luptă 
condus de partid ta ilegalita
te, organizațiile de partid din 
închisori și colectivele de de
ținuți antifasciști ocupau un 
loc important. Intre închisori, 
Doftana avea o poziție cen
trală și conducătoare.

Vedere de pe Valea Oltului.

In Editura Politică 
a apărut:

G. A. Deborin : Al doilea 
război mondial

672 pa«. 14,60 lei

Lucrarea istoricului sovie- 
tic G. A. Deborin, repre
zintă o analiză a cauzelor 
dezlănțuirii celui de-al doi
lea război mondial și a 
principalelor evenimente 
din perioada lui. Autorul 
demonstrează că rolul ho- 
tăritor în zdrobirea hitle- 
rismului și militarismului 
japonez l-a avut lupta Ar
matelor Sovietice, că Ia 
baza victoriilor obținute de 
ele stă orânduirea socialis
tă, marea forță politică, e- 
conomică și militară a Sta
tului sovietic socialist.

Mobiliztad mase largi de 
muncitori, țărani, intelectuali 
progresiști, să i sprijine pe 
cei întemnițați P.C.R. a reali
zat o legătură strînsă, vie, 
între comuniștii închiși la 
Doftana și masele de oa
meni ai muncii care urmau 
cuvintul partidului. La che
marea „Ajutorului roșu" și 
a altor organizații de masă 
îndrumate de P.C.R.. mii 
de muncitori, țărani și inte
lectuali au fost antrenați în 
acțiuni ca întruniri și me
morii de protest, audiențe co
lective la Ministerul Justiției, 
publicarea de scrisori și arti
cole demascatoare ta presă.

O dată cu concentrarea la 
Doftana a unui mare număr 
de comuniști aduși din alte 
închisori și mai ales cu adu
cerea tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoi
ca. condamnați la ani lungi 
de temniță pentru rolul tor în 
conducerea eroicelor lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarîe 1933, lupta 
pentru condiții omenești de 
detențiune a crescut. Ea 
s-a împletit strîns cu lupta 
maselor largi din Romi- 
nia împotriva asupririi și ex
ploatării, pentru libertate și o 
viață mai bună, împotriva 
fascismului și a pregătirii 
războiului antisovietic.

Cărțile și materialele ilega
le ale partidului pătrundeau 
cu greu ta închisoare, dar 
pătrundeau și erau bine păzi
te să nu cadă în ghearele 
zbirilor, astfel că la Dof
tana au putut fi studia
te — pe baza unor referate e- 
laborate de cei mal pregătiți

Pe scurt
A plecat la Varșovia, dele

gația cooperației de consum a 
țării noastre, condusă de tov. 
C- Filoreanu, vicepreședinte al 
Centrocoop, care va participa 
la cel de-al III-lea Congres al 
cooperativelor de aprovizio
nare și desfacere din R. P. Po
lonă.

★

Miercuri la amiază s-a des
chis în Capitală o expoziție a 
întreprinderii ungare de co
merț exterior „Artex" din Bu
dapesta. Sînt prezentate por
țelanuri și ceramică de artă 
populară, bijuterii, obiecte de
corative și altele.

★

Violonistul Ștefan Ruha, în
soțit de pianistul acompania
tor Ferdinand Weiss, a plecat 
într-un turneu de șase săptă- 
mîni în Japonia unde va da 
mai multe recitale.

★

După ce a apărut la pu
pitrul orchestrelor simfonice 
din Focșani și Arad, dirijoa- 
rea bulgară Radosveta Boiad- 
jieva a avut miercuri seara 
conducerea muzicală a specta
colului cu opera „Trubadurul0 
de Verdi, pe scena Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. 
Române.

★

Soprana Maria Matyas de 
la Opera de Stat din Buda
pesta. artistă emerită, laurea
tă a premiului Kossuth, a in
terpretat miercuri seara rolul 
principal din opera „Boema" 
de Puccini, pe scena Operei 
de -Stat din Iași.

★

Miercuri seara, în sala mare 
a Palatului cultural din Tg. 
Mureș, Filarmonica de Stat 
din localitate a susținut un 
concert simfonic la care și-a 
dat concursul Dieter Zechlin, 
pianist din R. D. Germană.

(Agerpres)

tovarăș, — mai multe lucrări 
de bază ale marxism-leninâs- 
muiui Deținuții politici stu
diau de asemenea discipline 
de cultură generală, citeau 
cărți de literatură beletris
tică. Doftana s-a transformat 
într-o adevărată Universitate 
comunistă, unde s-au format 
luptători de frunte ai clasei 
noastre muncitoare, ai poporu
lui nostru.

In anii îndelungați de ta. 
chisoare șj lagăr, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
condus munca de educare 5> 
călire a cadrelor partidului. 
Sub conducerea sa. în anii de
tențiunii la Doftana. munca de 
educare marxist-leninistă a 
cadrelor de partid aflate a- 
coto a căpătat o intensitate 
deosebită. Transformarea co
lectivului într-un monolit re
voluționar și asigurarea legă
turii strînse între lupta comu. 
oiștilor din închisoare și ac
țiunile generale conduse de
P.C.R. au constituit preocu
parea centrală 
de partid de 
na. Aceasta s-a 

a celulei 
la Dofta- 
întărit mai

mult din punct de ve
dere organizatoric și politic 
în urma conferinței sale din 
februarie-martie 1938. Celula
de partid ta care activau ca
dre conducătoare ale parti
dului, călite în luptă, a 
mobilizat in jurul ei pe toți 
deținuții politici antifasciști în 
lupta pentru obținerea unor 
condiții mai omenești de de
tențiune. După ani și ani 
de lupte grele, după multe 
jertfe de sînge. prin dîrzenia 
și abnegația luptătorilor revo
luționari, fa 1938 deținuții po-

(Urmare din pag. l-a)

crări. La sesiunea științifică cu 
tema : ,,Acționarea electrică prin 
telecomandă u diferitelor utila
je” au participat 22 de tineri și, 
firește, aceștia și-au îmbogățit 
cunoștințele 'profesionale.

O calificare superioară cere ca 
tânărul muncitor, inginer sau teh
nician să fie la curent cu nou
tățile din meseria sa, să citească 
literatura tehnică de specialitate, 
în cărțile tehnice tinerii găsesc 
un bogat izvor de cunoștințe, o 
experiență valoroasă pe care și-o 
pot însuși. Iată de ce numeroși 
vorbitori au ridicat în consfătuire 
problema felului în care se face 
propaganda cărții tehnice, La Fa
brica „Țesătura” — arăta în cu
vântul său tov. Brișan Camelia 
(bibliotecara tehnică) — s-au 
amenajat biblioteci de secții, pe
riodic se afișează pe panouri căr
țile noi apărute. Multe din cărți 
sânt recenzate ân cadrul consfătui
rilor de producție, la stația de 
radioamplificare. Materialele do
cumentare venite de la I.D.T. 
sînt aduse la cunoștința munci
torilor. Inginerii îi ajută pe mun
citorii tineri în însușirea cunoș
tințelor noi, îi îndrumă cum să 
studieze literatura tehnică de 
specialitate.

Mulți participanți la consfătui
re au discutat despre ajutorul 
concret pe care trebuie să-1 pri
mească tinerii care pornesc pe 
drumul inovațiilor. Pentru a 
sprijini mai activ mișcarea tine' 
rilor inovatori la Atelierele 
C.F.R. „Ilie Pintilie” organizația 
U.T.M., în colaborare cu serviciul 
tehnic, au organizat sub îndru
marea comitetului de partid, un 
colectiv de tineri ingineri, tehni
cieni, desenatori din diferite sec
ții și de diferite profesii care 
să-i ajute pe tineri în conceperea 
și realizarea inovațiilor. Reunind, 
cadre dintre cele mai calificate, 
acest colectiv este în măsură să 
dea tinerilor un ajutor și o în
drumare calificata, să sesizeze 
unde întâmpină ei greutăți, să-i 
ajute pentru a le învinge. Mem
brii acestui colectiv lucrează îm
preună cu tinerii la definitivarea 
unei idei, îi ajută la întocmirea 
desenelor, urmăresc aplicarea în 
procesul de producție a inovației. 
Iată o metodă bună care vine în 
mod concret în sprijinul tinerilor 
inovatori și care merită toată a- 
teriția comitetului orășenesc 
U.T.M. si a organizațiilor de 
bază U.T.M.

Un mare ajutor trebuie să-l 
dea tinerilor inovatori, cabinetele 
tehnice. Sânt însă cazuri cînd 
propuneri prețioase ale țineri
lor nu sînt luate în discuție 
cu lunile, sau se tărăgănează a- 
plicarea lor. Cu ce pasiune pot 
In era tinerii la alte inovații cînd 
văd că strădania, munca lor, 
zace închisă în cine știe ce ser. 
tar al cabinetului tehnic ? Și 
asemenea cazuri se găsesc în 
multe întreprinderi. Ocneanu 
Romeo de la Atellierele C.F.R. 
a propus modificarea instalației 
de ventilație din hala de sudură. 
Luni de zile propunerea sa s a 
izbit de barierele rutinei și con
servatorismului. După tărăgănări 
i s-a spus inovatorului să plece 
în schimb de experiență în Bu
curești... pe cont propriu. Propu
nerile pe care le fac muncitorii 
sînt generate de -dorința acestora 
de a contribui prin toate că
ile la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid, ele sînt expresia 
atitudinii înaintate a acestora 
față de muncă. De aceea ele 
trebuie să se bucure de toată a- 
tenția. Cazuri cînd inovațiile 
nu se rezolvă cu hmile și chiar 
cu anii sînt și la Fabrica de 
antibiotice și la „Țesătura".

Se întâmplă însă ca și unele di
recții tehnice din ministere să 
tergiverseze rezolvarea unor pro. 
ptineri trimise spre avizare. în 
anul 1958 s-a trimis Direcției Ge
nerale a Industriei Medicamen- 

litici comuniști și antifasciști 
au obținut un regim cu mai 
puține restricții și șicane, 
dreptul să lucreze în ateliere 
împreună.

Vrînd să-i expună pericolu- 
lui morții pe luptătorii revo
luționari deținuți acolo auto
ritățile burghezo-moșierești 
î-au menținut la Doftana deși 
temnița, șubrezită, era expusă 
prăbușirii. In noaptea de 9 
spre 10 noiembrie 1940, în ur
ma unui cutremur, zidurile 
grele de piatră ale Doftanei 
s au prăbușit. Sub zidurile 
Doftanei au pierit ahinci 14 
luptători comuniști $î antifas
ciști printre care Ilie Pintilie. 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Romînia.

Oamenii muncii din țara 
noastră cinstesc memoria 
eroilor căzuți la Doftana, me
moria tuturor luptătorilor 
care și-au dat viața pentru li
bertatea și fericirea poporu
lui muncitor.

Prin lupta maselor popu
lare conduse de partid idea
lurile pentru care s-au jertfit 
luptătorii revoluționari prind 
viață în patria noastră scumpă.

Lichidând sângeroasa dom
nie a claselor exploatatoare 
poporul nostru condus de 
partid a instaurat puterea 
populară și a pășit la con
struirea socialismului.

Dintr-o țară cu o econo
mie slab dezvoltată, Ro
mânia a devenit o țară cu o 
puternică industrie în conti
nuă dezvoltare și cu o agricul
tură în plin proces de trans
formare socialistă și de meca. 

telor din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei propune
rea tinerilor Ion Pop și Olimpia 
Grigoraș de la Fabrica de anti
biotice ..Prepararea dicilinei in
jectabile”. Răspunsul nu a vehit 
nici acum la sfârșitul anului 1960. 
Tot în cadrul acestei direcții se 
află încă nerezolvaîe și alte 
propuneri. Cum e posibil ca în 
2 și 3 ani de zile Direcția gene
rală să nu se hotărască, să nu 
găsească timp să-și spună părerea 
cu privire la soluțiile propuse ? 
Poate că propunerile nu se pot 
rezolva imediat, sau nu conduc 
către efecte economice însemnate, 
dar oricum ele trebuie studiate 
cu atenție și dat răspunsul în 
termenul cel mai scurt. Este de 
neconceput o asemenea compor
tare birocratică, față de cei care 
se străduiesc să găsească noi so
luții pentru îndeplinirea sarcini
lor de producție într-un timp 
mai scurt, cu cheltuieli și efor
turi mai mici,

Ilotărîrea C.C. al P.M.R. șî a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la ridicarea nivelului 
tehnic al producției, ca și Expu
nerea făcută de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la recenta ple
nară a C.C. al P.M.R. subliniază 
marea însemnătate pe care o 
are în zi’ele noastre dezvoltarea 
tehnicii noi, lărgirea mișcării de 
inovații. Faptul că unele orga
nizații U.T.M., cum sînt cele de 
la fabricile „Moldova tricotaje", 
„Textila Roșie", Depoul C.F.R., 
nu au reușit să facă din proble
ma inovațiilor o mișcare de 
masă, să trezească în rîndul 
tinerilor un puternic interes pen. 
tru continua perfecționare a pro
ducției reflectă și slaba activitate 
desfășurată de Comitetul orășe
nesc U.T.M. Iași în această di
recție.

Există numeroase posibilități 
pentru ridicarea pe -o treaptă 
nouă a mișcării de inovații în o- 
rașul Iași Participanții la con. 
sfătuire au făcut multe propu
neri în această direcție. în pro
blema ridicării calificării profe
sionale a tinerilor, s-a propus să 
se creeze forme pentru tineri 
maiștri, lectorate pentru ingineri, 
cursuri pentru muncitori potrivit 
gradului de calificare și experien
ță dobîndite. Unii participanți au 
făcut propuneri pentru sprijini
rea mai activă a propagandei 
tehnice : organizarea biblioteci
lor volante în secții, afișarea re
zultatelor obținute în mișcarea 
de inovații la panouri etc. 
O atenție deosebită va trebui s-o 
acorde comitetul orășenesc 
U.T.M., felului în care sînt re
zolvate inovațiile ținerilor, astfel 
ca înlăturîhdu-se tărăgăneala, să 
se stimuleze încrederea și inte
resul tifieriloT inovatori.

Consfătuirea a cerut comitetu
lui orășenesc U.T.M. să organi
zeze periodic consfătuiri de ana
liză a mișcării de inovații, și să 
extindă în permanență experiența 
cea mai bună din munca organi
zațiilor U.T.M, pentru dezvolta
rea mișcării de inovații.

în activitatea de viitor a co
mitetului orășenesc U.T.M., a 
organizațiilor de bază U.T.M., 
accentul principal trebuie să 
cadă pe munca edncativ.politi- 
că desfășurată în rîndul tinere
tului, pentru dezvoltarea intere
sului pentru tehnică, pentru in
venții și inovații, să explice ti
nerilor marea însemnătate econo
mică a inovațiilor.

Prima etapă a selecționării tinerilor 
interprefi în vederea Concursului 

internațional .George Enescu"

tn Capitală se desfășoară pri
ma etapă de selecționare a tine
rilor interpreți din regiunile 

nizăre. In 1960 realizăm în 
numai 11 săptămâni întreaga 
producție industrială a anului 
1938. Zeci de mii de tractoare 
și mașini agricole lucrează pe 
ogoarele unităților agricole 
socialiste care cuprind mai 
bine de patru cincimi din su
prafața arabilă a țării. înflo
rește cultura și știința. Tot 
mai îndestulată devine viața 
poporului.

Astăzi, ca urmare a luptei 
maselor conduse de partid 
în patria noastră a fost creată 
ba2a economică a socialismu
lui — și așa cum a subli
niat Congresul al III-lea al 
P.M.R. >- poporul muncitor, 
sub conducerea partidului, ă 
trecut la o etapă nouă — etapa 
desăvîrșirii construcției socia
lismului.

Oamenii muncii din țara 
noastră știu că toate succesele 
strălucite pe care le-a dobân
dit se datoreăc faptului că are 
în fruntea sa un partid călit 
în grele lupte, trup din trupul 
poporului, un partid în frun
tea căruia se află conducători 
încercați, care și-au cîștigat 
dragostea fierbinte șț prețui
rea maselor muncitoare, con
ducători printre care mulți au 
școala aspră, eroică a luptei 
ilegale în condițiile terorii 
burghezo-moșierești. In con
ducerea de către partid, în 
justețea liniei politice marx
ist leniniste a partidului, a 
Comitetului său Central, vede 
poporul nostru muncitor che
zășia mersului nostru înainte 
Pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste.

Informație
Miercuri 9 noiembrie I960, 

vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu-
lare Romîne, Emil Bodnăraș, 
a primit în audiență pe noul 
ambasador extraordinar și 
plenipotănțiai al Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești. Jaroslav Sykora.

Vizitele 
delegației 

guvernamentale 
a R. P. Polone
în cursul zilelor de marți și 

miercuri dimineața delegația gu
vernamentală a R. P. Polone con
dusă de Wilhelm Billig, împu
ternicitul guvernului R. P. Polo
ne pentru problemele utilizării, 
pașnice ă energiei nucleare, care 
se află în țara noastră în vede
rea semnării unei convenții între 
guvernele R. P. Romîne și R.P- 
Polone cu privire la colaborarea 
în domeniul utilizării pașnice a 
energiei nucleare, a vizitat Insti
tutul de. fizică atomică al Aca
demiei R. P. Romîne. Membrii 
delegației au fost însoțiți de Ja
nus? Zambrowicz, ambasadorul 
R. P. Polone l>a București.

întâmpinați de acad. Horia Hu
lubei, directorul institutului, 
membrii delegației au vizitat re
actorul, betatronul, laboratorul 
de raze cosmice, laboratoarele de 
spectroscopie nucleară, de elec
tronică, de aplicații a izotopilor 
radioactivi și alte sectoare ale in
stitutului. Cu acest prilej oaspe
ții polonezi au avut un larg 
schimb de păreri cu conducătorii 
și cercetătorii institutului.

Miercuri după-amiază membrii 
delegației guvernamentale polo
neze au făcut o vizită la Institu
tul d-e oncologie unde au vizitat 
secții și laboratoare în care se 
aplică izotopi radioactivi în tra
tament, în stabilirea diagnosticu
lui și cercetarea bolii canceroase,

( Agerpres)

0 saară a prieteniei 
romîno-sevietice

Miercuri seata. la Clubul Fi- 
nanțe-Bănci din Capitală, a avut 
loc o seară a prieteniei romîno- 
sovietice, organizată de Consiliul 
orășenesc A.R.L.V.S. București. 
Au participat oaspeții sovietici
A. E, Kosiak, redactor șef al zia
rului „Kievskaia Pravda”. M. Z. 
Beresneva, inginer petrolist dirt 
orașul Groznîi, R.S.F.SR. și
B. A. Mișin, lector al Co. 
miletului orășenesc Stalingrad al 
P.C.U.S., cîștigători ai concursu
lui cu terna ,,Economia romînea
scă în trecut și în prezent”, or
ganizat de revista „Narodnaia 
Rumînia”. Manifestarea, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, s-a încheiat cu 
un program artistic prezentat de 
Școala populară de artă din 
București.

(Agerpres)

București, Stalin și Constăhța. îh 
vederea participării lor la cel 
de-al doilea Concurs internațional 
..George Enescu”, care va avea 
loc în toamna anului viitor.

Audiefea cohcu'renților pentru 
secțiile vidară și canto are loc la 
Conservatorul „Ciprian Porum-. 
bescu”, iar pentru secția pian in 
sala ..Studio” a Ateneului R. P. 
Romîne.

Participă aproape 100 de con
cur enți : studenți și absolvenți ai 
Conservatorului ..Ciprian Porum- 
bescu ’, elevi ai școlilor medii de 
muzică. Candidații au pregătit în 
acest scop un repertoriu obliga
toriu, alcătuit din lucrări ale 
compozitorilor Yomini și străini, 
printre care figurează ta loc de 
cinste lucrări ale marelui nostru 
muzician George Enescu.

Selecționarea cândidaților din 
celelalte regiuni ale țării are loc 
în orașele Cluj. Iași și Timișoara.

Etapa următoare a concursului 
se va desfășura la București între 
1 și 10 februarie 1961.

(Agerpres)
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Cu prilejul celei de-a 43-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

AFGANISTAN

KABUL 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Asociația 
de prietenie afgano-sovietică 
a organizat în sala Teatrului 
„Kabul Nandare" din Kabul, 
o adunare festivă consacrată 
celei de-a 43-a aniversări a 
Marelui Octombrie.

In urmă cu 43 de ani, a 
spus în cuvintarei rostită la 
adunare Sultan Ahmed, fost 
ambasador al Afganistanului 
în U.R.S.S., care a făcut par
te din delegația afgană pri
mită de Lenin, poporul Ru
siei a creat sub conducerea 
lui Lenin un stat nou. Am 
văzut în viață mulți oameni 
mari dar Lenin este cel mai 
remarcabil dintre ei. Lenin 
a primit prima delegație af
gană din care am făcut par
te și eu. El a produs asupra 
noastră o impresie de neui
tat. Acum conducătorii Uni:- 
nit Sovietice urmează politica 
trasată de acest mare om. 
Este politica păcii și priete
niei cu toate popoarele din 
lume. Afganistanul a spriji
nit întotdeauna această poli
tică.

S.U.A.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 8 noiem
brie aproximativ 2.000 de 
new-yorkezi au luat parte în 
6ala Carnegie-Hall — una din 
cele mai mari săli ale orașu
lui — la un miting consacrat 
celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și celei de-a 27-a 
aniversări a stabilirii relații
lor diplomatice dintre U.R.S.S. 
și S.U.A.

Sîntem recunoscători po
porului sovietic pentru lupta 
sa neobosită pentru pace, pen
tru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial, a declarat în 
cadrul acestui miting J. Smith, 
redactor șef al revistei „New- 
Wbrld Review".

Uniunea Sovietică, a decla
rat scriitoarea americană S. 
Graham-DuBois, a prezentat 
Organizației Națiunilor Unite 
declarația sa istorică împotri
va colonialismului. Cine va în
drăzni acum să se prezinte ca 
apărător al colonialismului ? 
Cine va cuteza să spună că 
oamenii cu pielea neagră, 
brună sau galbenă nu pot fi 
decît robi ? întrucît această 
declarație a făcut înconjurul 
întregului glob pămîntesc, 
sfîrșitul colonialismului este 
aproape.

GUINEEA

CONAKRY 9 (Agerpres). 
TASS transmite: Cu prile
jul celei de a 43-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste

din Octombrie, postul de ra
dio Conakry a consacrat o 
emisiune specială succeselor 
obținute de U.R.S.S. în anii 
Puterii Sovietice.

în ziua celei de a 43-a ani
versări a Revoluției din Oc
tombrie poporul guineez a 
transmis popoarelor Uniunii 
Sovietice sincere felicitări și 
cele mai bune urări, și și-a 
exprimat de asemenea recu
noștință pentru simpatia pe 
care o nutresc față de po
poarele africane care luptă 
pentru eliberarea lor. Popoa 
rele din U.R.S.S., popoarele 
țărilor independente din Afri
ca, și toate popoarele lumii 
vor înfăptui împreună visul 
străvechi al omenirii — de a 
trăi în înțelegere și pace spre 
binele tuturor.

FINLANDA

HELSINKI 9 (Agerpres). - 
La 8 noiembrie in sala Con
servatorului din Helsinki a a- 
vut loc o reuniune consacrată 
celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. La reuniune au 
luat parte numeroși reprezen
tanți ai opiniei puoiice finlan- 
ueze. Au fost de față U. K. 
Kekkonen, președintele Fin
landei, R. Terngren, ministrul 
Afacerilor Externe și alți 
membri ai guvernului fin lan - 
dez, P. Ai tio. prim vicepreșe
dinte al Parlamentului, depu- 
tați ai Parlamentului, condu
cătorii Asociației „Finianda- 
U.R.S.S-“, una din cele mai 
mari organizații obștești din 
țară. A. V. Zaharov, ambasa
dorul U.R.S.S. în Finlanda.

Cu prilejul acestei reuniuni 
a fost deschisă tradiționala 
Lună a prieteniei fmlandezo- 
sovietice.

I- Helo, reprezentant de sea
mă al Asociației „Finlanda- 
U.R.S.S.- care a prezentat un 
raport în cadrul reuniunii, a 
subliniat importanța istorico- 
mondială a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

A avut loc apoi un concert 
dat de artiști finlandezi și 
sovietici.

JAPONIA

TOKIO 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 9 noiem
brie în sala Tosima din Tokio 
a avut loc un miting consacrat 
împlinirii a 43 ani de la Re
voluția din Octombrie. La mi
tingul care a fost organizat de 
Partidul comunist au partici
pat aproximativ 2.000 oameni 
ai muncii din capitala Japo
niei. Au luat cuvin tul la mi
ting, Miamoto, secretar gene
ral al P. C- din Japonia, și 
Kurahara, membru al Prezi
diului al C.C. al P.C. din Ja
ponia.

Mitinguri festive consacrate 
aniversării Marelui Octombrie 
s au ținut la Kioto și in alte 
orașe din Japonia.

15 ani de luptă și victorii
ale F. M. T. D

///

aceea la Adunarea 
au început discu-

Ge-
în celelalte organis-

NEW YORK 9 (Agerpres).- 
In după-amiaza zilei de 8 no
iembrie a avut loc o a doua 
ședință a Adunării Generale 
a O.N.U. pentru discutarea 
problemei situației din Repu
blica Congo. După cum se știe 
această problemă a fost pre
zentată din inițiativa guver
nului sovietic.

In dimineața zilei de 3 no
iembrie reprezen antul per
manent al Ghanei de pe lingă 
O.N.U. a adresat secretarului 
general al O.N.U. o notă ver
bală in care a expus textul 
telegramelor președinților Ca
merei Reprezentanților și Se
natului din parlamentai con
golez adresate președintelui 
Adunării Generale, președin
telui Consiliului de Securitate, 
secretarului general al O.N.U. 
și președintelui grupului țări
lor Asiei și Africii — membre 
ale O.N.U. în telegrame este 
exprimat un protest hotărî:

împotriva acțiunilor lui Ka- 
savubu, care a plecat din țară 
fără știrea parlamentului, și 
se arată că deoarece vizita lui 
nu are un caracter oficial, 
Kasavubu nu are dreptul să 
vorbească în numele poporu
lui congolez.

Adunării Generale i-au fost 
prezentate spre examinare o 
scrie de documente pnntre 
care cel de-al doilea raport 
al reprezentantului special al 
O.N.U. la Leopoldville cu pri
vire la situația din Republica 
Congo în perioada d’ntre 21 
septembrie și sfîrșitul lunii 
octombrie și proiectul de re. 
zoluție al Urilor Asiei și Afri
di. Autorii proiectului de re
zoluție — Ceylonul, Ghana, 
Guineea. India. Indonezia, 
Mali, Maroc și R.A.U. — cer 
ca. pînă cînd Adunarea Gene
rală își va pronunța hotărirea 
după raportul Comitetului 
pentru verificarea mandate-

Lucrările Comitetului 
de tutela al 0. N. U

Inche erea discuție: generate în problema 
dezarmării în Com tetui Polițe

_ile

lor, reprezentanții guvernului 
central din Congo să-și ocu
pe locurile în Adunarea 
neraiâ și 
me.

După 
Generală 
țiile. Primul a luat cuvîntul 
delegatul Guineei, Ismael Tu
re.

Cerind ca reprezentanții le
gali ai Republicii Congo să-și 
ocupe locul în Adunarea Ge
nerală. Ture a adresat un re
proș serios Organizației Na
țiunilor Unite. Este ciudat, a 
spus el. să observi că victima 
agresiunii străine nu se află 
de față, iar agresorul este pre
zent in această sală.

Organizația Națiunilor Uni
te. a declarat in continuare 
Ture, este datoare de aseme
nea fără nici un fel de amî- 
nări să facă posibilă convoca
rea parlamentului congolez și 
să asigure libertatea și secu
ritatea lui-

în încheiere delegatul Gui
neei a prezentat în numele 
grupului țărilor afro-asiatice 
un proiect comun de rezoluție 
cu pr.--.re ’.a reprezentarea 
C-y-gn în OJi.U. și a avertizat 
că el- își rezervă dreptul să-1 
rDodifice.

A hxat apoi cuvîntul repre- 
zentatul UJLSS. V. A. Zorin 
care a rostit o amplă cuvin- 
tare.

DeLecirul U R_S5 a vorbit 
despre rotii Satelor Unite în

Ar-m. a spus eL cu greu ar 
pute* cmevx tn afară evident 
de reptaartanth chiar ai ță
rilor XA.TX?, să nege că 

mina coionialiș- 
rij-c american: în Congo 
par-a s «caritatea în aceas'ă 
Uri ar f. trumfa: de mult 

DeL-gatai VJLSS-ș: a expri- 
mz: aproearea față ce protee- 
ml de motrpe al cel r r opt 
țăr. ic: Asta si Africa și-a 
expe ma: in încheiere convin- 
gerea că Adunam Generală 
va examm in mod cuvenit 
stsatu drt Cmgo va pu
tea Ita • nocărire c=re să asi- 
C=re Ieri iha rsa totală a door- 
nah« ctu-eale in Congo, sâ 
trr - -e amestecul pe 
vt^sr al pcterJer c-ol? male in 
treoumue mteme ale poperu- 
îx. r-wryvrv s ra da pestbi- 
-T— grrer^zlux recmai le
gal aC BfpA'-«rt O—f* ath

-emiri le
te dl d d 

tară Or-

x r fi

Noul președinte
? ?*

O victorie a Partidului 
Comunist Italian

ROMA. 9 (Agerpres). — 
Palmiro Togliatti, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Italian, a declarat urmă
toarele unui corespondent al 
ziarului ,,Unita" despre rezul
tatele alegerilor municipale :

„Partidul Comunist Italian 
a repurtat o victorie strălu
cită pe care nimeni nu va 
reuși s-o treacă sub tăcere, 
sau s-o tăgăduiască. In alege
rile municipale numărul vo
turilor in favoarea noastră a 
sporit cu peste 104.000, adică 
cu 1,5 la sută, ceea ce repre

zintă o creștere mai mare de
cît a oricărui alt partid. Nu 
pierdem nici una din marile 
comune pe care le conducem 
de mult împreună cu tovără
șii socialiști. Obținem nume
roase comune noi de diferite 
mărimi in toate regiunile Ita
liei. în afară de aceasta, pro
gresul nostru creează condiții 
favorabile sporirii continue a 
numărului comunelor mari 
conduse de forțele populare și 
democratice de stingă. Acesta 
este un pas serios in direcția 
orientării spre stingă a între
gii vieți politice a țârii-.

Ședinfele unor comisii a!e C. A. E. R.

Ultimele știri

Graficul înfățișează creșterea

(Urmare din pag. l-a)

al Statelor Unite
m de voturi stabilit de 
a electorală americană

rindurilor F.M.T.D. — în 1945 : 30.000.000
101.000.000 membri.

toate obstacolele și acțiunile duș- 
Festivalului gă- 
puternic in ma- 
din

membri ; în 1960:

Congo
LEOPOLDVILLE 9 (Ager

pres). — După cum anunță co
respondentul agenției Taniug, 
apelul adresat la 7 noiembrie 
de primul ministru Lumumba 
opiniei publice congoleze s-a 
bucurat de un puternic răsu
net. Lumumba a cerut să se 
pună capăt actualei crize din 
țară. Membrii parlamentului, 
arată corespondentul, relevă 
că acest apel este dictat de 
dorința de a se pune capăt cit 
mai grabnic crizei parlamen
tare, războiului civil și neînțe
legerilor dintre triburile din 
Congo.

După cum anunță ziarul si
rian „An Nasr“ în ultimul 
timp in Congo s-a intensificat 
mișcarea pentru restabilirea 
puterii guvernului legal al lui 
Lumumba. Reprezentanții pro- 
vinciei de Est și provinciei 
Kivu au organizat la Stanley
ville o consfătuire în vederea 
stabilirii de măsuri comune 
pentru încetarea anarhiei în 
țară și pentru restabilirea pu
terii guvernului lui Lumum
ba.

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). 
Agenția France Presse transmi
te câ un grup de lideri ai parti
dului lui Lumumba, „Mișcarea 
națională congoleză" și ai tribu
lui Baluba, care au emigrat din 
Katanga la Stanleyville au a- 
nunțat constituirea noii provin
cii „Luafabc“ cu capitala Ma- 
nono. Din această provincie 
fac parte regiunile Kami na, Al
bertville și Kolveri, adică două 
treimi din teritoriul Katangăi.

Provincia „Lualaba" a fost 
creată in scopul contracarării 
tendințelor separatiste ale lui 
Chombe „căpetenia- morione- 
tă a Katangăi — și a fost pro
clamată ca faci nd parte inte
grantă din Republica Congo.

Agenția arată că I. Sendve. 
secretar de stat pentru proble
mele Katangăi în guvernul Lu
mumba, lider al partidului de 
opoziție „Balubakat-, și-a dat 
consrmțămîntul la formarea gu
vernului noii provincii in frunte 
cu Mvamba Olunga.

Laos
HANOI 9 (Agerpres). - Refe- 

rindu-se la o știre a postului 
de radio „Vocea Patet Lao“, 
Agenția Vietnameză de Infor
mații transmite câ prințul 
Sufanuvong, președintele Comi
tetului Central al Partidului Neo 
Lao Haksat, a salutat cu căldu
ră recenta creare a Comitetului 
pentru pace, neutralitate, uni
tate națională și unificare.

Comitetul a fost creat la 31 
octombrie la Vientiane. El a 
ales ca președinți de onoare pe 
premierul Suvanna Fumma și pe 
prințul Sufanuvong.

In mesajul de salut prințul 
Sufanuvong declară că Partidul 
Neo Lao Haksat va fi un mem
bru activ al comitetu'ui și va 
promova principala lui orienta
re politică.

Prințul Sufanuvong a mulțu
mit comitetului și poporului pen
tru alegerea sa ca președinte 
al comitetului și a cerut tuturor 
laoțieniior să sprijine comitetul.

Comitetul va contribui la în
tărirea unității poporului 
țian, va sprijini 
lupta împotriva 
american și pentru sa ve rec na- 
ționolă a Laosului. Ei va con
tribui la consolidarea guvernu
lui Suvanna Fumma 
tează promovarea cu succes 
politicii de pace, neutralitate 
unitate națională.

lao- 
mișcarea de 
militarismului

și garan-
a
F

Guatemala
GUATEMALA CITY 9 (Ager

pres). — Intr-o declarație data 
publicității Ia Guatemala City, 
Federația autonomă a sindicate
lor din Guatemala a arătat că 
..ajutorul” american a făcut ca 
țara să-și piardă independența și 
suveranitatea politică și econo
mică. Declarația subliniază si sub 
stăpinirea actualului guvern reac
ționar guatemalez șt a monopo
lurilor nord-americane, ..munci
torii și alte pături ale populației 
au devenit victime ale șomajului, 
salariilor scăzute. mu tratărilor 
din partea proprietarilor fabrici
lor și persecuțiilor polițienești”. 
Zeci de mii de familii — se ara
tă în declarație — suferă de să
răcie, boli și ignoranță iar sin
gurele lucruri oferite de clasa ex
ploatatoare sînt foametea, dispe
rarea și moartea”.

Declarația cheamă clasa mun
citoare și sindicatele din Guate
mala să se unească în lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
independență națională, reformă 
agrară și îmbunătățirea condiți
ilor de trai ale oamenilor mun
cii.

d BepabbcB Papilare Desp
erase Careeae.

prables&e ia legăxară d ia- 

sOialai ia ce priește as<a- 
rarea traaspanariler *e mâr 
tari ale stagiar zsecsbre ale 
Consilia!*’ și aa fast pase de 
aeard măscril- pentru dezvol
tarea cactinaă a navigației 
flwviale si a aa'^traaspartulai 
acestor Uri pentru traaspar- 
taril? is iernați octale

Comisia a adaptat de ademe
nea o serie de recotn andin ia 
domenim imbunăUUrii situa
ției și menținerii in bună stare 
a căilor feroviare si a stabilit 
măsuri peniru o mai bună fo
losire > posibilităților naviga
ției maritime a țărilor nan 
bre ale CA.E.L Sesiunea co
misiei a aprobat programul de 
lucru pe anul 1961.

★
PRAGA 9 (Agerpres). — D_pâ 

cum transmite agenția Ceteka, 
la P.-cga a luat sfirșit ședința 
Comisiei permanente pentru co
lo bona rea economică și tehni
co-științifică in domeniul agri
culturii și silviculturii a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

Comisia a discutat proble
mele mecanizării și e ectrifkă- 
rii agriculturii. A fost semnat 
un protocol final ccre stabilește 
in mod concret tipurile de ma
șini agricole a căror producție 
este proiectată pentru anul 
1961.

Comisia a discutat de ase
menea problemele orgonizării 
intre țări a unor încercări com
parative ale mașinilor agricole 
și troctoarelor.

MOSQOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : Printr-un de
cret al Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S. 
de 20 decembrie a 
cată la Moscova cea 
siune a Sovietului 
U.R.S.S al celei de a 
laturi.

ROMA 9 (Agerpres). — 
La 8 noiembrie ministrul 
R. P. Romîne în Italia, 
Pompiliu Macovei a prezentat 
scrisorile sale de acreditare 
președintelui Republicii Ita
liene, Giovanni Gronchi. După 
înmînarea scrisorilor de acre
ditare președintele Gronchi a 
avut o convorbire cordială cu 
ministrul R. P. Romine în 
Italia.

Sovietului 
pentru ziua 
fost convo- 
de-a 6-a se- 

Suprem al 
5-a legis-

r

Telegrama 
adresată de N. S. Hrusciov 

lui John F. Kennedy

^Stimate domnule Kennedy, 
îngăduiți-mi <ă vă felicit cu 

prilejul âLeger- dv. In înalta 
funcție de președinta al Sta
telor Unite ale Amer.m.

Sperăm câ în timpul man
datului dv, relațiile dintre ță
rile noastre vor intra pe fă
gașul pe care se aflau pe 
vremea lui Franklin Rocse- 
velt, ceea ce ar corespunde 
nu numai intereselor popoare
lor U.R.S.S. și S-U.A-, d și in
tereselor întregii omeniri 
dornică sâ scape ce primej
dia unui nou război.

Cred că veți fi de acord cu 
faptul că privirile multor oa
meni sînt ațintite spre State
le Unite și Uniunea Sovieti
că, deoarece destinele păcii 
generale depind în multe pri
vințe de starea relațiilor so- 
vieto-americane.

Am declarat și 
stimăm poporul 
pace și talentat

declarăm că 
iubitor de 

al S.U.A. și

că sirtem dispuși să dezvol
tăm relațiile cele mai priete
nești Intre popoarele sovietic 
s- amencan. între guvernele 
CXSS. și S.U.A.

Sîntem convinși că nu exis
tă obstacole care să nu poată 
£ înlăturate din calea spre 
menținerea ș- consolidarea pă
ci.. Pentru atingerea acestui 
țel sluteau gata, in ceea ce ne 
privește, să continuăm efortu
rile pentru rezolvarea unei 
probleme atit de actuale ca 
dezarmarea, pentru rezolvarea 
problemei germane pe baza 
încheierii cit mai grabnice a 
unui Tratat de pace și pentru 
realizarea unui acord in alte 
probleme a căror rezolvare ar 
duce la destinderea și însănă
toșirea întregii situații inter
naționale.

Orice pași în această direc
ție se vor bucura totdeauna 
d? înțelegere și sprijin deplin 
d.n partea guvernului sovie
tic.

Vă urăm muncă rodnică în 
funcția de răspundere de pre
ședinte al SUA., iar poporu
lui american îi urăm prospe
ritate-.

mănoase, ideea 
«ește un sprijin 
sele tineretului 
treagâ.

Apreciere^ de 
ră activitatea 
FM T.D. in ai .. 
mod concret ilustrată de faptul 
că in prezent în rindurile orga
nizației noastre se găsesc 101 mi
lioane tineri in timp ce în mo
mentul fondării numărul mem
brilor era doar de 30.000.000, 
Natural, dezvoltarea mișcării in
ternaționale a tineretului^ demo
crat nu poate fi privită in mod 
izolat de marilt evenimente po
litice și sociale care in anii din 
urmă au schimbat înfățișarea lu
mii. Uriașa creștere a forțelor 
pârii, schimbarea raportului de 
forțe pe plan mondial în favoa
rea ace tor a, cu influențat în
mod direct dezvoltarea Federa
ției Mondiale 
mocrat.

II întrebăm
călii :

- Ccre 
actuale ale Fede-cției Mon- 
dic'e a Tineretului Demo
crat ?

— In viitor, noi trebuie să ne 
concentrăm eforturile asupra 
problemelor vitale ale contempo
raneității, decisive pentru viito
rul tinerilor și pentru viitorul în
tregii umanități : coexistența 
pașnică, dezarmarea generală și 
to’aii. lichidarea colonialismului 
ri lupta împotriva imperialismu- 
ta:. lată punctele esențiale ale 
«rtum. ■ >wtre. «le eforUarilor

tai Iernii intrezî. Leerârilg sesiu- 
eîi B roultti F.M.T.D. care s-au 
deiifurot la Sofia cu prilejul 
celei de « 25-« aniversări a Fe
derației noastre au reafirmat ne
cesitatea de a uni eforturile ti. 
neretului și ale organizațiilor sale 
național? fi internaționale, pen
tru coexistență pașnici între state 
eu »isîeme sociale diferite, pentru 
dezarmare genera ! și totală și 
in primul rînd pentru încetarea 
experiențelor cu arms nucleare 
și distrugerea acestor arme, pen
tru lichidarea bazelor militare pe 
teritorii străine, împotriva reîn
vierii militarismului vest ger
man, pentru lichidarea complectă 
■ colonialismului, împotriva im
perialismului, pentru respectul 
libertăților fi drepturilor tineri
lor, contra încercărilor de fasci. 
zare fi militarizare care vizează 
în primul rînd tineretul în nu
meroase țări, pentru a ameliora 
condițiile de vieță ți învățătură 
ale tinerilor, acolo unde există 
dificultăți in această privință. 
F.M.T.D. intenționează să orga' 
nizeze sau să sprijine organiza
rea a numeroase acțiuni ale ti
nerei generații. Vreau să amin
tesc printre acestea sprijinul 
nostru pentru ideea unui festival 
și a unei conferințe pan-africane 
a tineretului, a unui seminar al 
tineretului din Asia și Australia 
in legătură cu cele mai impor. 
tente probleme actuale, contribu
ția noastră la activitatea Comite
tului internațional de solidari
tate cu tineretul algerian. Con
siderăm ca o inițiativă valoroa
să ideea organizării unei întîlniri 
a tineretului din Europa contra 
renașterii fascismului, întilnire 
rare să se desfășoare intr-unui 
din locurile de suferință ale vic
timelor hitlerismului cum ar 
Dachau.

O atenție cu totul deosebită 
cordăm Forumului Mondial 
Tineretului ce s? va desfășura 
Moscova. Pregătirile pentru Fo' 
rum s? situează pe primul plan 
al activității noastre în 1961. 
Totodată sîntem preocupați de 
pregătirile în vederea celui de

lumea in

se bucu-eare 
desfășurată de 
15 ani este în

a Tineretului De-

pe Pîerro Pie-

sînt sarcinile

fi

a- 
al 
la

prim-adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe al R.D.G,

In cadrul dezbaterilor au mai 
vorbit prof. dr. Steiniger 
(R.D.G.). D. Pritt (Anglia), și 
prof. dr. Hina no (Japonia).

LONDRA. — Volumul total al 
comerțului dintre Anglia și Chi
na a crescut in prezent de patru, 
ori in comparație cu 1954.

BERLIN, — Deschiderea la 8 
noiembrie a conferinței interna
ționale a st-udentilor „Pentru re
zolvarea pașnică a problemei 
germa ne “ la care au participat 
reprezentanți oficiali din 45 de 
țări a constituit punctul culmi
nant al festivităților consacrate 
aniversării a 150 de ani de la 
înființarea Universității .Hum
boldt" din Berlin. Cu acest pri
lej a luat cuvîntul Otto Winzcr,

CAIRO — Adunarea Naționa
lă a R.A.U. a adoptat la 8 no
iembrie o rezoluție in sprijinul 
luptei de eliberare națională a 
poporului alger ian. Rezoluția A- 
dunării Naționale a R.A.U. chea
mă toate țările arabe să înde
plinească angajamentele asumate 
de a acorda ajutor multilateral 
Algeriei luptătoare. Adunarea 
Națională a R.A.U. arată în re
zoluția sa că „Liga țărilor ara
be ar trebui „să ceară evacuarea 
forțelor armate ale N.A.T.O, de 
la toate bazele militare aflate in 
țările arabe",
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al VlII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie.

Vreau să subliniez că și int 
viitor vom milita cu aceeași ener
gie pentru unirea eforturilor ti
neretului în lupta pentru pace. 
Noi sîntem gata să colaborăm 
cu toate organizațiile internațio
nale și naționale d? tineret din 
lumea întreagă pe baza acțiunii 
comune pentru coexistență paș
nică, pentru dezarmare generala, 
contra colonialismului și impe
rialismului. pentru cucerirea și 
apărarea libertăților democratice, 
pentru afirmarea drepturilor ti- 
ner'tului, pentru schimburi în 
toate domeniile. Constatăm că 
numeroase mișcări naționale ale 
tiner tului, aparținind J7.A.Y., 
I.U.S.Y., și altor organizații in
ternaționale, în contrast cu po
zițiile grupurilor de conducere 
ale acestor organizații, se pro
nunță pentru apărarea păcii, 
pentru contacte Est.Vest, pentru 
destindere internațională Ne ex
primăm speranța că ideea uni
tății de acțiune a tineretului 
lumii in lupta pentru pace se va 
afirma în viitor cu și mai multx 
tărie. In ceea ce ne privește, 
nici în viitor nu ne vom precu
peți eforturile în ac^astă privință.

- Cum apreciuți partici
parea tineretului rom în la 
activitatea F.M.T.D.?

— Doresc să țransr~it, cu o- 
cazia celei de a 15-a aniversări 
a creării F.M.T.D., un salut 
prietenesc, frățesc. întregului ti
neret romîn. F.M.T.D, în cei 15 
ani de existeați s-a bucurat tot
deauna de sprijinul tineretului 
romîn în toate marile acțiuni de 
pace, de prietenie și de unitate 
a tinerilor iubitori de pace din 
lumea întreagă. Pentru aceasta, 
conducătorii F.M.T.D. sîrft pro
fund recunoscători Uniunii Tine
retului Muncitor și întregului ti
neret romîn. Pentru mine, ca șî 
pentru zeci de mii de tineri din 
toate țările, rămîne pentru tot
deauna drept una din cele mai 
frumoase amintiri entuziasmul cil 
care tineretul romin a pregătit 
Festivalul de la București 
1953. Vreau să amintesc de ase
menea valoroasa inițiativă 
pace și cooperare internațională 
p? care a reprezentat-o întâlni
rea Balcanică și Adriatică a ti
neretului și studenților care s-a 
desfășurat la București din ini
țiativa tineretului romîn. Ea con. 
stituie un exemplu pentru între
gul tineret din Europa și de pec 
cile continente.

înainte de a încheia vreau sâ 
asigur tineretul și poporul romîn 
de întregul sprijin al F.M.T.D. 
în acțiunile sale pentru pace. 
Noi considerăm Ca fiind de o 
mare importanță pentru pacea 
Europei și a lumii întregi pro
punerea guvernului romîn cu pri
vire la transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii. Noi susți
nem de asemenea cu tărie pro
punerea pe care guvernul romîn. 
a prezentat-o O.N.U. privind 
măsurile concrete necesare pen
tru educarea generației tinere în 
spiritul ideilor păcii, 
și respectului reciproc 
poare.

Cu ocazia celei de a 
versări a F.M.T.D. felicit tinere
tul romîn pentru energia cu care 
militează în apărarea păcii, în 
Sprijinul popoarelor coloniale, 
pentru triumful ideilor coexis
tenței pașnice. Fiecărui tinăr și 
fiecărei tinere din Republica 
Populară Romînă 
cele mai bune urări în muncă și 
învățătură, în lupta pentru pace 
și pentru propășirea patriei so
cialiste.

din-

de

prieteniei 
intre po-

15-a am*

îi transmit

Festivalul filmului romînesc 
la Paris

PARIS 9. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La Pa
ris are loc un festival al fil
melor romînești de lung me
traj, scurt metraj și filme do
cumentare.

Cu acest prilej a sosit la 
Paris o delegație de cineaști 
romîni în frunte cu Gh. Pai- 
zi, director general adjunct al 
Direcției generale a cinemato
grafiei din Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii. Din de
legație mai fac parte regizorul 
Ion Popescu G-opo și Ion Las
ou. director adjunct al Direc
ției rețelei cinematografice și 
difuzării filmului.

La 8 noiembrie Festivalul 
filmului romînesc a fost des
chis la cinematograful „Vcn- 
dome« cu filmul „Valurile Du-

nării" șl filmul de scurt me
traj „Homo Sapiens”.

In cuvintul său Jacques 
Finn, șeful secției culturale a 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Franței a arătat că 
„această manifestație de prie
tenie a celor două popoare are 
loc sub dublul patronaj al mi
nisterelor Culturii și al mi
nisterelor Afacerilor Externe 
ale celor două țări.

în seara aceleiași zile lega
ții R. P. Romine la Paris a 
oferit o recepție la care au 
luat parte numeroase persona
lități ale vieții culturale și 
politice din Franța.

Festivalul filmului romî
nesc va continua pînă la 10 
noiembrie.
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