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Proletari din toate țările, uniți-vă!

în excursiePregătind• •/

Prin cîteva întreprinderi ale orașului Bacău
con-

Arta și măiestrie. Muncitorii hunedoreni construiesc o linie de profile noul laminor.

unoașterea sarcinilor 
de plan cu mai 
multe luni înainte 
creează posibilita
tea conducerilor în
treprinderilor să ia

din vreme toate măsurile nece
sare îndeplinirii cu succes a pla
nului de producție pe anul 1962. 
Aceste măsuri trebuie să asigure 
realizarea sistematică, decadă cu 
decadă, la toți indicii a sarcini
lor de plan în fiecare secție, în 
fiecare întreprindere.

în toate întreprinderile din 
țară se fac acum intense lucrări 
pregătitoare, ’ se iau măsuri. Să 
vedem în acesf sens cum stau lu
crurile în orașul Bacău.

viitoarele succese

Muncitor

Joi 14 septembrie 1961
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Organizația de bază 
— temelie a U.T.M.
Centralismul demo
cratic — principiul 
călăuzitor care stă 

la baza structurii 
organizatorice 

a U. T. M.
Disciplina 

de organizație
In ajutorul 

organizațiilor de bază 
U. T. M.

Măsuri tehnice 
concrete, eficace

Pe tovarășul Traian Grigorescu, 
directorul Uzinei metalurgice din 
Bacău, l-am găsit preocupat toc
mai de rezolvarea unor probleme 
privind măsurile pe care le ia 
uzina pentru asigurarea îndepli
nirii cu succes a planului de pro
ducție pe anul 1962.

— Cifrele planului de produc
ție pe anul 1962, ne relatează 
fov. Grigorescu, indică uzinei 
noastre o creștere a volumului 
producției cu aproape 60 la sută 
față de sarcinile planului din a- 
cest an. Sortimentul de bază al 
producției noastre pe anul viitor 
îl va constitui armăturile indus
triale de fontă care vor cunoaște 
un spor de 110 la sută în com
parație cu sarcinile la același sor
timent pentru anul în curs. Pen
tru a asigura condițiile favorabile 
realizării cu succes a acestor 
sarcini, un colectiv tehnic din în
treprinderea noastră a întocmit 
'un plan de măsuri în vederea 
îndeplinirii ritmice și la toți in
dicii a planului de producție pe 
anul 1962.

— Ați putea să ne dați citeva 
exemple privind măsurile 
sînt cuprinse în acest plan ?

— Desigur. In anul viitor, 
forul nostru de turnătorie, finind 
cont de sarcinile sporite de pro
ducție, va căpăta o oarecare ex
tindere a spațiilor de producție 
existente. Baza sporirii capacită
ții de producție la turnătorie o 
va constitui însă folosirea la ma
ximum a actualelor spații de pro
ducție. în acest scop, vom trece 
mai înfîi la mecanizarea aproape 
completă a operațiilor de for
mare, ceea ce va asigura redu
cerea timpului de executare pe 
repere și operații și care va duce

la o creștere a productivității 
muncii cu circa 20 la sută pe în
treaga turnătorie.

în același timp, avem în ve
dere extinderea uscării formelor 
și a miezurilor cu bioxid de car
bon. Acest procedeu tehnic apli
cat cu succes în unele întreprin
deri din țară, ne va ajuta să ob
ținem o calitate mai înaltă a pro
duselor.

în acest an au fost cazuri cînd 
s-au depăși) consumurile specifice 
stabilite la unele produse, ca și 
procentul admis de rebuturi. E 
clar că în această direcție va fre- 
bui să luăm măsuri importante în 
viitor. De altfel noi ne-am pro
pus să trecem la reproiectarea 
produselor de bază, în vederea 
modernizării lor și a reducerii 
consumurilor specifice.

Pe această linie tovarășul di
rector ne-a vorbit și despre alte 
preocupări: extinderea folosirii
materialelor plastice la confec
ționarea modelelor de formare, 
despre măsuri organizatorice pri
vind sistematizarea utilajului pe 
linii tehnologice etc.

— în aplicarea acestor măsuri, 
a continuat apoi tovarășul Grigo- 
rescu, de un deosebif ajufor ne 
va fi organizația U.T.M. Prin mij
loacele de muncă specifice tine
retului — brigăzi de producție, 
posturi utemiste de control etc., 
sîntem sigur că fineretul din uzi
na noastră își va aduce un pre
țios aport la îndeplinirea planu
lui de producție pe anul 1962 
la toți indicii.

Sarcini sporite — 
cadre bine calificate

Bacău, există o preocupare 
tinuă pentru asigurarea cadrelor 
calificate necesare îndeplinirii cu 
succes a planului pe anul 1962. 
Pe baza experienței acumulate în 
acest an, cînd au funcționat 24 
de cursuri care au cuprins 850 
de muncitori, conducerea între
prinderii împreună cu comitetul 
sindicatului, în colaborare cu or
ganizația U.T.M. sub directa în
drumare a organizației de partid, 
a trecut la organizarea unor 
cursuri de ridicare a calificării la 
un nivel superior. A fost alcătuită 
o comisie care va coordona ac
tivitatea de ridicare a calificării 
tuturor muncitorilor.

— Utilajele noi montate în fa
brica noastră — spunea tovară
șul Dumitru Chiriac, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. — cer 
o calificare superioară din par
tea muncitorilor noștri, lată de 
exemplu pe tînărul Ion Tănase 
care lucrează la unul din aceste 
utilaje noi — mașina de cusut 
tălpi, sau pe Ion Secară, glăzui- 
tor. Necunoașterea amănunțită a 
utilajului precum și a operațiilor 
ce le execută îi fac cîteodată să 
nu dea lucru de bună calitate. 
Tocmai în această direcție va tre
bui să ne îndreptăm atenție la 
întocmirea viitoarelor tematici 
pentru cursurile ce se deschid în 
luna octombrie.

Noile tematici pentru aceste 
cursuri, care au fost întocmite de 
un colectiv de ingineri și tehni
cieni în urma consultării cu mai
ștrii, cu muncitori fruntași din 
fabrică, cuprind probleme legate 
direct de nevoile producției. 
Desigur însă că pe parcursul des
fășurării cursului tematica lecțiilor

ZiUele trecute, numeroși oa
meni ai muncii din centrul 
siderurgic Hunedoara au ple
cat cu autocarele în excursie 
la București, pentru a asista 
la unele din manifestările 
Festivalului internațional „Ge
orge Enescu”.

Mult îndrăgite sînt și 
excursiile în locurile pitorești 
și de însemnătate istorică din 
țară. Sîmbătă după masă sau 
duminică, numeroși muncitori 
se îndreaptă spre cabanele și 
locurile pitorești din Munții 
Retezat și Paring, sau spre 
cele patru stațiuni balneare 
din regiune, de la Geoagiu, 
Călan, Vața, Mercurea, pen
tru a-și petrece timpul liber 
cît mai plăcut.

Mai mult de 3.500 de oa
meni ai muncii din Hunedoara 
și-au petrecut concediul de o- 
d.ihnă la munte sau pe litoral. 
Peste 200 de siderurgiști, con
structori, mineri din regiunea 
Hunedoara au vizitat în acest 
an Uniunea Sovietică.

Pregătiri pentru iarnă 
în schele și rafinării

ÎN AJUNUL DESCHIDERII NOULUI AN ȘCOLAR

Școlile își așteaptă elevii
Emoții îndreptățite

La Fabrica de încălțăminte 
„Partizanul1* ca de altfel și la ce
lelalte întreprinderi din orașul

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Economii 
prin inovațiiCabinetul tehnic de la Fabrica de țevi Roman a înregistrat de la începutul anului pînă acum un număr de peste 183 propuneri de inovații. Dintre acestea 127 propuneri au fost acceptate pentru experimentare iar 79 au și fost aplicate în producție aducînd economii postcalcu- laie în valoare de 1.800.000 lei.Printre inovațiile care adus economii însemnate numără aceea a tînărului Gh. C. Lupu, șef de echipă, care aduce economii a- nuale de peste 30.000 lei

EMIL AVADANI 
laminorist

Iată, așa se execută corect operația de bobinare 1 Șușter Mihai, responsabilul unei brigăzi de producție a tineretului de la Uzina de motoare electrice București, îndrumă îndeaproape pe tinerii mai nou sosiți în brigadă.Foto : GR. PREPELIȚA

Colectivistul din Studina 
pășește pe străzile Craiovei cu 
satisfacția omului care își 
vede încă un vis împlinit. 
Caută un magazin pe placul 
inimii să facă o surpriză co
pilului. Ionică Braloșteanu 
simte bucuria tatălui și e fe
ricit. A trecut examenul de 
admitere în anul I al Școlii 
profesionale de petrol-chimie 
și chiar astăzi va pleca la 
Grupul școlar din orașul Vic
toria. Se va întoarce de acolo 
operator în industria amonia
cului.

Au ajuns pe o stradă rf»ai 
puțin aglomerată. Braloșteanu- 
tatăl vrea să afle, pentru cine 
știe a cita oară, și se oprește 
locului.

Cum ai răspuns Ionică 2 
spune odată :
copilul povestește din 

ce a răspuns la examen.nou
Colectivistul își pipăie bu

zunarul și de data aceasta 
pleacă mai hotărit să găsea
scă magazinul. Copilul recu
noaște în forfota orașului pe 
viitorii lui colegi, pe feciorii 
muncitorilor, colectiviștilor, 
funcționarilor alături de care 
a trecut examenul de admi
tere și care vor pleca la gru
purile școlare petrol-chimie de 
la Făgăraș, orașul Victoria, 
Ploiești, Tîrgoviște, Cîmpina 

Codlea. Se vor întoar- 
acolo mecanici de

Fier vechiHarnicile brigăzi de muncă patriotică de la Uzinele mecanice din Tur- nu Severin sub îndrumarea organizației luat tul să tăriilor ultima
U.T.M. și-au angajamen- trimită oțe- patriei în lună peste

și compresoare, o- 
în industria amo- 

Prin forfota ora-

pompe 
peratori 
niacului... 
șuilui, acum, în ajunul deschi
derii noului an școlar, se în
tâlnesc viitorii mecanici ai 
locomotivelor Diesel-electrice, 
constructori de mașini și apa- 
rataj electric, viitori ingineri 
și profesori.

Școala medie nr. 5 din car
tierul Pușkim, finisată de cu
rmă, își așteaptă oaspeții. La 
fel școala de 
strada Pavlov 
lor condiții de 
practică dintre 
Studenții craioveni întorși din 
gospodăriile colective sau cei 
în pragul primului an de în
vățătură și-au dat întîlnire pe 
calea București să se bucure 
împreună de frumosul dar al 
partidului. Vizitează moderna 
cantină de 600 de locuri, a- 
partamentele elegante ale com
plexului studențesc în care 
s-a încheiat deunăzi întrece
rea între ipsosari, parchetați 
sau vopsitori pentru lucrări 
de cea mai bună calitate. Co
piii claselor I-VII așteaptă cu 
nerăbdare strălucirea cărților 
pe care 
prima zi a anului școlar în 
dar de la puterea noastră 
populară, 
simte 
emoția 
pragul 
școlar.

meserii din 
va oferi elevi- 
învățătură și 
cele mai bune.

ei le vor primi în

La tot pasul se 
febrilitatea, bucuria, 
atît de așteptată din 
deschiderii noului an 
Și luate în ansamblu,

oțelăriilor patriei100 tone fier vechi. Angajamentul a fost depășit. Ei au expediat 120 tone de fier vechi. Se evidențiază în mod deosebit de muncă tică de la construcții să de tînărul Mar-
brigada patrio- sectorul condu-

gine Alex. care colectat peste tone fier vechi precum și tinerii ute- miști Corcoveanu Emanoil, Chesaru Ion, Zăman N. Chi- țolan alții.

recu-ele reprezintă o caldă 
noștință față de partid, o che
mare, un îndemn la învăță
tură.

L. ZATTI

Mii de elevi 
vor învăța 

în localuri noi
Recent a fosf terminată și 

în folosință în apropiere de Fa
brica de ceramică din Ploiești, o 
nouă școală elementară. în noua 
construcție, cu etaj, cu 8 săli de 
clasă, cu laborator de fizică și 
chimie, cu sală de gimnastică, 

bibliotecă și 
vor învăța, 

aproape

dată

cabinet medical, 
camera pionierilor, 
începînd din acest an, 
500 de elevi. întregul mobilier ca 
și aparatura necesară laboratoru
lui sînt noi. Ele au fost procurate, 
cu ajutorul întreprinderilor din 
orașul Ploiești, a rafinăriilor și a 
Institutului petrochimic.

To) o școală nouă cu 5 săli 
de clasă, cu laborator și camera 
pionierilor a fosf construită și de 
colectiviștii din comuna Nico- 
lești, raionul R. Sărat. Pentru anul 
acesta în întreaga regiune Ploiești 

'au fost construite și date în folo
sință 81 școli elementare. De 
asemenea, începînd din acest an

școlar în localitățile 
zii, Sinaia, Bușteni,
Munte, elevii școlilor medii vor 
învăța în localuri nou construite, 
școli moderne, spațioase, dotate 
cu 
tru 
lui

Beceni, Mi- 
Vălenii de

tot ceea ce este necesar pen- 
buna desfășurare a procesu- 
de învățățjiînt,

N. PUIU

Pentru pregătirea 
practică a elevilorLa Școala medie nr. 5 „Unirea" din Brașov s-au. făcut toate pregătirile pentru ca instruirea practică a elevilor să se facă sub forma „O zi pe săptămînă direct în producție".încă la sfârșitul anului școlar trecut s-a discutat cu elevii și pe baza înclinațiilor a- cestora organizația U.T.M. a ajutat conducerea școlii să repartizeze pe grupe tinerii care vor fi instruiți în cadrul fiecărei meserii. S-a stabilit astfel că elevii celor 5 clase a IX-a din școală vor fi instruiți la întreprinderea Automotoa-

Utemista Maria Popa de la Fabrica „Tînăra Gardă" din Capitală lucrează la mașina de montat garnituri la jachete. Ea s-a evidențiat prin calitatea superioară a produselor.Foto : AGERPRES

A

actualitatea satuluiînd am sosit în satul Peceneaga, raionul Negru Vodă, și am întrebat de directorul căminului cultu- răspuns :
și lăsa treaba cam în Era aici o problemă știință, de înțelegere cii și a aportului lui rirea economică aral mi s-a— E la colectivă, la consfătuirea cu brigadierii.După cîte am aflat mai tir- ziu, Gheorghe Filip, directorul căminului cultural, e nelipsit de la toate activitățile gospodăriei colective. întotdeauna stă de vorbă cu colectiviștii, ascultă, discută cu brigadierii și cu conducerea gospodăriei, observă și reține totul cu pricepere și meticulozitatea omului pasionat de munca sa. Așa îl știe tot satul, așa îl știu și artiștii amatori care activează în cadrul căminului cultural. Cunoscînd bine problemele satului, alcătuiește în funcție de acestea conținutul activității culturale.— Iată — mi-a spus el, și la noi în gospodărie s-a pus un deosebit accent pe problema măririi șeptelului și a sporirii producției de lapte pe cap de vacă furajată. Gheorghe Stan, nu prea a înțeles el rostul acestei munci

voia ei. de con- a mun- la întă- gospo-dăriei. Brigada artistică de a- gitație putea să-și aducă contribuția, și a făcut-o ; s-a documentat asupra felului cum lucrează, cum își îndeplinește sarcina primită și, la sfîrșit, i-a consacrat un

tivitatea culturală are la bază munca de fiecare zi a oamenilor, rezultatele practice sînt dintre cele mai bune. Căminul cultural își trăiește viața artistică cu atît mai mult cu cît spectatorilor li se relevă aspecte din propria lor muncă. Sub conducerea organizației de partid, comitetul comunal U.T.M. și conducerea căminului cultural se preocupă per

obscurantismul

Din activitatea căminului cultural 
din Peceneaga, raionul Negru-Vodă

cuplet. Lucrurile n-au rămas neschimbate. Pe Gheorghe Stan îl cunoștea acum tot satul într-un convenea, pe treabă.— Să văd, ce-or să mai zică ăi din brigadă — spunea el. In scurt timp a început să-și îndeplinească și chiar să-și depășească planul de producție. Brigada i-a consacrat alt cuplet, de data aceasta Iău- dîndu-1.Iată deci că acolo unde ac-

fel în care nu-i S-a așezat serios
manent de realizarea acestei cerințe.La activitatea căminului cultural din Peceneaga participă peste 200 de artiști amatori, tineri colectiviști, oameni care cu care din scenă, dau glas gîndurilor care fră- mintă oamenii. Mîndria de a trăi și munci în colectivă, dragostea pentru satul nou, scăpat pentru totdeauna de

știu dragoste cunosc colectivă în
să muncească și pricepere, aspectele vieții și astfel pe cîntec și poezie,

mizeria și trecutului, adînca mulțumire adusă partidului pentru tot ce a făcut și face, sînt însemne mari gravate adînc în sufletul și conștiința oamenilor : „Floare-albastră de ci' 
coare / Satu-i ca la sărbătoa
re. / Ferestrele caselor / Rid 
ca ochii fetelor, / Ca izvorul 
stelelor / Peste fruntea mun
ților / Că mi'i floare de cîm- 
pie / Traiul în gospodărie / 
însorit de ochii lui / Min- 
drului. partidului".Activitatea căminului cultural este complexă și interesantă, cuprinzînd aspectele cele mai variate ale vieții satului. Brigada artistică de a- gitație are un program cuprinzător, axat pe „problemele zilei” cum îmi spunea unul din membrii brigăzii, Radu Zahiu. Pe tema „Hai cu toți la recoltat”, în perioada campaniei de vară brigada a prezentat la arii 11 spectacole. Scurte, dar multiple și atractive, cu exemple concrete din ziua respectivă, spectacolele au avut să stimuleze

A.

(Continuare

Colectivele de muncă din schelele petroliere aparținînd trusturilor de foraj și extracție Ploiești și Tîrgoviște iau încă de Pe acum măsuri pentru ca sondele să producă neîntrerupt și în timpul iernii. Echipele de mecanici au terminat aproape toate lucrările de reparații la instalațiile de încălzit și iluminat de la grupurile de sonde și continuă verificarea și punerea la punct a stațiilor de compre- soare și de dezbenzinare.în schelele petroliere Mo- reni, Cîmpina, Tîrgoviște și altele s-au făcut lucrări de izolare a conductelor de apă și aburi. De asemenea au fost reparate și înlocuite o parte din ventilele de siguranță. Pentru ca producția să se poa- desfășura fără. întrerupere în timpul iernii, brigăzile sondori se aprovizionează piese de schimb, chimicale și alte materiale.Asemenea pregătiri se fac și în rafinării. La rafinăria Teleajen, de pildă, s-au făcut lucrări de izolații la o bună parte din conductele de abur ce alimentează instalațiile de prelucrare, iar la rafinăria din Cîmpina se îjiloicuiesc o parte din serpentinele instalațiilor vechi. Instalațiile de petrol sînt aprovizionate cu cantități suficiente de chimicale pentru a satisface nevoile pe timp de iarnă. (Agerpres)
Și-au înfrumusețat 

comuna
Tinerii colectiviști din co

muna Dumitria, raionul Nă- 
săud, mobilizați de organiza
ția U.T.M. au reușit prin 
muncă patriotică să aducă o 
contribuție însemnată Ia în
frumusețarea comunei.

Organizați în brigăzi ute
miste de muncă patriotică ti
nerii colectiviști au contribuit 
la captarea- apei unui izvor și 
instalarea unei conducte lun
gă de 4 km pentru transpor
tarea apei în comună, Ia lu
crările de irigare a grădinii 
de zarzavat a gospodăriei co
lective, la amenajarea unui 
frumos parc, precum și la cu
rățarea și întreținerea islazu
lui comunal.

Dintre tinerii care s-au evi
dențiat în acțiunile de muncă 
patriotică se numără colecti
viștii Lucian Ion, Coman Ioa
na, Trif Vasile și alții.

PALAGE
{Continuare în pag. a 3-a)

Constantin și
T. SILICA 

tehnician

AL. CIUCA

Deocamdată mica școlăriță își pune în ghiozdan doar caietele și penarul. Cărțile le primește abia mîine, la școală, în dar, așa cum vor primi toți copiii din clasele I-VII din întreaga țară.
Colectiv de muncă fruntaș

sarcinastrăduința co-
I. ZAlNESCUîn pag. a 3-a)

Atelierul electric al uzine: de preparație a cărbunelui din Petrila este cunoscut ca atelierul fruntașilor în muncă Recent brigada de producție a tineretului condusă de comunistul Rusu Carol care lucrează în acest atelier a primit titlul de colectiv de muncă fruntaș. Brigada a reușit să-și depășească lună de lună an-

gajamentele luate în întrecerea pentru a da produse de calitate superioară. Printre realizările obținute de tinerii din această brigadă se numără executarea înainte de termen și de bună calitate a instalației electrice semi-au- tomată de încărcarea cărbunelui.în cinstea comuniștilor Rusu

Carol, Cziroki Ștefan, a ute- mișiilor Deț Gheorghe, David Ion și a celorlalți membri ai acestui harnic colectiv, brigada artistică de agitație a uzinei de preparația cărbune- lui-Petrila a dat recent un bogat și frumos spectacol lestiv.
CONSTANTIN BRĂDUȚ 

mecanic



^ONCURSÂI FESTIVAL INTERNAȚIONAL

UN AUTENTIC
ȘOSTAKOVICI

Kogan — 
maestru 

al arcușului
Cei ce urmăresc desfășurarea 

vrejii noastre muzicale, își vor 
aduce aminte, desigur, de pri
mele concerte date de Leonid 
Kogan în 1959 în țara noastră. 
Acest prim contact cu arta violo
nistului sovietic ne-a cucerit și 
ne-a convins pe deplin că ne 
aflăm în prezența unui talent de 
mare anvergură. Totuși, aparijia 
lui pe atunci nu a permis o apre
ciere concludentă și definitivă a 
însușirilor sale, fapt care s-a re
marcat, de altfel, și în caracteriză
rile unor critici muzicali ce tin
deau să releve mai mult calitatea 
mijloacelor tehnice ale violonis
tului.

Desigur, tehnica lui Kogan este 
extraordinară. Dar acum această 
latură a posibilităților sale nu 
mai are decit o importanță se
cundară în aprecierile noastre. 
Performanta realizată în concer
tul de marți seara ne dovedește 
că Leonid Kogan este nu numai 
un mare virtuos, ci și un muzician 
profund, un artist ajuns la depli
nă maturitate, un demn reprezen
tant al artei violonistice sovietice. 
Faptul în sine, de a cînta con
secutiv, în aceeași seară, două 
lucrări atît de diferite din punct 
de vedere al stilului, ca un con
cert de Mozart și cel de Șosta- 
kovici, este o cutezanță pe care 
nu și-o poate îngădui decît un ar
tist capabil să se transpună, fără 
riser! unor denaturări, în stilul și 
concepția atît de fundamental 
deosebite ale celor doi compozi
tori, care au oglindit în operele 
lor viața spirituală a omenirii la 
o distanță de două secole.

Forța, suplețea și amploarea 
extraordinară a tonului, îmbinată 
cu o remarcabilă capacitate de 
gradare și dozare a celor mai 
subtile nuanțe sonore, conferă 
violonisticei lui Kogan acea cali
tate rară care farmecă și cuce* 
reșfe auditorul din prima clipă. 
Servit de o tehnică fenomenală, 
capabilă să biruie cele, mai. mari 
dificultăți, fără a da impresia 
vreunui efort, Kogan ' smulge in
strumentului sunete ce rivalizează 
cu expresivitatea și bogăția de 
nuanțe a glasuiui uman. Lipsită 
de orice sentimentalism, dar plină 
de avînf și poezie, interpretarea 
dală de Kogan celor două con
certe, ne îndreptățește să-l si
tuăm în rîndurile celor mai mari 
violoniști ai vremii noastre.

La pupitrul orchestrei Filarmo
nicii noastre ,dirijorul Mircea Ba- 
sarab a adus o contribuție de 
seamă la succesul concertului, 
asigurînd o colaborare exemplară 
cu solistul. Includerea în progra
mul concertului a Simfoniei a ll-a 
de Sigismund Toduță ne-a prile
juit bucuria de a constata, odată 
mai mult, frumusețea și deosebita 
valoare artistică a acestei lucrări.

I. C. SPIRIDON

Zn pleiada marilor crea
tori ai zilelor noastre, 
Dmitri Șostakovici ocu

pă un loc deosebit. Artist în
drăzneț, inovator, compozitor- 
dramaturg Șostakovici a creat 
o largă operă componistică cu 
adinei semnificații sociale, 
operă m care găsești răspun
sul artistului la marile pro
bleme ale contemporaneității.

Bogăția de idei a artei lui 
Șostakovici, amploarea și com
plexitatea mijloacelor de ex
presie folosite de compozitor, 
originalele sale forme de con
strucție cer din partea inter- 
preților o profundă înțelegere 
a spiritului lucrării, a ideilor 
ce sălășluiesc în interiorul 
fiecăruia dintre portativele ei.

Tocmai de aceea marile 
creații simfonice ale lui Șos
takovici nu se bucură întot
deauna de o execuție capabi
lă nu numai să urmărească 
liniile arhitectonice ale lucră
rii, dar și să ne emoționeze 
prin sinceritatea, optimismul, 
profunzimea sentimentelor ce 
viețuiesc în fiecare dintre 
operele remarcabilului compo
zitor sovietic.

Participînd la manifestările 
muzicale ale Festivalului 
„George Enescu’’, Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii 
sovietice a adus iubitorilor 
muzeii din țara noastră bucu
ria unei excepționale inter
pretări a simfoniei a V-a de 
Șostakovici — capodoperă a 
creației simfonice sovietice.

Claritatea, omogenitatea, în 
general înalta măiestrie a or
chestrei sovietice — care a 
lucrat sub bagheta unora din
tre cei mai de seamă dirijori 
ai zilelor noastre — sînt cu
noscute publicului nostru din 
audițiile radiofonice. Cunos
cută este și înalta artă diri
jorală a lui Ghenadi Rojdest
venski.

Primul concert susținut de 
solii artei sovietice, interpre-

tarea celei de a V-a Simfonii 
a lui D. Șostakovici, a depă
șit însă orice așteptări. De la 
dirijor și concert-maestru, 
pînă la ultimul membru al 
orchestrei, întreaga orchestră 
a vibrat adine în fața parti
turii, a ..........
fiecare 
fesiune

Cele 
tale de 
părți a simfoniei, sclipitoarea 
curgere a scherzzoului, ampla 
meditație filozofică a celei de 
a treia părți a simfoniei, nă
valnica dezlănțuire a finalu
lui, cu ritmurile sale energice, 
impetuoase, au găsit în artiș
tii sovietici interpireți desă
vârșiți, care au pus în lumină 
marile idei ale simfoniei.

Cunoscător profund al lu
crării, Ghenadi Rojdestvenski 
mulează cu finețe fiecare amă
nunt, dar are în permanență 
grijă pentru redarea liniei 
mari a lucrării. Rojdestvenski 
urmărește în fiecare clipă ex
presia muzicală, construiește 
cu o remarcabilă sugestivita
te planurile sonore. (Cit de 
minunate au fost paginile 
„Largoului” în care — lăsînd 
bagheta pe pupitru— Rojdest
venski cizela, sculpta cu o 
inexplicapilă plasticitate emo
ționanta mișcare simfonică

Cu aceeași sinceră pasiune 
au tălmăcit artiștii sovietici 
și cealaltă lucrare înscrisă în 
programul primului lor con
cert simfonic — magistrala 
simfonie I-a de George E- nescu. Dezvăluindu-ne întrea
ga bogăție de idei a partitu
rii, artiștii sovietici în frunte 
cu Ghenadi Rojdestvenski 
și-au manifestat printr-o mi
nunată interpretare a lucrării 
enesciene prețuirea pentru 
marele muzician romîn — la 
sărbătoarea căruia și-au adus 
din plin aportul.

„recreat” literalmente 
idee din patetica con- 
simfonică.
două linii fundamen- 

dezvoltare a primei

IOSIF SAVA

Pe_ șantierul combinatului de îngrășăminte azotoase da laRoznov odată ou ultimele lucrări de montaj a instalațiilor chimice sint pregătiți viitorii specialiști care urmează să le deservească. în fotografie : un aspect de la cursul de specializare.Foto : S. NICULESCU
Pregătind viitoarele succese

(Urmare din pag. l-a)
va îmbogăți permanent finind 

seama tocmai de nevoile perma
nente ce se ivesc în producție.

O atenție deosebită se acordă 
aici și specializării cadrelor ingi
nerești și de tehnicieni.

Ridicarea continuă a calificării 
muncitorilor și îndeosebi a celor 
tineri, constituie aici una din 
preocupările principale pentru a- 
sigurarea condițiilor necesare în
deplinirii cu succes a pianului de 
producție pe anul 1962.

Tocmai de aceea comitetul 
U.T.M. va trebui să-și îndrepte 
în continuare atenția în primul 
rînd spre cuprinderea tuturor ti
nerilor din fabrică în cursurile de 
ridicare a calificării ca și a ce
lorlalte forme folosite în acest 
scop. De asemenea, comitetul 
U.T.M. va trebui să discute cu 
tinerii, să-i mobilizeze la lecțiile 
cursurilor de ridicare a califi
cării. în acest scop va trebui să 
le explice tinerilor necesitatea și 
avantajele pe care le au preocu- 
pîndu-se permanent de îmbogăți
rea continuă a cunoștințelor lor 
profesionale. Există, de aseme
nea, la Fabrica „Partizanul" po
sibilități de organizare sistematică 
și a altor forme de ridicare a

se
calificării — citirea cărților teh
nice de specialitate, conferințe 
privind noutățile tehnice și știin
țifice, concursuri să ne cunoaștem 
meseria etc. /

Fiecare brigadă— 
un colectiv de muncă 

fruntaș
Cele 24 de brigăzi de produc

ție ale tineretului de la Fabrica 
de hîrtie și celuloză „Steaua ro
șie" își aduc cu succes contribu
ția la realizarea planului de pro
ducție al întreprinderii. Un exem
plu îl constituie cele trei brigăzi 
de la secția F 4 confecționat ca
iete, conduse de Ion Cadăr, Va- 
sile Hriscu și Gheorghe Crîșmaru 
care depășesc lunar planul de 
producție cu peste 20 la sută.

Pentru a contribui la asigura
rea îndeplinirii cu succes a pla
nului de producție pe anul 1962, 
comitetul U.T.M. (secretar Vasile 
Brunea) la indicația comitetului 
orășenesc U.T.M. a ținut de cu- 
rînd o ședință de instructaj cu 
toți secretarii organizațiilor U.T.M. 
din secțiile fabricii. Aici s-a sta
bilit că una dintre principalele 
sarcini ale organizațiilor U.T.M.

Noi blocuri de locuințe în centrul orașului Bacău. Foto: N. STELORIAN

din secții trebuie să fie întărirea 
brigăzilor de producție ale tine
retului, antrenarea tuturor aces
tora în întrecerea socialistă pen
tru obținerea titlului de colectiv 
de muncă fruntaș.

—■ Măsurile ce le avem în ve
dere au tocmai scopul de a asi
gura o eficacitate sporită a mun
cii brigăzilor, a precizaf secreta
rul comitetului U.T.M., tov. Vasile 
Brunea. Raidurile posturilor ute- 
misfe de control au constatat, de 
pildă, faptul că în unele dintre 
brigăzi muncitorii sînf puși să lu
creze în diferite schimburi sau 
nu sînt ajutați să-și îndeplinească 
cu succes sarcinile.

Din discuțiile purtate în cadrul 
acestei consfătuiri a reieșit că o- 
biecfivul principal care trebuia 
să stea în fața secretarilor orga
nizațiilor U.T.M. din secții tre
buie să fie conducerea, îndruma
rea și ajutorarea tuturor brigăzi
lor de producție ale tineretului 
din secțiile respective pentru ob
ținerea titlului de colectiv de 
muncă fruntaș. în acest scop bri
găzile vor trebui să-și stabilească 
angajamente concrete privind în
deplinirea ritmică și la toți indi
cii a planului de producție, îm
bunătățirea continuă a calității 
produselor, realizarea de econo
mii, reducerea consumurilor spe
cifice și a rebuturilor, aplicarea 
inițiativei tinerilor de la Uzinele 
„Tudor Vladimirescu", încadra
rea tinerilor în formele de ridi
care a calificării sau în învăță- 
mîniul de sfat.

Astfel de ședințe de instructaj 
s-au ținut în majoritatea organi
zațiilor U.T.M. din întreprinderile 
orașului Bacău, Biroul comitetu
lui orășenesc U.T.M. a indicat or
ganizațiilor U.T.M. din întreprin
deri măsurile principale ce tre
buie luate în scopul sporirii con
tribuției tineretului la asigurarea 
tuturor măsurilor necesare înde
plinirii cu 
anul 1962 
lucru.

succes a 
încă din

planului pe 
prima zi de

Un început promițător 
dar... numai atîtLa cîtevș apărut tei a 3783) pînă teiului U.T.M. de la întreprinderea de prefabricate „Progresul" din București, tov. Naciu Năstase a convocat pe secretarii birourilor de secții și pe membrii comitetului U-T.M. Articolul a fost citit celor prezenți și pe rînd, fiecare a luat cuvîntul. Cu toții au recunoscut că, într-adevăr, concursul „Iubiți cartea" a fost neglijat în întreprindere. Chiar la acea ședință au fost luate unele măsuri de îmbunătățire a muncii cu cartea.Astfel, comitetul U.T.M. a trecut organizarea cursului care era în comisie tovarășii ' responsabil cu munca culturală în comitetul U.T.M., Ni- colae Negoiță întreprinderii, Liuba, care a ganizat unele țiuni mobilizatoare, pentru atragerea a cît mai mulți tineri la concursul „Iubiți cartea”.Membrii comisiei în toate secțiile întreprinderii antrenînd tot mai mulți tineri la citirea cărților din bibliografia concursului.Rînd pe rînd tinerii Ștefan Badea, Vasile Baboș, Ion Măi- nescu, Teodor Marian (secția Premo), Drăghici Paraschiv (secția mecanică), Anghel Bo- lintineanu (tîmplărie), Cojoca- ru Luca (fierărie), Mihai Brîn. zan (fierărie) și alții au devenit cititori frecvenți ai bibliotecii.Comitetul U.T.M. a îndrumat comisia concursului „Iubiți cartea" să desfășoare o largă acțiune de popularizare a cărții, îndeaproape de ■ felul aprofundează citite.în întreprindere au popularizate mai bine cărțile din bibliografie, s-au organizat unele recenzii.Articolul „Așteaptă... pînă cînd ?“ mai critica faptul că din bibliotecă lipsesc multe cărți prevăzute în bibliografia concursului, altele se găsesc doar singur exemplar.Bibliotecara Dodi ajutată de tovarășul Nicolae, s-a îngrijit te în bibliotecă cărțile prevăzute în bibliografia concursului. Cerînd sprijinul bibliotecii „Constructorul" din Capitală precum și al bibliotecii raionale „G. Coșbuc", achi- ziționînd din librării un număr mai mare de cărți, a reușit să completeze cărțile care lipseau și care sînt prevăzute în bibliografia concursului. în ultima vreme au fost împrumutate tinerilor cititori un număr mai mare de cărți.Ca urmare firească a acestor acțiuni numărul celor ce se pregătesc pentru a deveni

a cîteva zile după ce a t în ziarul „Scîn- ____ tineretului" (nr. articolul „Așteaptă... cînd ?“ secretarul comi-

comitetulde îndată la re- comisiei con- „Iuibiți cartea" descompletată, au fost cooptați Codori Dumitru,
și bibliotecara tovarășa Dodi or- _____ ac

purtători ai insignei „Prieten al cărții" a ajuns la 52.Apare evident că în urma articolului „Așteaptă... pînă cînd ?” în desfășurarea concursului „Iubiți cartea” s-au făcut pași înainte care au dus la o înviorare a muncii cu cartea.Comitetul U.T.M. însă s-a mulțumit doar cu aceste măsuri ; el n-a acordat permanent sprijin comisiei de organizare, nu a îndrumat-o să inițieze discuții asupra cărților, cu o participare tot mai numeroasă a tinerilor din întreprindere, discuții diferențiate pe grupuri, potrivit stadiului de lectură, de pregătire la care se află la un moment dat tinerii. De asemenea a organizat prea puține acțiuni menite să popularizeze concursul.Lipsit de consecvență în urmărirea îndeplinirii propriilor măsuri, lăsat ca fășoare rințelor.
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Pe urmele 
materialelor 

publicate

au mers

să se intereseze cum celetinerii fost

iar într-unLiuba, Negoiță să exis-

comitetul U.T.M. a concursul să se des- încă sub nivelul ce- Mai sînt unii tineri, ca de pildă Gheorghe Ilie (din secția mecanică), Gheorghe Toma (de la laborator), oare, deși citesc, nu știu încă să-și organizeze lectu- gradeze, pentru cara, să și-odrumul spre înțelegerea cărții să le fie mai ușor. Spre ei trebuie să-și îndrepte atenția comitetul U.T.M., antrenîn- du-i la concurs, la acțiunile care se organizează pe marginea bibliografiei obligatorii și la alegere, la discuțiile ajutătoare care se inițiază pentru îmbogățirea cunoștințelor prietenilor cărții.Alți tineri ca Ion Soreanu (secția Premo), Ion Tătaru și Vlad .. ..................................................n-au citit- spre dere puține lecturi colective, recenzii etc- Recent, utemistul Avram Gheorghe trebuia să țină o recenzie la romanul „Mama" de M- Gorki, Deși tânărul a pregătit recenzia, el n-a putut-o expune, deoarece comitetul U.T.M. nu s-a îngrijit să mobilizeze pe tineri la această acțiune.în ultima vreme n-au mai avut loc seri literare, nu s-au ținut simpozioane pe teme din bibliografia concursului. în întreprindere, și în prezent, nu sînt amenajate colțuri ale concursului.Pe viitor comitetul U.T-M. va trebui să acorde o mai mare atenție muncii de antrenare a unui număr cit mai mare de tineri la concurs, să sprijine mai intens activitatea comisiei și a bibliotecii-Deși în prezent sînt mulți tineri pregătiți pentru a obține insigna, ca Ștefan Traian — tractorist, Pană Florea și Bocăineț Ion — betoniști, comisia nu s-a întrunit încă pentru a-i examina, iar comitetul U-T.M. nu s-a sesizat de acest lucru.

Stelian (secția betoniști) prins îndeajuns gustul de Ei nu sînt îndrumați bibliotecă în întreprin- au fost organizate prea

I. ISAUA

Se extind procedeele moderne de armare
Minerii din ex

ploatările carbonifere 
ale trustului „Ar
dealul” îmbină mun
ca pentru a scoate la 
suprafață cărbune de 
bună calitate, cu 
preocuparea pentru 
reducerea consumu
lui de lemn de mină.

In acest scop ei au 
extins anul acesta 
procedeele moderne 
de armare a galerii
lor și abatajelor, cu 
inele de bolțari de 
beton și cu suțineri 
metalice. De la în
ceputul anului și

pînă la 10 septem
brie, în exploatările 
trustului au fost e- 
conomisiți 4.500 mc. 
de material lemnos. 
Pentru fiecare mie 
de tone de cărbune 
extras, minerii au 
folosit în medie nu

mai 38,2 mc. de lemn 
de mină, cu 11,8 la 
sută mai puțin decit 
era prevăzut. Față de 
anul 1957, consumul 
de lemn a fost redus 
cu aproape jumătate.(Agerpres)

Organizația de bază - temelie a U. T. M. 
Centralismul democratic - principiul 
călăuzitor care stă la baza structurii

organizatorice a U. T. NI. Disciplina 
de organizațieUniunea Tineretului Muncitor este o organizație de luptă, 

o organizație revoluționară care unește și mobilizează tineretul muncitor sub steagul partidului la lupta pentru construirea socialismului.Pentru a-și îndeplini sarcinile încredințate de partid, Uniunea Tineretului Muncitor are nevoie de o disciplină unică de organizație. Organizarea pe baza centralismului democratic, disciplina unică dau posibilitatea unei activități permanente care asigură îndeplinirea sarcinilor trasate de partid pentru educarea comunistă a tineretului și mobilizarea acestuia la înfăptuirea politicii partidului, dau garanția îndeplinirii hotărîrilor proprii ale organizației noastre.Desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră, trecerea la construcția comunismului este opera conștientă a oamenilor muncii de la orașe și sate. Fiecare uzină, fabrică, șantier, gospodărie agricolă de stat, S.M.T., gospodărie a- gricolă colectivă, instituție, școală, facultate etc. își aduce contribuția sa efectivă, pe baza planului de stat, la înălțarea edificiului construcției socialismului. Ritmul construcției, îndeplinirea sarcinilor planului de șase ani, se realizează tocmai prin munca însu

flețită pe care o depun oamenii muncii de la orașe și sate, și alături de ei tineretul, în fiecare unitate economică, în fiecare instituție, institut de învățământ.Fiecare tânăr care devine utemist se angajează să fie un luptător activ pentru traducerea în viață a politicii Partidului Muncitoresc Romîn, să-și consacre toate eforturile, toată 
In ajutorul organizațiilor de bază U. T. M.

viața sa cauzei construcției socialiste. Utemistul își îndeplinește acest angajament zi de zi, la locul de muncă, în întreprinderea economică sau instituția în care lucrează, în școala sau facultatea în care învață. Organizațiile de bază U.T.M. se creează pe principiul teritorial — sat, cătun, cartier — și al locului de muncă - întreprindere, instituție, școală etc. — cuprinzînd pe toți utemiștii din unitatea respectivă. Așa cum prevede Statutul U.T.M., „organizațiile de bază ale U.T.M. se creează în întreprinderi, stațiuni de mașini și tractoare, gospodării a- gricole de stat, gospodării a- gricole colective, unități militare, sate, instituții, școli, ins

titute de învățămînt superior unde sînt cel puțin trei membri ai Uniunii Tineretului Muncitor". Organizațiile de bază U.T.M. sînt prima formă de unire a utemiștilor din unitatea respectivă în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. Acest principiu de organizare face ca organizațiile de bază U.T.M. să fie, veriga din structura organiza
torică a U.T.M. unde se realizează în fapt sarcinile muncii educative, ale mobilizării tineretului la construcția socialismului, unde hotărîrile și directivele partidului, sarcinile U.T.M., devin realitate vie.Educîndu-i pe tineri în spirit comunist, făcîndu-le cunoscută politica partidului nostru, sarcinile concrete ale întreprinderii, gospodăriei, școlii, instituției, mobilizîndu-i la îndeplinirea lor, crescînd cadre temeinic pregătite, organizația de bază U.T.M. își a- duce contribuția la înfăptuirea mărețelor sarcini pe care partidul le-a pus în fața organizației noastre.în organizațiile de bază U.T.M. se dezbat sarcinile con

crete ale locului de muncă respectiv și se stabilesc măsurile practice pentru îndeplinirea lor.Statutul U.T.M. stabilește ca o condiție obligatorie a calității de utemist participarea la activitatea uneia din organizațiile de bază ale U.T.M. A fi membru al U.T.M. înseamnă deci, a te încadra precis în munca unei organizații de bază, a te supune hotărîrilor organelor superioare, a participa în mod permanent și disciplinat la munca organizației de bază, a îndeplini efectiv } o sarcină stabilită de organi- vzație.Cel de-al III-lea Congres al U.T.M. a subliniat că sarcina principală ce se pune în prezent în munca organizatorică a U.T.M. constă în ridicarea nivelului activității tuturor organizațiilor de bază ale U.T.M., în creșterea capacității lor de organizare și mobilizare a utemiștilor și a tuturor tinerilor în lupta pentru înfăptuirea programului economic adoptat de partid. Pentru aceasta este necesar — se subliniază în documentele Congresului U.T.M. — să se organizeze și mai temeinic cunoașterea și însușirea de către organizațiile U.T.M., de către masa tineretului, a politicii partidului, a hotărîrilor parti

dului și guvernului, a măsurilor adoptate de organele conducătoare ale U. T. M., să se stabilească pentru fiecare organizație de bază și fiecare utemist ce sarcini concrete le revin, să se asigure îndrumarea concretă și permanentă a tuturor utemiștilor, să se întărească controlul îndeplinirii sarcinilor.Antrenarea tuturor utemiștilor, fără nici o excepție, la îndeplinirea sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața organizației noastre este o datorie esențială a fiecărei organizații de bază U.T.M. Practica statornicită de a încredința sarcini concrete fiecărui utemist, de a-1 controla și a-1 ajuta să și le îndeplinească, s-a dovedit deosebit de eficace în munca de educare a utemiștilor, de dezvoltare a simțului de răspundere față de sarcinile de organizație. Și exemplele utemiștilor care își îndeplinesc cu conștiinciozitate sarcinile încredințate sînt nenumărate în fiecare organizație de bază U.T.M. în multe organizații de bază U.T.M. s-a statornicit practica de a analiza în adunările generale U.T.M. și în ședințe de comitet activitatea fiecărui utemist, ceea ce a dus la creșterea simțului de răspundere al utemiștilor față de munca de organizație.Uniunea Tineretului Muncitor numără astăzi în rîndurile sale mai bine de 2.000.000 de membri. In patria noastră însă trăiesc și muncesc cîteva milioane de tineri de vîrstă ute- mistă. Partidul a încredințat U.T.M. sarcina de mare încredere și de răspundere a educării și mobilizării tuturor tinerilor la opera de desăvîrșire a construcției socialismului; a- ceastă sarcină este realizată prin activitatea desfășurată zi de zi de către organizațiile de bază U.T.M. In statut această sarcină este formulată cu multă claritate : organizațiile de bază U. T. M. desfășoară munca politică în masa tineretului și se ocupă în permanență de creșterea rîndurilor 

U.T.M. Organizațiile de bază U.T.M- antrenează pe toți tinerii din uzine, instituții, școli, sate la acțiunile lor, desfășoară o largă muncă politică pentru propagarea în rîndurile tineretului a politicii P.M.R. Fiecare organizație de bază U.T.M. acordă o atenție deosebită popularizării în rîndurile tineretului a obiectivelor planului de 6 ani, cunoașterii de către fiecare tânăr a sarcinilor ce revin colectivului în care lucrează, mobilizării tineretului la îndeplinirea acestor sarcini.Lămurind tinerilor justețea, politicii partidului nostru, importanța sarcinilor trasate de partid Uniunii Tineretului Muncitor, organizațiile de bază U.T.M. ajută totodată pe tineri să cunoască rolul și caracterul organizației noastre, activitatea ei specifică.Primirea de noi membri reprezintă una din atribuțiile cele mai importante ale organizației de bază U.T.M. Numai organizația de bază are dreptul de a hotărî primirea tinerilor în U.T.M. Totodată, organizația de bază are marea sarcină de a educa și a pregăti pe tineri pentru a deveni membri ai U.T.M.Antrenarea tinerilor neorganizați, alături de utemiști, la îndeplinirea sarcinilor de producție, mobilizarea lor pentru ridicarea continuă a nivelului la învățătură, încadrarea lor în brigăzile de producție ale tineretului și în echipele de tineret în G.A.C., în posturi utemiste de control, în activitatea brigăzilor utemiste de muncă patriotică etc., sint numai cîteva din formele prin care organizația de bază U.T.M. se ocupă de educarea tineretulujj în unele organizații de bază U.T.M. s-a statornicit practica de a invita la adunări generale U.T.M. pe toți tinerii din unitatea respectivă. în felul a- cesta ei sînt ajutați să cunoască mai bine politica partidului nostru, sarcinile pe care le are U.T.M., obligațiile ce revin membrilor săi.ț Ocupîn- 

du-se de organizarea timpului liber al tineretului și răspun- zînd dorinței acestuia de a-și ridica continuu nivelul politic și cultural, organizația de bază U.T.M. din întreprinderea, Instituția, școala, facultatea, sau satul respectiv antrenează pe toți tinerii în forme specifice activității organizate de Uniunea Tineretului Muncitor.Congresul al III-lea al U.T.M. a arătat că în fața organizațiilor de bază U.T.M. stă sarcina de a se preocupa continuu de creșterea rîndurilor U.T.M. cu cei mai buni și merituoși tineri muncitori, țărani muncitori, elevi și stu- denți. Congresul a atras atenția organizațiilor U-T.M. să se concentreze în mod deosebit spre primirea de tineri muncitori și tehnicieni și înființarea de puternice organizații de bază ale U.T.M. pe noile șantiere de construcții și în noile întreprinderi ce vor intra în funcțiune în anii șeșenalului, spre întărirea în special a organizațiilor de bază U.T.M. din G.A.S., G.A.C., întovărășiri și întreprinderi forestiere.In fața fiecărei organizații de bază U.T.M. stă sarcina de a-și intensifica munca ideologică și politico-educativă pentru a contribui din plin la creșterea continuă a conștiinței socialiste a tineretului. Așa cum se arată în statut, organizația de bază U.T.M. educă tineretul în spiritul învățăturii marxist-leniniste, al moralei proletare și al dragostei față de muncă. în spiritul internaționalismului proletar, al dragostei față de patrie și popor, al devotamentului fără margini față de Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul iubit al tineretului din patria noastră.'Organizațiile de bază U.T.M. 'Sînt acelea care organizează practic învățămîntul > politic U.T.M. De aceea ele au datoria de a controla și îndruma îndeaproape desfășurarea acestuia atît din punct de vedere organizatoric cît și al conținutului și eficacității sale. Organizațiile de bază U.T.M. ajută tineretul, prin

formele și mijloacele specifice activității U.T.M., în munca de însușire a culturii, științei și tehnicii înaintate și în ridicarea necontenită a calificării sale profesionale, pregătindu-1 în vederea participării sale la munca practică pentru construirea socialismului.Ca o expresie a încrederii în capacitatea și în posibilitățile organizației noastre, partidul a acordat prin statutul său organizațiilor U.T.M. „dreptul de a dezbate larg și de a pune in fața organizațiilor de partid respective toate problemele muncii întreprinderii, stațiunii de mașini și tractoare, gospodăriei agricole de stat, gospodăriei agricole colective etc. în vederea lichidării lipsurilor din activitatea acestor unități și a acordării ajutorului pentru îmbunătățirea activității lor, pentru organizarea întrecerii socialiste și a campaniilor de masă£—, Pentru a se ridica la nivelul acestei înalte încrederi organizațiile de bază ale U.T.M. trebuie să depună o activitate susținută! să-și sporească priceperea,•''grija pentru mobilizarea maselor largi ale tineretului la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. Exercitarea acestui drept înseamnă creșterea răspunderii politice a organizațiilor U.T.M. pentru bunul mers al întregii activități a întreprinderii. Planurile de muncă ale organizației, dezbaterile din adunările generale trebuie să oglindească în permanență preocuparea organizației pentru educarea comunistă a tineretului, pentru mobilizarea acestuia la îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a sarcinilor ce stau in fața întreprinderii respective, preocuparea pentru creșterea răspunderii politice a fiecărui utemist.Dreptul și totodată obligația organizației de bază U.T.M. de a dezbate sarcinile specifice locului de muncă, de a stabili măsurile concrete pentru realizarea lor și a mobiliza in acest scop întreaga masă a tineretului fac ca într-adevăr



In lupta pentru recolte bogate

nici o zi pierdută!
Sînt pregătiți 

pentru 
însămînțări

Activitate rodnicăFilofteia președinta darieiMecanizatorii din gospodăriile agricole de stat din regiunea București au terminat executarea celei de-a doua a- rături pe suprafețele prevăzute pentru însămînțările de toamnă. Ei aplică astfel în practică recomandările Consfătuirii cu fruntașii recoltelor de grîu din regiune, de a efectua această lucrare cu circa două săptămîni înainte de însămi nțare. pe terenurile de pe care s-au recoltat culturile de vară.în gospodăriile de stat din regiune s-a terminat condiționarea celor 20.000 tone semințe necesare însămînțărilor, iar acum se continuă transportul îngrășămintelor și încorporarea lor în sol. S-a terminat, de asemenea, revizuirea și repararea semănătorilor de ioase.

Ivănică, gospo-» colective „Nicolae Bălcescu"din comuna Văleni, regiunea Aigeș, e o femeie energică. Cu toate acestea, abia prididește cu treburile. Intr-adevăr, acum sînt multe lucruri de făcut deodată. Se strînge belșugul lui acesta și pregătește cel anului viitor.zori, președinta fost la echipatineret care recolta cartofi. A trebuit să ia măsuri ca să sporească numărul de atelaje pen- 
» a- de

anu-sealInade

pă- tru că recolta mai mare cu proape 2.000

hec- pla- plus, lu-kilograme la tar decît cea niiicată și, în „tinerii ăștia crează cu o repeziciune...". Apoi a mers la livadă. Aici n-a stat prea mult. Pe cele 30 de hectare cu pomi, treaba merge strună la culesul prunelor. In schimb, a avut puțin de furcă cu cîțiva tineri care însilozau rumbul furajer cultura dublă, trebuit să le gă atenția :- Trebuie
po- dinAatra-să-l tocați mai mărunt și să-l îndesați mai bine — le-a zis ea. Să nu rămînă afinat, că se strică.

A mal trecut tn ziua aceea pe la echipa de tineri care lucrează la trierea seminței de grîu, pe la brigada de tractoare face ultimele qătiri pentru mînțările de nă, pe la...Era seară, președinta nu rea obosită.

Intensifică 
transportul 

îngrășămintelor 
naturalecar» pre- însă- toam-dar pă- Mai avea de rezolvat, într-o ședință de consiliu, unele probleme In legătură cu activitatea brigăzii legumicole șl de stabilit, preună diezii, muncă zi.

îm- cu briga- planul de pe a doua
N. BARBU

Tînărul Marcel Badea de la G.A.C. din comuna Bălăria, 
raionul Drăgănești-Vlașca, nu participă la lucrările urgente 
de recoltare a florii-soarelui pentru că este ocupat cu... 
prepararea mustului!

Oamenii muncii de pe ogoa
rele regiunii Crișana sînt pre
gătiți să înceapă campania a- 
gricolă de toamnă. Unitățile a- 
gricole cooperatiste, ajutate de 
mecanizatorii din S.M.T., care 
au lucrat în două schimburi, 
au executat arături adinei pe 
o suprafață ce întrece cu a- 
proape 48.000 ha realizările 
din perioada corespunzătoare 
a anului trecut. De asemenea 
au fost reparate și revizuite 
toate utilajele necesare însă- 
mînțărilor. In această toam
nă, gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile colective 
vor însămînța numai soiuri 
de grîu și orz cu productivi
tate ridicată. A fost condițio
nată din timp întreaga can
titate de semințe necesare.

In prezent continuă cu in
tensitate transportul și îm- 
prăștierea pe ogoare a îngră
șămintelor, acțiune care cu
noaște în acest an o mare am
ploare. Colectiviștii au și în
corporat în brazdă mari can
tități de îngrășăminte natu
rale.

(Agerpres)

— Hai că avem treabă pe— Mai ai putină răbdare să cîmp !fiarbă mustul și să bem și noi o cană de vin.
Desen : M. CARANFIL

în

(Urmare din

Pentru pregătirea practică 
a e evilor

(Urmare din pag. l-a) înre C.F.R., la Baza de utilaj construcții și la fabricile „Me- trom", „Hidromecanica" și „loan Fonagy" pentru meseriile de lăcătuș mecanic monta- tor, electrician pentru mașini electrice, mecanic auto etc. Cînd s-a trecut la stabilirea locului de muncă pentru fiecare grupă de elevi, organizația U.T.M. a școlii a avut sprijinul organizațiilor U.T.M. din întreprinderile respective. A- cestea au recomandat pe cei mai buni muncitori utemiști, fruntași în producție, în majoritate elevi la școala serală,

pentru a deveni instructori producție ai elevilor.La rîndul ei conducerea școlii a organizat cu sprijinul organizațiilor de partid și al conducerilor întreprinderilor comisia metodică de specialitate în care au fost cuprinși, alături noștințe chimie, tehnic și ingineri, și muncitori fruntași.Totul este acum gata, curînd elevii Școlii „Unirea“ din Brașov vor găsi prieteni și sfătuitori dragi numai în profesorii școlii și în noii lor „profesori" muncitori și maiștri — structori de practică.

de profesorii de cu- industriale : fizică, matematică, desen tehnicieni

Informații
Ministrul Comerfului, Gogu Ră

dulescu, s-a înapoiat miercuri sea
ra in Capitală. La invitația mi
nistrului Comerțului și Recon
strucției al Austriei, Fritz Bock și 
a președintelui Comitetului pen
tru Comerj Exterior al R.P.F. Iugo
slavia, S. Kraiger, tovarășul Gogu 
Rădulescu a vizitat tîrgurile in
ternaționale de la Viena 
greb.

și Za-

înmediinu ciin-

pîrăsit 
Kiihn, 

Viena,

★
Miercuri dimineața a 

Capitala prof dr. Othmar 
rectorul Universității din
Doctor Honoris Causa a| Univer
sității „C. I. Parhon" și altor uni
versități, care a fost oaspete al 
țării noastre la invitația rectorului 
Universității din București.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei pompierilor din R. P. Romină
Cu prilejul zilei de 13 sep

tembrie — Ziua pompierilor 
din R.P. Romină — miercuri 
dimineață a avut loc solem
nitatea depunerii de coroane 
la Monumentul luptătorilor de 
la 13 septembrie 1848 din 
Dealul Spirit, ridicat in amin
tirea pompierilor eroi, apără
tori ai Bucureștiului in lupta 
împotriva cotropitorilor oto
mani.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Direcției de 
pază contra incendiilor din 
Ministerul Afacerilor Interne, 
grupului de pază contra in
cendiilor București, precum 
și din partea unor întreprin
deri din Capitală.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere tn me
moria eroilor căzuți în luptele 
de la 13 septembrie 1848.— Vă mulțumim 1 Ați făcut lucrări de bună calitate. Tovarășul Dumitru Barbu secretarul organizației de partid de la G.A.C. „1907" din satul Hunia, regiunea Oltenia îi pe mecanizatori sprijinul pe carecordat colectiviștilor în pregătirea terenului pentru însămînțările de toamnă.

(Agerpres)

felicită pentru l-au a-

actualitatea
satului

pag. l-a)a strînge la Acum brigadalectiviștilor de timp recolta.lucrează la un nou program pe teme privind campania de toamnă : „Cîntec nou pe glie nouă”. Emisiunile la stația de radioamplificare, intitulate „Ora locală” și avînd menirea de a populariza zilnic fruntașii în muncă, munca cu cartea desfășurată în cadrul bibliotecilor de casă și la cămin, serile de poezie, simpozioanele dedicate reflectării în literatură a dezvoltării a- griculturii noastre ciclul de conferințe pe teme agrozootehnice sau pe teme de viață cum ar fi „Dragoste și prietenie”, prezentate în cadrul „Joilor tineretului", organizarea de concursuri „Cine știe, cîștigă", pe teme locale ca: „Planul de producție al G.A.C. din satul nostru", informări permanente privind situația internațională sînt tot atîtea forme ale activității culturale care atrag din ce în ce mai mulți tineri în jurul căminului. Și atunci cînd la activitatea culturală participă colective cît mai largi de tineri, se descoperă talente noi de interpreți, se nasc idei noi de spectacole multiple și variate, noi acțiuni culturale menite să trezească și să cucerească interesul general. Așa s-a născut ideea acțiunii ca tineretul satului să se în- tîlnească cu bătrînul lor consătean, colectivistul Grigore Ilie, în vîrstă de 98 de ani, veteran al mișcărilor țărănești de la 1907. Intr o seară povestise unora despre viața lui zbuciumată din trecut.— Voi sînteți spălați în lapte dulce, le-a spus el cu tîlc și înțelegere tinerilor. N-ați cunoscut opinca și n-ați simțit gîrbaciu boierului pe spinare.

socialiste,

Bătrînul a venit Ia cămin. Intîlnirea a fost emoționantă și instructivă. Lucruri pe care tinerii le cunoșteau numai din cărți, triste și zbuciumate, le-au aflat acum și prin graiul tremurător al bătrînului lor consătean.Toate aceste acțiuni culturale au devenit de mult ceva obișnuit în viața culturală a satului Peceneaga. Există însă și unele aspecte ale muncii a- supra cărora colectivul de conducere al căminului cultural trebuie să-și îndrepte mai mult atenția. Cu mult timp în urmă, a existat, de pildă, o formație de teatru care prin piesele interpretate se bucura de calda apreciere a spectatorilor. Insă greutățile în realizarea unui spectacol, inerente începutului, în loc să fie înlăturate printr-o activitate intensă, i-au speriat se vede atît pe artiștii amatori cît și conducerea căminului și s-a renunțat la echipa de teatru, în cadrul căminului activează suficiente forțe cu posibilități de interpretare artistice și pentru realizarea unei formații de teatru.Colectivul de conducere al căminului cultural va trebui să studieze amănunțit ceasta situație, să aleagă acele piese teatru al să reflecte problema interesează în special — întărirea economico-organizatorl- că a gospodăriei colective.Rezolvînd și această problemă, activitatea culturală va cuprinde mase și mai mari de artiști amatori, publicul spectator va fi interesat și mai mult în artistice, iar rezultatele vor fi dintre cele mai fructuoase.

Fotbal
Duminică sînt programate 

întîlnirile din cadrul celei de-a 
5-a etape a campionatului ca
tegoriei A de fotbal. în Capi
tală, pe stadionul „23 August" 
se vor desfășura în program 
cuplat jocurile : Dinamo Bucu
rești—Știința Cluj (era 14,30) 
și Progresul București—Mine
rul Lupeni (ora 18,15). Iată 
întîlnirile din țară: Jiul Pe
troșani — Rapid București; 
Petrolul Ploiești—U. T. Arad; 
Metalul ‘ /
Dinamo Pitești—Dinamo 
cău ; Știința Timișoara—Stea
gul Roșu Brașov.

Astăzi de la ora 16,30, pe 
stadionul Giulești arc loc 
intîlnirea restanță dintre echi
pele Rapid 
Brașov.

Turul ciclist al R. P. Romlne

căror
a-Va trebui 

de conținut care

dezvoltarea muncii

Tîrgoviște—C.C.A.; 
Ba-

și Steagul Roșu

★
cadrul „Cupei căruia ■ - - •Miercuri Jn 

pionilor europeni" la fotbal s-au 
desfășurat două importante întîl- 
niri. La Praga echipa cehoslovacă 
Dukla a învins cu scorul de 2—1 
(0—1J echipa Ț.D.N.A. Sofia, ca- 
lificîndu-se pentru turul doi 
competifiei. Primul meci se în
cheiase 
Chorzow 
cu 4—2 
Hotspur, 
va disputa la Londra.

★
lntr-un joc contînd pentru 

competiția de fotbal rezerva
tă câștigătoarelor de cupe na
ționale echipa scoțiană Dun
fermline a învins cu scorul de 
4—1 echipa Saint Patrick (Ir
landa).

al

Lala egalitate ; 4—4.
Gornik Zabrze a dispus 
(3—0) de Tottenham 
Returul acestui joc se

Sahîn turneul internațional de șah de la Bled s-au consumat șase runde. Patru mari maeștri internaționali Tal, Petrosian (U.R.S.S.), Fischer( S.U.A.), și Najdorf (Argentina) au acumulat pînă acum cele mai multe puncte : 4 V2 fiecare. De remarcat revenirea în ultimele trei runde a fostului campion al lumii Mihail Tal. în clasament ei sînt urmați de Keres (U.R.S.S.), Gligorici (Iugoslavia) și Trifunovici (Iugoslavia) cu cîte 4 puncte fiecare. Olaffson (Islanda) cîș- tigătorul recentului turneu de la Marianske Lazne, nu a obținut nici o victorie în cele șase runde.

Ediția jubiliară a Turului ciclist al R. P. Romîne a continuat miercuri cu desfășurarea celei de a 4-a etape : Sibiu-Hunedoara-Deva (151 km). Ca și în etapa anterioară timpul a fost frumos dar în prima parte a etapei a bătut un vînt din față. Cu toate acestea la km 41 pe dealul de la Miercurea asistăm Ia cel mai important moment al etapei care a adus schimbări radicale în clasamentul pe e- chipe. Aici, membrii echipei R. P. Romîne în frunte GabrielZiegler și Cosma au atacat puternic dîstanțîndu-se pluton. La această tentativă s-au asociat trei cicliști ai e- chipei R. D. Germane : Schober, Hoffman și Grun- zig. dinamovistul Zanoni, danezul Ritter și Constantin Moiceanu (Flacăra Roșie). Sprintul de la Sebeș a fost cîș- tigat de Ritter, la trecerea prin centrul orașului cronometrele indicînd fugarilor 50” avans față de pluton. în continuare plutonul se agită pornind vijelios în urmărirea celor din față. Aceștia la rîndul lor impun o trenă excepțională și

cuMoiceanu, Șerban,de

își măresc continuu avansul care la Simeria ajunge la - ~~ - se do-cîști- Hune- nu se
4’35”. Din nou Ritter vedește cel mai rapid gînd șj sprintul de la doara. Pînă la Deva mai întîmplă nimic deosebit. Pe străzile orașului, cu 2 km înainte de intrarea pe stadionul de la poalele vechii cetăți, dinamovistul Zanoni părăsește grupul fugarilor ter- minind învingător de unul singur.în această etapă echipa R. P. Romîne a făcut o cursă splendidă revenind pe primul loc în clasament iar Moiceanu și-a consolidat poziția de lider al clasamentului individual.Iată clasamentul etapei : 1. L. Zanoni (Dinamo) 3h 44’31” (medie orară 40 km); 2. G. Moiceanu (R.P.R.) 3h 44’34’: 3. Ritter (Danemarca) 3h 44’36 ’; 4. Grunzig (R. D. Germană).în clasamentul general individual conduce G. Moiceanu urmat la 59” de Șerban Rădulescu. Astăzi are loc etapa a V-a : Caransebeș-Timi- șoara (104 km). Vineri este zi de odihnă.

în curînd noul film romînesc

Aproape ele soare

Realizare a studioului cinematografic
„București”

organizația de bază să fie temelia Uniunii Tineretului Muncitor, p ... «uMb—»Statutul U.T.M. precizează principiul organizatoric fundamental al U.T.M. „Principiul călăuzitor care stă la baza structurii organizatorice a Uniunii Tineretului Muncitor este centralismul democratic". A- cest principiu are două laturi: centralismul și democrația internă de organizație. Aceste două laturi nu pot fi despărțite, ele formînd un tot indestructibil. Tocmai organizarea pe baza principiului centralismului democratic face posibil ca U.T.M. să se manifeste, să activeze ca o organizație de luptă, ca o organizație revoluționară, cu unitate de voință și acțiune, o organizație închegată, cu o disciplină unică, capabilă să canalizeze întreaga energie și inițiativă creatoare a tuturor membrilor, a organelor și organizațiilor <je bază pentru realizarea mărețelor sarcini trasate de partid.Sub conducerea partidului, Uniunea Tineretului Muncitor, a dat si dă o atenție deosebită în întreaga sa activitate respectării principiului centralismului democratic, dezvoltării continue a democrației interne de organizație. Organizația noastră cere fiecămi membru al său să vegheze în permanență ca acest principiu călăuzitor să fie respectat cu strictețe. Arătînd că principiul călăuzitor al structurii organizatorice a U.T.M. este centralismul democratic, Statutul U.T.M. precizează că el înseamnă următoarele : ,,a)Toate organele de conducere ale U.T.M. de jos și pînă sus se aleg; b) organele de conducere ale U.T.M. sînt obligate să prezinte periodic dări de seamă în fața organizațiilor U.T.M. ; c) disciplina utemistă este obligatorie în egală măsură pentru toate organizațiile și pentru toți membrii organizației, indiferent de funcțiile pe care le dețin. Minoritatea se supune necondiționat majorității și este obligată să aplice 

în practică fără rezervă hotă- rîrile luate; d) hotărîrile organelor superioare ale U.T-M. sînt obligatorii necondiționat pentru organele inferioare ale U.T.M. și pentru toți membrii U.T.M.".Așa cum am văzut, o latură importantă a centralismului democratic o constituie democrația internă de organizație, tn întreaga sa activitate U.T.M. se preocupă de dezvoltarea democrației interne de organizație. Caracterul democratic al organizației noastre se exprimă în primul rînd prin faptul că masa membrilor U.T.M. este aceea care își a- lege conducătorii. Ținerea cu regularitate a adunărilor de dări de seamă și alegeri asigură activizarea utemiștilor, sporirea permanentă a spiritului lor de răspundere față de treburile organizației, duce la mobilizarea și mai activă a utemiștilor la munca de aplicare în viață a hotărîrilor partidului și guvernului. Conform prevederilor statutului, comitetele organizațiilor de bază prezintă periodic dări de seamă în fața adunării generale a organizației de bază U.T.M. Cu prilejul adunărilor de dări de seamă utemiștii analizează felul în care organizația U T.M. a reușit să mobilizeze tineretul la îndeplinirea sarcinilor pe care partidul le-a pus în fața U.T.M., cum și-a adus anortul la îndeplinirea sarcinilor concrete, specifice locului de muncă, a- nalizează felul în care și-a desfășurat activitatea comitetul organizației de bază U.T.M.Democrația internă de orga- nizație creează cele mai bune condiții pentru dezvoltarea activității utemiștilor, pentru creșterea spiritului lor de inițiativă, pentru mobilizarea lor la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.Intensificarea activității utemiștilor - problema esențială a dezvoltării democrației interne de organizație — se obține creînd utemiștilor posibilitatea să dezbată toate pro

blemele importante ale muncii de organizație, să participe e- fectiv la rezolvarea lor, să-și ridice nivelul conștiinței lor politice. Asemenea posibilitate se creează, în primul rînd, prin convocarea regulată a adunărilor generale U.T.M.în statutul U.T.M. se arată că organul suprem al organizației de bază U.T.M. este a- dunarea generală U.T.M. Ea se convoacă cel puțin odată pe lună. In cadrul adunării generale fiecare utemist are nu numai dreptul, dar și datoria de a-și spune cuvîntul, de a face propuneri, de a critica greșelile și neajunsurile muncii organizației.Pentru ca adunarea generală U.T.M. să aibă o puternică influență educativă asupra tinerilor, ea trebuie să supună dezbaterii utemiștilor cele mai importante probleme din viața și munca organizației de bază, să fie pregătită din timp și cu toată grija.Subliniind importanța adunării generale U.T.M. Congresul al III-lea al U.T.M. a a- tras atenția asupra necesității îmbunătățirii continue a conținutului adunărilor generale U.T.M. Ținînd seama de preocupările specifice ale tinerilor muncitori, țărani, elevi, studenți, în adunările generale ale U.T.M. trebuie să devină o practică obișnuită dezbaterea, pe lîngă problemele muncii organizatorice și politice curente, a unor probleme privind viața tineretului în trecut și astăzi, diferite laturi ale moralei socialiste, perspectivele ce se deschid tineretului datorită politicii partidului, prezentarea de informări asupra principalelor evenimente interne și internaționale, despre viața și lupta tinerilor din diferite țări ale lumii etc. Este bine ca înainte de a stabili ordinea de zi a adunării generale, comitetul organizației de bază U.T.M. să asigure consultarea largă a utemiștilor.In cadrul adunării generale fiecare utfmist are nu numai dreptul dar și obligația de a-și spune cuvîntul, de a face pro

puneri, de a critica greșelile și neajunsurile muncii organizației de bază U.T.M. Organizația de bază U.T.M. trebuie să dea multă atenție stimulării inițiativei personale a tinerilor, dorinței lor de a contribui cu sugestii, cu propuneri pentru îmbunătățirea muncii. In felul acesta bogata experiență Colectivă a tineretului poate fi din plin folosită în conducerea organizației de bază U.T.M.\ Adunarea generală antrenează astfel utemiștii la rezolvarea problemelor muncii, la conducerea efectivă a treburilor de organizație, la îmbunătățirea permanentă a activității organizației de bază. In adunările generale U.T.M. să fie stimulate și mai mult critica și autocritica îndreptată spre dezvăluirea și înlăturarea lipsurilor în muncă. S-a dovedit a fi deosebit de utilă pentru îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.M. informarea regulată a adunărilor generale asupra felului cum se îndeplinesc hotărîrile luate anterior și cum își îndeplinește sarcinile fiecare utemist. Fiecare dezbatere din adunările generale U.T.M. trebuie să se încheie cu hotărîri în problemele discutate, hotărîri care să stabilească sarcinile concrete ale organizației de bază, măsurile practice pentru îndeplinirea lor. La îndeplinirea hotărîrilor adunării generale trebuie să participe toți utemiștii, trebuie antrenați toți tinerii din locul de muncă respectiv. Este obligația fiecărui utemist de a contribui cu toate forțele sale la realizarea hotărîrilor adoptate de adunarea generală U.T.M.Una din cerințele fundamentale ale centralismului democratic este respectarea neabătută în toate organele și organizațiile U.T.M. a principiului conducerii colective. | Tn perioada dintre două adunări generale, activitatea organizației de bază U.T.M. este condusă de comitetul organizației. Comitetul este organul executiv al organizației de bază. Utemiștii aleg în comitet cu toată 

încrederea și dragostea membri și candidați de partid, utemiști dintre cei mai capabili, cu cea mai mare autoritate, care și-au cîștigat prin muncă stima și respectul tinerilor. Comitetul conduce munca zilnică a organizației de bază a U.T.M. Conducerea colectivă înseamnă elaborarea colectivă a hotărîrilor și totodată participarea colectivă la îndeplinirea lor. Hotărîrile trebuie să fie luate în spiritul politicii partidului nostru, a hotărîrilor C.C. al U.T.M., să ducă la mobilizarea mai activă a tineretului la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. De aceea hotărîrile luate de către comitetul organizației de bază U.T.M. constituie o problemă de mare răspundere. Ele trebuie să fie rodul gîndirii și activității colective, să întruchipeze experiența și cunoștințele tuturor membrilor comitetului.In multe organizații de bază s-a statornici obiceiul bun ca la studierea diferitelor probleme ale vieții și activității tineretului să fie antrenați, a- lături de membrii comitetului organizației de bază U.T.M., un număr mare de tineri, să fie consultați muncitorii mai în vîrstă, cu o bogată experiență de viață și de muncă, conducerea instituției sau întreprinderii respective, să se ceară sfatul și îndrumarea organizației de partid. în felul acesta se pot stabili cele mai bune și eficace măsuri pentru îmbunătățirea activității tineretului. în toate acțiunile pe care le întreprinde organizația de bază U.T.M., la întocmirea planurilor de muncă, la stabilirea unor măsuri importante, a unor inițiative, secretarul organizației de bază U.T.M. trebuie să informeze biroul organizației de partid și în primul rînd pe secretarul organizației de bază P.M.R. A- ceasta dă posibilitatea comitetului organizației de bază U.T.M. să se orienteze spre cele mai importante probleme, îi dă siguranța realizării obiec. tivelor propuse.

Conducerea colectivă presupune de asemenea întărirea continuă a răspunderii personale a fiecărui membru al colectivului, creșterea operativității în muncă. Faptul că există conducere colectivă nu înseamnă că membrii organelor U.T.M. sînt scutiți de răspundere personală. Dimpotrivă, comitetul U.T.M. își îndeplinește rolul său în condițiile cînd fiecare membru al său este conștient de răspunderea mare ce-i revine și luptă cu toate forțele pentru a îndeplini sarcinile încredințate.Pentru a-și îndeplini cu succes marile sarcini pe care partidul le-a pus în fața U.T.M. aceasta trebuie să acționeze ca un tot unit, cu o disciplină unică, fermă. Respectarea strictă a disciplinei de organizație este o condiție esențială a înfăptuirii centralismului democratic, a menținerii și întăririi unității de luptă a U.T.M. pentru traducerea în viață a politicii partidului.Disciplina în U.T.M. rezultă din adeziunea, bazată pe convingere, a membrilor săi la principiile organizației și din hotărîrea lor de a lupta pentru înfăptuirea politicii partidului. Disciplina, respectarea cu strictețe a prevederilor statutare, îndeplinirea activă și necondiționată a fiecărei îndatoriri și sarcini de organizație constituie o condiție obligatorie pentru înfăptuirea țelurilor organizației.Disciplina de organizație, este obligatorie în egală măsură pentru toți membrii și organizațiile U.T.M. îndeplinirea hotărîrilor majorității utemiștilor sînt obligatorii pentru toți ceilalți utemiști. în Statutul U.T.M. se a- rată că hotărîrile organelor superioare U.T.M. sînt necondiționat obligatorii pentru organele inferioare ale U.T.M. Hotărîrile Congresului U.TM., ale C.C. ale U.T.M., ales de congres, sînt obligatorii pentru toate organele și organizațiile U.T.M. din întreaga țară. Hotărîrile comitetelor regionale, 

comitetelor raionale și orășenești U.T.M. sînt obligatorii pentru toate organele și organizațiile U.T.M. care își desfășoară activitatea pe teritoriile regiunii, raionului sau orașului respectiv. Aceste norme ale vieții de organizație înscrise în statut au caracter de lege pentru toți membrii U.T.M. și trebuie respectate întocmai. A respecta disciplina de organizație înseamnă a milita activ pentru aplicarea statutului, a desfășura o muncă neobosită pentru îndeplinirea tuturor hotărîrilor partidului și guvernului, ale organizației U.T.M.Aceasta este adevărata disciplină comunistă care caracterizează organizația noastră. în mod conștient, în interesul înfăptuirii sarcinilor trasate de partid, al întăririi organizației noastre revoluționare, utemis- tul se identifică cu organizația, consideră hotărîrile majorității drept propriile sale hotărîri.Neîndeplinirea completă și in timpul stabilit a sarcinii încredințate, luarea de angajamente formale, lipsa de punctualitate în prezentarea la adunările generale U.T.M., neplata la timp a cotizației constituie tot atîtea încălcări ale disciplinei de organizație, care trebuie combătute cu tărie. împotriva unor asemenea manifestări organizațiile de bază U.T.M. trebuie să dezvolte o puternică opinie de masă și să adopte o atitudine fermă, intransigentă. Nu după vorbe ci după fapte se apreciază disciplina de organizație.Organizațiilor de bază U. T. M., așa cum reiese din cele spuse pînă acum, le revin sarcini multiple : ele sînt datoare să desfășoare o susținută muncă de educație comunistă a tineretului, să mobilizeze activ întregul tineret la îndeplinirea mărețelor sarcini pe care partidul le-a pus în fața organizației noastre.

Tehnicieni 
și ingineri!

Pentru a fi la cu
rent cu cele mai noi 
realizări ale tehnicii 
sovietice și mondia
le, abonați-vă pentru 
anul 1962 la publica
țiile sovietice ce se a- 
dresează specialită
ții dv.

Abonamentele se pri
mesc de oficiile ți factorii 
poștali din instituții, între
prinderi ți școli.

Școala Tehnica 
de Metrologie

Aduce la cunoștința celor 
Interesați că au început În
scrierile pentru concursul 
de admitere in anul I. 
înscrierile se fac zilnic 
între orele 8—14 pînă Ia 
data de 25 septembrie a.c. 
Concursul are loc Ia data 
de 27 septembrie a.c. și 
constă din următoarele 
probe:

— Matematici — scris și 
oral ;

— Fizică — oral.
La înscriere se primesc 

absolvenți ai școlilor medii, 
cu diplome de maturitate, 
avfnd virsta de 17—25 ani. 
Pentru înscriere candidații 
vor prezenta următoarele 
acte :

— Diploma de maturita
te sau certificat ;

— Certificat de naștere 
(copie legalizată):

— Certificat de sănătate 
(cu analiza sîngelui și 
microradiografia) :

— Declamație tip.

<*
«



Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
la cel de-al IV-lea Congres

al Partidului Muncii din Coreea
Dragi tovarăși,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și al întregului nostru popor să aduc celui de-al IV-lea Congres al Partidului dv., comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Democrată Coreeană, un călduros salut frățesc.Poporul romîn privește cu vie simpatie strălucitele realizări obținute de Republica Populară Democrată Coreeană și se bucură din inimă de fiecare succes al poporului frate coreean în făurirea vieții noi, fericite. Oamenilor muncii din patria noastră le sînt vii în amintire vitejia, patriotismul înflăcărat, spiritul de sacrificiu cu care poporul coreean s-a ridicat împotriva intervenției imperialiste, apărîn- du-și independența și cuceririle revoluționare. Cu aceeași hotărîre și abnegație poporul Coreei de nord a pornit, după respingerea agresiunii, la tămăduirea rănilor lăsate de război, la măreața operă de refacere a economiei, de așezare a temeliilor mului.Acum, Republica Populară Democrată Coreeană ___locul imaginii întunecate a o- rașelor și satelor în ruine fu- megînde, tabloul luminos al Phenianului reconstruit și devenit mai frumos ca oricînd, al fabricilor și uzinelor în plină activitate, al cîmpurilor roditoare, al unei țări în plină înflorire. Dintr-o țară împietrită în înapoiere sub jugul regimului colonial japonez, Coreea de nord s-a transformat intr-un stat cu o economie ce se dezvoltă rapid, pe baze noi, socialiste.Producția industrială este în prezent de 7,6 ori mai mare decît înainte de eliberare și ea înglobează produse care în trecut se importau, ca tractoare. autocamioane, mașini- unelte și altele. La sate țărănimea muncitoare unită în cooperative agricole folosind tehnica modernă îndeplinește cu succes sarcina ridicării nivelului producției agricole. Relațiile de producție socialiste au învins definitiv la oraș și la sat. Crește tot mai mult nivelul de trai al poporului. în republică se dezvoltă învățământul și cultura, se îmbunătățește asistența sanitară a celor ce muncesc.Perspective noi, însufleți- toare, deschide în fața poporului R- P. D. Coireene proiectul planului septenal de dezvoltare a economiei naționale (1961—1967) care este dezbătut la congresul dv.Remarcabilele realizări ale poporului coreean relevă cu putere entuziasmul, energiile nesecate pe care le trezește orînduirea nouă, socialistă, încrederea și hotărîrea cu care el urmează politica partidului său marxist-leninist, Partidul Muncii din Coreea, inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor Coreei democrat- populareAfirmarea puternică a vitalității socialismului în R. P- D. Coreeană face să apară în toată hidoșenia lor realitățile sumbre ale Coreei de sud- Astăzi, chiar și în Occident se recunoaște că faimoasa „vitrină a lumii libere’’ spre țările Asiei, așa cum ar fi vrut propaganda imperialistă să înfățișeze Coreea de Sud, este ,.o vitrină spartă, cu rafturile goale’’, care lasă să se vadă cu adevărat soarta vitregă pe care o hărăzește unei țări dependența totală față de imperialism. Criza politică, economică și socială s-a înrăutățit și mai mult sub noul regim de dictatură militaro-fascistă fățișă, sprijinită pe baionetele americane. Coreea de sud, cu economia în paragină, cu 6 milioane de șomeri și unde domnesc teroarea și fărădelegea, a devenit o vastă temniță a poporului. Nici un fel de represiuni nu sînt în stare să înăbușe lupta patrioților sud- coreeni pentru libertate, pentru unitate națională. în a- ceastă luptă, succesele dv., ale oamenilor muncii din R. P. D. Coreeană în construirea vieții noi sînt un puternic izvor de îmbărbătare și de forță.Tovarășul Chivu Stoica a vorbit în continuare despre rezultatele obținute de R. P. Romînă în construirea socialismului, în dezvoltarea industriei socialiste și transformarea socialistă a a- griculturii, în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Congresul al IlI-lea al P.M.R. a consfințit, ca o victorie istorică a poporului nostru, faptul că în R. P. Romînă baza economică a socialismului a fost construită și a deschis înaintea țării perspectiva luminoasă a desăvîrșirii construcției socialiste și a trecerii treptate la comunism.Călăuzindu-se după nemuritoarea învățătură marxist- leninistă în activitatea și lupta sa pentru construirea socialismului, partidul nostru — a arătat tovarășul Chivu Stoica — se Inspiră din bogata experiență a încercatului P.C.U.S., organizatorul și conducătorul primului stat din istorie al muncitorilor și țăranilor, care conduce azi cu succes poporul sovietic la înfăptuirea construcției desfășurate a comunismului. viitorul luminos al întregii omeniri.La obținerea succeselor noastre o contribuție prețioasă a adus ajutorul multilateral, calificat și dezinteresat acordat țării noastre de Uniunea Sovietică prin trimiterea de specialiști în diverse ramuri ale economiei noastre, prin pregătirea de cadre proprii în

socialis-
oferă în

Uniunea Sovietică, prin livrarea de mașini, utilaje și uzine complexe pentru care poporul nostru este profund recunoscător poporului sovietic.
Dragi tovarăși,Cu toate că R. P. Romînă și R. P. D. Coreeană se află la mii de kilometri depărtare, între partidele noastre, între popoarele noastre s-au statornicit relații de prietenie trainică. La baza acestor relații se află principiile de neclintit ale marxism-leninismului. comunitatea intereselor și țelurilor, internaționalismul proletar care cimentează întregul lagăr socialist-Consfătuirea de la Moscova din noiembrie 1960 a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești a oglindit cu putere coeziunea partidelor frățești, a țărilor lagărului socialist. Aplicarea fermă a tezelor Declarației consfătuirii, fidelitatea partidelor comuniste față de învățătura marx- ist-leninistă, intransigența față de orice manifestări de revizionism, dogmatism și sectarism, față de orice forme de oportunism, întăresc continuu unitatea de nezdruncinat a lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, în interesul popoarelor noastre, al clasei muncitoare internaționale, al întregii omeniri.In zilele noastre, ideile marxism-leninismului cîștigă mințile și inimile milioanelor de oameni ai muncii de pretutindeni. Realizările socialiste contribuie toria socialismului în rica întrecere economică cu capitalismul. întreaga omenire progresistă privește cu adîncă admirație strălucitele victorii obținute de poporul sovietic în construcția desfășurată a comunismului, realizările excepționale ale științei și tehnicii sovietice, zborurile spre stele ale cosmonauților Gagarin și Titov, simbol al forței și capacităților nelimitate ale orînduirii socialiste- Marile înfăptuiri ale poporului sovietic sînt rodul politicii înțelepte a P C.U S-. a Comitetului său Central leninist, în frunte cu eminentul fruntaș al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — tovarășul Nikita Sergheevici Hrușciov. Proiectul de Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care va fi adoptat la cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S., remarcabil document al marxism-leninismului creator, denumit pe drept cuvînt „Manifestul Comunist al epocii noastre", arată tuturor popoarelor calea concretă de construire a comunismului, societatea care instaurează pe pămînt Pacea, Munca, Libertatea, Egalitatea și Fericirea popoarelor.

Dragi tovarăși,încrezători în superioritatea orînduirii noastre, noi, comuniștii, sîntem pe deplin convinși că pentru a învinge, ea nu are nevoie de război. Noi sîntem pentru pace și considerăm că misiunea istorică a partidelor comuniste constă nu numai în înlăturarea exploatării pe scară mondială, dar și în izbăvirea omenirii încă în epoca actuală de coșmarul unui nou război.Credincioase principiului leninist al Uniunea Populară Populară nă, celelalte țări ale lagărului socialist au militat și militează neobosit pentru menținerea și întărirea păcii, pentru zădărnicirea uneltirilor cercurilor imperialiste agresive, dezvoltarea colaborării între popoare, lichidarea focarelor de încordare internațională și rezolvarea celor mai arzătoare probleme internaționale pe singura cale rațională — calea tratativelor.Cea mai acută și mai importantă problemă internațională o constituie, în momentul de față, lichidarea rămășițelor celui de-al război mondial, prin tuirea propunerilor Uniunii Sovietice și ale Republicii Democrate Germane privind încheierea Tratatului de pace cu Germania și transformarea Berlinului occidental intr-un oraș liber, demilitarizat. Sprijinind cu tărie a- ceste propuneri, poporul romîn, care a cunoscut de două ori în decursul unei singure generații, urgiile războaielor provocate de militarismul german, consideră că încheierea Tratatului de pace va ridica o barieră în calea forțelor revanșarde vest-germa- ne care, încurajate de puterile occidentale, au creat în R.F.G. focarul principal al primejdiei de război, va deschide în fața întregului popor german calea dezvoltării pașnice și democratice, va purifica întreaga atmosferă internațională.în loc de a-și apleca urechea la glasul rațiunii, forțele imperialiste agresive, în frunte cu S.U.A., ca răspuns la inițiativele și propunerile pașnice ale Uniunii Sovietice și celorlalte țări socialiste, intensifică încordarea internațională, ațîță isteria războinică, sporesc cheltuielile militare, aduc noi trupe în R.F.G., recurg la amenințări la adresa țărilor socialiste.Dar limbajul forței și încercările de intimidare n-au avut și nu pot avea nici un fel de șanse de succes în raporturile cu țările lagărului socialist, care dispun de tot ce este necesar pentru a da riposta cuvenită oricărui a- gresor. Țările socialiste au militat și militează consecvent

efectuarea expe- armele atomice să înfrîneze pe aventuri război-

tarilor la vic- isto-

coexistenței pașnice, Sovietică, Republica Română, Republica Democrată Coreea-

pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale în care văd calea sigură pentru înlăturarea definitivă a războiului. Atîta timp însă cît cercurile conducătoare occidentale resping propunerile rezonabile îndreptate spre acest nobil țel, întețesc cursa înarmăriloTj este datoria cea mai de seamă a țărilor noastre de a lua toate măsurile pentru întărirea capacității de apărare a lagărului socialist.Hotărîrea Uniunii Sovietice cu privire la riențelor cu este menită amatorii denice, să preîntâmpine catastrofa unui război nuclear. Nevoită să facă acest pas ca urmare a activității forțelor agresive imperialiste, Uniunea Sovietică și-a proclamat cu tărie voința de pace, hotărîrea de a nu recurge nici o dată prima la folosirea armelor. Partidul Muncitoresc Romîn, guvernul Republicii Populare Romîne, poporul nostru sprijină pe de-a-ntregul Declarați Guvernului vietice, față munca lor țărilor socialiste, înaltă soarta ției. Așa cum a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, țara noastră, împreună cu celelalte țări socialiste întărind continuu potențialul lor de a- părare, în cadrul organizației Tratatului de la Varșovia, continuă să lupte pentru a obține înfăptuirea dezarmării generale și totale sub un strict control internațional, pentru rezolvarea pe cale pașnică a tuturor problemelor internaționale în suspensie, stabilirea unui climat de încredere și colaborare pașnică între toate statele. In această direcție își îndreaptă eforturile țările noastre socialiste, întregul lagăr unit și puternic al socialismului și păcii.Poporul și guvernul romîn împărtășesc pe deplin aspirațiile naționale ale poporului coreean privind unificarea pașnică a patriei sale. Propunerile repetate ale R.P.D. Coreene îndreptate spre acest țel se bucură de sprijinul deplin al țării noastre, care le apreciază ca o contribuție de preț la apărarea păcii în Extremul Orient și în lume. Unită tot mai strîns de celelalte țări so~- cialiste Republica Populară Democrată Coreeană își are chezășuită securitatea prin forța invincibilă a întregului lagăr socialist. De partea cauzei juste a poporului coreean se află toate popoarele iubitoare de pace.Interesele păcii în Extremul Orient cer ca trupele americane să plece din Coreea de sud, din Taivan, ca R. P. Chineză să-și ocupe locul ce i se cuvine în organizația Națiunilor Unite, ca R. P. Mongolă să fie primită în O.N.U. Țara noastră sprijină pe deplin a- ceste revendicări legitime, încercările puterilor occidentale de a se pune de-a curmezișul procesului istoric de prăbușire a sistemului colonial constituie una din principalele primejdii pentru pacea lumii. Noi sîntem deplin solidari cu lupta eroică a popoarelor din Algeria, Laos, Tunisia, Angola și din alte țări pentru dreptul de a-și hotărî singure soarta. Abolirea definitivă a colonialismului nu mai poate întârzia.Forțele care apără pacea sînt uriașe cialist, pentru dență coloniale, internațională, statele nesocia- liste, care se pronunță pentru coexistența pașnică, oamenii cinstiți de pretutindeni. Luptînd unite, ele vor putea să bareze calea războiului, să asigure o pace trainică în lume.

So- grijaȘi popoare- , de o răspundere față de umanității și civiliza-
Uniuniipătrunsă de de securitatea pașnică a

— puternicul lagăr so- mișcarea invincibilă libertate și indepen- națională a popoarelor clasa muncitoare

doileaînfăp-
Dragi tovarăși,Cel de-al IV-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea dezbate probleme de mare însemnătate pentru continua dezvoltare a economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al populației Republicii Populare Democrate Coreene, pentru întărirea organizatorică și ideologică a partidului, pentru consolidarea orînduirii de- mocrat-populare. Dorim succes deplin lucrărilor Congresului dv.Urăm din toată inima poporului frate coreean ca sub conducerea Partidului Muncii, Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen să obțină noi victorii în lupta pentru construcția socialismului și unificarea pașnică a patriei sale, pentru cauza nobilă a păcii.Trăiască Partidul Muncii din Coreea!Trăiască prietenia dintre poporul romîn și poporul coreean ITrăiască mișcarea comunistă internațională !Trăiască detașamentul de frunte al mișcării comuniste internaționale - gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice !Trăiască unitatea de zdruncinat a puternicului găr socialist !Trăiască pacea în lumea treagă !

ne- la-în-
Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica a fost subliniată în repetate rînduri cu vii aplauze.Tovarășul Chivu Stoica în- mînează tovarășului Kim Ir Sen ca dar congresului un album de gravuri ce ilustrează aspecte din activitatea și lupta poporului nostru.

DE PESTE UDTDDE
Tratativele

o necesitate imperioasă
Problema dezarmării 

— o problemă 
a întregii omeniriNEW YORK 13 (Agerpres). 

„O studiere atentă a tratati
velor duse în ultimii 16 ani 
nu poate duce decît la o sin
gură concluzie, și anume că 
Uniunea Sovietică dorește ca 
planeta noastră scindată să 
fie dezarmată, fapt pe care 
guvernele țărilor N.A.T.O. 
nu-I doresc". La această concluzie ajunge profesorul John Murray de la Universitatea din California în cartea sa 
„De la Yalta la dezarmare14 apărută recent în S U A.în această carte, care cuprinde 368 de pagini, Murray analizează în mod amănunțit cauzele războiului rece, problemele controlului asupra e- nergiei atomice, precum și tratativele cu privire la dezarmare și alte probleme care se desfășoară de la încheierea celui de-al doilea război mondial- în baza unei analize a- profundate a documentelor, autorul ajunge la concluzia că 
orice progres pe calea spre 
dezarmare și slăbirea încor
dării internaționale este blo
cat de Occident.Referindu-se la psihoza războinică ațîțată în S-U-A-, profesorul critică tendința guvernelor occidentale de a numi .,comunist" pe orice om „care sprijină propunerile sovietice cu privire la dezarmare".După părerea lui, asemenea acuzații sînt aduse de cei care „nu sînt în stare să rezolve problemele în mod rezonabil".

„Problema dezarmării, subliniază autorul, este o pro
blemă a întregii omeniri".

telor ce se opun menținerii și 
întăririi unei păci trainice.

In declarație se subliniază că 
soluționarea problemei germane 
nu mai poate fi amînafă și că 
este necesară începerea neîntîr- 
ziată a tratativelor.

Secretariatul U.I.S. condamnă 
înarmarea R.F.G. și pregătirile în 
vederea înarmării nucleare a 
Bundeswehrului, acțiunile provo
catoare ale elementelor revan
șarde și fasciste din Berlinul oc
cidental împotriva R.D.G. și ce
lorlalte țări socialiste, discursu
rile incitatoare ale revanșarzilor 
vest-germani, printre care și ale 
unor conducători ai R.F.G. Se
cretariatul U.I.S. subliniază că 
problema Berlinului occidental se 
integrează în problema germană 
și că, în consecință, aceste pro
bleme trebuie soluționate simul
tan. U.I.S. proclamă solidaritatea 
sa cu studenții și tineretul din 
R.D.G. și cu Uniunea Tineretului 
Liber German.

Puterilor occidentale 
le este tot mai greu să 

nu fină seama de 
necesitatea tratativelor

Ședința Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc

Socialist Ungar

Este necesară 
începerea neîntârziată 

a tratativelor
DECLARAȚIA 

SECRETARIATULUI U.I.S.
PRAGA 13 (Agerpres). — Se

cretariatul Uniunii Internationale a 
Studenților a publicaf ° decla
rație în care, după cum relatea
ză Ceteka, cheamă pe studenții 
din lumea întreagă ca, împreună 
cu toți oamenii iubitori de pace, 
să ia atitudine împotriva elemen

NEW YORK 13 (Agerpres).- Joi începe la Washington conferința miniștrilor de Externe ai S.U.A., Angliei și Franței la care în parte va asista și ministrul de Externe vest-ger- man. După cum reiese și din relatările corespondenților a- mericani din Washington, miniștrii de Externe occidentali urmează să discute în principal problema Berlinului și după cum precizează a- genția United Press International, să fixeze „linia pe care puterile occidentale o vor adopta pe viitor". Hotărî- rile acestei conferințe vor fi apoi supuse spre aprobare șefilor guvernelor respective.Diverse evenimente petrecute pe arena internațională, printre altele și modul în care se desfășoară campania electorală din R.F.G. a cărei încheiere va coincide cu această conferință arată că guvernelor puterilor occidentale le este din ce în ce mai greu să nu țină seama de necesitatea imperioasă a tratativelor, care să pornească în mod lu-

cid de la situația de fapt creată în prezent în Germania și de la problemele reale pe care le pune actualul statut al Berlinului occidental, în acest sens, șînt semnificative relatările oficiosului vest- german „Frankfurter Allge- meine" care scria că „oamenii politici de la Bonn au subliniat cu oarecare îngrijorare că în Occident se manifestă tendințe spre o primejdioasă (?) politică de împăciuire în problema Berlinului și a- ceasta nu numai în opinia publică". Ce consideră cercurile guvernamentale vest-ger- mane ca o „primejdioasă politică de cizează ticolului vorbește mult, Allgemeine", de recunoașterea liniei Oder—Neisse sau de recunoașterea sub o formă sau alta, a guvernului zonei sovietice" (în limbajul politicienilor vest-germani această denumire este dată cu ostentație Republicii Democrate Germane și constituie o ridi- culă încercare de a ignora existența acesteia ca stat suveran). Ziaristul american Walter Lippmann reproșînd președintelui Kennedy și guvernului S.U.A. că Statele Unite nu și-au fixat încă o poziție politică care să poată constitui punctul de plecare al unor tratative internaționale, subliniază: „Noi ne aflăm astăzi în stadiul preliminar unor tratative pe care ambele părți au declarat că le doresc". Ziaristul american citat atrage atenția că aceste tratative „vor începe cu faptul de neocolit" pe care îl reprezintă „împărțirea Germaniei".

împăciuire" în mai din scrie
pre- ar- „Se mai .Frankfurter

secontinuarea sus citat, ce în ce

Existența celor două 
state germane — 

o realitate

Regimul marionetă din Katanga 
a fost răsturnat

Guvernul central congolez și-a extins autoritatea 
asupra acestei provincii

DELHI 13 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, primul ministru in
dian, Nehru, intr-o declarație 
făcută în cadrul unei întru
niri a deputățiilor membri ai 
Partidului Congresului, în le
gătură cu vizitele șale recente 
la Belgrad și Moscova, și-a 
exprimat părerea că nu există 
„o dificultate de nerezolvat” 
în problema accesului în Ber
linul occidental.

In situația actuală, a spus 
Nehru, trebuie să luăm în 
considerare existența a două 
Germanii. In continuare el a 
subliniat necesitatea unui a- 
cord de dezarmare totală și 
efectivă.

13 
de 
marionetă 
la 13 sep-

(Ager- 
presă

BUDAPESTA 13 (Agerpres). - M.T.I. transmite: La 12 septembrie, a avut loc o ședință a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, în cadrul căruia Jânos Kâcftr, prim-secretar al C.C. a prezentat o dare de seamă în legătură cu o serie de probleme internaționale și cu convorbirile încununate de succes duse cu delegația de partid și guvernamentală a R. P. Romîne care a făcut o vizită în R. P. Ungară. Comitetul Central a aprobat în unanimitate această dare de seamă.Jeno Fock, secretar al Comi-

tetului Central al P.M.S.U., a expus apoi principalele prevederi ale celui de-al doilea plan cincinal.în continuare, Gyorgy Maro- san a prezentat un raport a- supra activității Comitetului care se ocupă cu problemele foștilor membri de partid.Din însărcinarea Biroului Politic, Jânos Kâdâr a propus să se rezolve o serie de chestiuni organizatorice și de cadre menite să contribuie la îmbunătățirea activității de conducere de partid și de stat. Comitetul Central a adoptat în unanimitate aceste propuneri.
Ședința Consiliului de Miniștri 

al R. P, UngareBUDAPESTA 13 (Agerpres). — MTI transmite : La 13 septembrie a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, prezidată de dr. Ferenc Munnich, președintele Consiliului. Au fost discutate propunerile Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și ale Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic menite să consolideze activitatea guvernului din punct de vedere al organizării și al cadrelor.

Consiliul de Miniștri a adoptat în unanimitate aceste propuneri pe care le-a prezentat Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare.Guvernul a hotărît să creeze un Comitet pentru dezvoltarea tehnicii, care să se ocupe cu rezolvarea sarcinilor dezvoltării tehnice a economiei naționale, cu elaborarea planului de perspectivă al dezvoltării tehnice și cu promovarea aplicării lor mai nicii. pe scară largă a ce' noi cuceriri ale teh-

Tovarășul Jânos Kadăr a 
președinte al Consiliului i 

Ungareal R. P.

fost numit 
de Miniștri

BUDAPESTA 13 —MTI transmite : nerea Comitetului Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și a Președinției Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic, Consiliul Prezidențial al R. P. Ungare a numit pe Jânos Kâdâr ca președinte al Consiliului de Miniștri, dr. Ferenc Mun- nich — ministru de Stat; Antal Apro. Bela Biszku, Jeno Fock și Gyula Kallai — vice-

(Agerpres). La propu- Central al președinți ai Consiliului Miniștri; Janos Papp — nistru de Interne ; Janos ter — ministru al Afacerilor Externe; Miklos Ajtai — președinte al Comisiei de stat a planificării cu rang de ministru; Pal Ilku — ministru al Culturii și pe Arpad Kiss — președinte al Comitetului pentru dezvoltarea tehnicii cu rang de ministru.

de mi- 
Pe-

C.A.E.R.: Ședința
permanente pentru

ordinară a Comisiei 
problemele economiceMOSCOVA 13 (Agerpres). La Moscova a avut loc o ședință ordinară a Comisiei permanente pentru problemele economice a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.).La ședință au luat parte delegați ai tuturor țărilor membre ale C.A.E.R.Comisia a discutat probleme în legătură cu dezvoltarea continuă a diviziunii socialiste internaționale a muncii, precum și cu organiza-

rea activității pentru coordonarea planurilor de dezvoltare a principalelor ramuri ale economiei naționale pe perioada pînă în anul 1980, planuri care se elaborează în țările membre ale C.A.E.R.Delegațiile au examinat și aprobat raportul cu privire la activitatea Comisiei șj orientarea pe viitor a activității ei.Ședința Comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de u- nitate și înțelegere reciprocă frățească.
LEOPOLDVILLE 

pres). — Agențiile 
anunță că regimul 
din Katanga a fost 
tembrie răsturnat și guvernul 
central congelez și-a 
autoritatea asupra 
provincii.

După o serie 
sîngeroase care 
mat în ciocniri 
mercenarii Iui 
trupele O.N.U., toate punctele 
strategice din Elisabethville, 
capitala Katangăi, au trecut 
sub controlul autorităților 
O.N.U. La cererea guvernului 
central congolez, trupele 
O.N.U. au arestat cîțiva „mi
niștri" katanghezi. Chombe și 
mina sa dreaptă „ministrul 
de Interne", Munongo, au reu
șit să fugă în împrejurări 
care nu sint încă pe deplin

extins 
acestei

incidente 
transfor-

de 
s-au 
militare între

Chombe și

clare. Chombe se ascunde, po
trivit anumitor informații, în 
împrejurimile capitalei ka- 
tangheze, iar Munongo se 
află in Rhodesia de nord.

Lupte serioase au avut loc 
și în alte părți din Katanga. 
Trupele O.N.U. controlează 
toate punctele strategice din 
această provincie.

Primul ministru al Repu
blicii Congo, Cyrille Adoula, 
a declarat că guvernul cen
tral a hotărît introducerea 
stării excepționale în Katanga 
și trimitere» unui comisar ge
neral extraordinar la Elisa- 
bethville, învestit cu depline 
puteri. Guvernul l-a numit în 
această funcție pe Egide Da
vidson Bocheley, fost comisar 
de stat în guvernul condus 
de Antoine Gizenga.

pp Pp scurt
PRAGA. — în seara zilei de 

13 septembrie, ing. Cornel 
Vlad, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Romine la 
Praga, a oferit o recepție în 
cinstea delegației guverna
mentale a R. P. Romine con
dusă de tov. Constantin Tuzu, 
ministrul Metalurgiei și Con
strucțiilor de mașini, care a 
participat la Tîrgul internațio
nal de la Brno.

GENEVA. — In ședința din 
12 septembrie a Conferinței in
ternaționale pentru reglemen
tarea problemei laoțiene s-a 
încheiat examinarea probleme
lor referitoare la proiectul a- 
cordului cu privire la Laos. 
Acest acord constituie unul

din cele două documente prin
cipale pe care le elaborează 
conferința.

MONTEVIDEO. - La 11 
septembrie la legația romînă 
din Montevideo a avut loc o 
seară de muzică în cadrul că
reia Gh- Luca, insărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. 
Romîne în Uruguay, a făcut o 
prezentare a vieții muzicale 
din țara noastră. In continua
re, cuartetul „Fabini“ din 
Montevideo a executat cuarte
tul în do major de Ion Dumi
trescu.

nii internaționale a institute
lor de cercetări 
care participă 
din peste 30 de

Delegația R. 
condusă de tov. 
grea, adjunct i 
Economiei Forestiere, partici
pă atît la lucrările secțiilor cît 
și la Consiliul internațional al 
Uniunii.

i forestiere, la 
reprezentanți 
țări
P. Romine, 

. Ludovic Ne
al ministrului

VIENA. — La 10 septem
brie la Viena s-a deschis cel 
de-al 13-lea congres al Uniu-

HAVANA. - Scriitorii Eu
gen Jebeleanu și AI. Ivan 
Ghilia, care se află într-o vi
zită in Cuba la invitația Uniu
nii Scriitorilor și Oamenilor de 
Artă din această țară, au avut 
întrevederi cu reprezentanți ai 
artei și culturii din Havana-

Rezultatul concursului de fotografii 
„Tineretul secolului XXLa Moscova au fost date publicității rezultatele concursului 

internațional de fotografii „Tineretul secolului XX", or
ganizat de ziarul „Komsomolskaia Pravda". Timp de trei 

luni și jumătate, pe adresa comitetului de organizare a con
cursului au sosit peste 3 000 de fotografii din toate colțurile 
lumii. Ele au fost prezentate publicului moscovit în cadrul unei 
expoziții organizate în zilele desfășurării Forumului Mondial al 
Tineretului.

Premiul întii a fost decernat fotoamatorului japonez Hirosi Kavașima pentru lucrarea sa „Tineretul nu dă înapoi" în care 
este înfățișat un moment din timpul unei ciocniri dintre tinerii 
participants la o demonstrație antiimperialistă și poliția japoneză.

Cu premiul al doilea au fost distinși Peskov (U.R.S.S.) pen
tru fotografia „Vostok-1“ se pregătește de aterizare" ; Garcio 
(Cuba) pentru „Lecția de alfabetizare" și Dihan (India) pentru 
„Stăvilar".

în afara acestora au mai fost premiați tineri fotoamatori 
din R- P. Romînă, Anglia, Brazilia, R. P. Chineză, R. P. D. Coreeană, U.R.S.S., S.U.A., R. D. Germană și alte țări.
Acțiuni de protest ale studenților din SalvadorStudenții din Salvador desfășoară în aceste zile puternice acțiuni de protest împotriva terorii și politicii reacționare a guvernului. O mare stîmit îndeosebi rii și deportării soare din insula muncitori și partidelor politice și studenți din Salvador, pentru motivul că s-au împotrivit juntei guvernamentale și au cerut respectarea libertăților democratice. La sfîrșitul lunii trecute toate ziarele din Salvador au publicat o declarație a Frontului progresist al studenților din Salvador în care

indignare a știrea arestă- într-o închi- Zelaya a 150 conducători ai

se cere „încetarea persecuțiilor la care sînt supuși cei mai buni fii și fiice ai Salvadorului, respectarea drepturilor tineretului și a legilor".In țară au avut loc de asemenea mitinguri și demonstrații organizate în semn de protest împotriva deportării studenților cu vederi progresiste. Participanții la aceste demonstrații au subliniat că împotriva juntei guvernamentale care stăpînește în Salvador cu ajutorul unor metode brutale, se ridică întregul popor al țării, care este hotărît. să nu înceteze lupta împotriva elementelor fasciste.
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Rasiștii din Republica 
Sud-Africană se 

răfuiesc cu studenții

Tinerii din orașul Coventry au organizat un marș de protest împotriva prezenței trupelor Bundeswehrului pe pămin-tul Angliei

Guvernul rasist al Republicii 
Sud-Africane, înfricoșat de 
amploarea mișcării de eli

berare nafională din țările afri
cane vecine, ridică fot felul de 
bariere pentru a împiedica popu
lația sud-africană să ia contact 
cu popoarele altor țări. După 
cum reiese din informațiile co
respondentului din Pretoria al A- 
aenției Associated Press, Maree, 
ministrul educației naționale (al 
indigenilor), a declarat că gu
vernul sud-african nu va permite 
studenfilor africani din țările ve
cine să studieze la instituțiile de 
învălămînt din Republica Sud- 
Africană, nici chiar în școlile pen
tru negri. Reprezentantul rasiști
lor a motivat această declarajie 
afirmînd că „ei pot aduce cu 
sine idei primejdioase și pot pro
voca revolte".

Tineretul din Porto Rico luptă 
pentru independentă, împotriva colonialismuluiRecent a avut loc în orașul Rio Piedras (Porto Rico) conferința organizației de tineret a Partidului „Mișcarea de luptă independența insulei Rico".„Cercuri largi ale publice din Porto Rico manifestă hotărîrea fermă de a lupta pentru obținerea independenței naționale împotriva dominației economice, militare și politice ale Statelor Unite", se spune în rezoluția adoptată.

pentru Portoopiniei își

Dominația colonialistă a Statelor Unite, se arată în rezoluție, se manifestă prin faptul că puterea legislativă supremă din Porto Rico aparține Congresului S.U.A., 90 la sută din comerțul exterior al Porto Rico revine Statelor Unite, autoritățile obligă tineretul portorican să presteze serviciul militar în armata S.U.A., activitatea sindicatelor portoricane este subordonată intereselor americane.

Rezoluția subliniază că în prezent 13 la sută din teritoriul portorican este ocupat de baze militare ale Statelor Unite.Sistemul învățămîntului din Porto Rico urmărește lichidarea culturii naționale. Conferința a adresat tineretului din întreaga lume, organizațiilor de tineret naționale și internaționale apelul să sprijine lupta poporului portorican pentru independență.
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