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urmă cu cîtva timp, Cer- Tache și-a convocat bri- într-o scurtă consfătuire

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor

I

de brigadă fruntașă
in- al
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întrecerea pentru titlul
de bună calitate agrotehnică (colectiviștii din comuna Epurești, regiunea București însămînțează grîu de toamnă). Foto : AGERPRES
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Noî tehnologii 
de finisare 

a țesăturilor

In nica gada de lucru.— Noi lucrăm bine, li s-a adresat atunci Cernica. Putem însă lucra și mai bine. Mai sînt, cum se spune, rezerve interne nefolosite. Cunoașterea amănunțită a planului de operații, a desenului 
e o rezervă? Este. Atunci, s-o folosim.Cernica știa el ceva. Pentru că fiecare membru al găzii își vedea de lucrul nu cunoștea în ansamblu tot planul de operații, atunci cînd croia anumite piese lua deșeurile și le arunca la fier vechi. Cînd alt membru al brigăzii avea de executat un cornier, o întăritură sau vreo piesă de legătură tăia bla lungă de 5—6 metri și-și confecționa bucățica lui de piesă.— Dacă cunoaștem cu toții planul de operații, și-a continuat responsabilul brigăzii ideea, dacă vom ști să citim la perfecție desenul nu vom face risipă, vom realiza lucrările intr-un termen mai scurt.A rămas de atunci ca o o bișnuință în activitatea brigăzii lui Cernica de la sectorul I montaj al Șantierelor Navale Oltenița, să se întrunească la sfîrșitul lucrului și discute pe scurt planul, această consfătuire se metodele cele mai nale de croire, cele ____bune mijloace pentru realizarea produselor la un bun m-

bri- său,

din

ția marfă în proporție de 104,18 la sută. în această perioadă a crescut calificarea, experiența în muncă a tinerilor muncitori dintre care mulți au fost încadrați în cursurile de ridicare a calificării, au audiat conferințe tehnice, au citit literatură de specialitate.In șantier mai sînt însă numeroase posibilități prin care tinerii ar putea să contribuie la reducerea prețului de cost, la creșterea productivității muncii. Din discuțiile avute

pe baza tuturor criteriilor dicate de plenara C.C. U.T.M. Secretarul Comitetului U.T.M. de la șantier, tovarășul Măcău, cunoaște foarte bine modul în care trebuie să se desfășoare întrecerea. Din păcate însă el n-a îndrumat în suficientă măsură brigăzile pentru ca întrecerea să se desfășoare în bune condiții.Comitetulsă ajute brigăzile rînd gram
Raid 

la Șantierele Navale
Oltenița

ta- cu mulți tineri reieșit în printr-o 1 rire a materiei tr-o mai mașinilor și lucru, ca ț bună organizare a producției, tinerii puteau să-și aducă o contribuție mai mare în această privință.Cele 15 brigăzi de producție ale tineretului existente în șantier cuprind numeroși tineri harnici și pricepuți. Contribuția lor la îndeplinirea indicilor de plan, la reducerea prețului de cost și la mărirea productivității muncii a fost însă sub posibilități datorită faptului că membrii comitetului U.T.M. n-au îndrumat în măsură suficientă organizațiile U.T.M. să folosească acele vel tehnic. As’tffel, nu cu mult - mijloace specifice de' organi- timp în urmă decupările de ușurare de la ceamurile de 1000 tone se aruncau la fier vechi. Membrii brigăzii și-au dat seama insă că din acestea se pot confecționa diverse alte piese mărunte necesare în construcția vaselor și le-au folosit caCernica nic, din produs® care a realizat în primele opt luni ale anului economii în valoare de 11.000 lei.Realizările brigăzii condusă de Cernica Tache, ca și ale altor brigăzi de producție ale tineretului s-au cumulat în realizările întregului colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni de la S.N. Oltenița. Pe primele opt luni șantierul și-a indeplinit astfel planul la producția globală în proporție de 100,37 la sută,* iar- la preduc-

muncitori a i mod evident că mai bună gospodă- prime, prin- bună folosire a i a timpului de și printr-o mai i,

U.T.M. trebuie în primul în alcătuirea unui pro- de lucru judicios care să concretizeze obiectivele generale stabilite de plenara C.C. al U.T.M.Ar putea fi trecută, de pildă, în programele de lucru problema îmbunătățirii disciplinei pentru că mai sînt unii ca Marin Cristu, Butoi Enache Radu lipsesc nemotivat

să în aleg rațio- mai

angajamentul

pînă Ia kg fler au con- că au aceasta

Tinerii din secția reparații mașini a Uzinelor „1 Mai“ Ploiești cuprinși in două brigăzi utemiste de muncă patriotică, desiășoaiă o intensă activitate pentru colectarea fierului vechi necesar turnătoriilor de iontă ?1 oțel ale uzinei. Angajamentul lor era de a colecta sfîrșitul anului 13.000 vechi. Zilele trecute statat Insă bucuroși colectat 25.000 kg. înacțiune s-au evidențiat tinerii Petre Herea, Spiridon Șerbă- nescu, Nicolae Voiceanu» Gheorghe Stoica și alții.îndeplinind și depășind cifra pe care și-au propus-o tinerii din secție s-au angajat ca, în cele trei luni care au mai rămas pînă la siîrșitul anului, să mai colecteze încă 9.000 kg. Și sînt hotărîți să-și îndeplinească și acest angajament.în numeroase fabrici textile 
din țară, printre care „Dacia“- 
București, „Teba" și „30 De- 
cembrie“-Arad, „Vasia Vasi- 
lescu"-Mediaș și altele au fost 
aplicate noi tehnologii de fi
nisare a țesăturilor. în acest 
fel au fost fabricate țesături 
de bumbac cu apret semiper
manent, țesături cu contracție 
redusă la spălat, țesături din 
celofibră neșifonabilă cu 
pect de bumbac etc., care 
zintă calități superioare 
duselor de pînă acum.

In același timp sînt folosite 
procedee moderne de impri
mare. Printre produsele noi 
obținute pe această cale sînt 
imprimeurile cu desene mul
ticolore realizate prin supra
punerea coloranților și prin 
fotoreproducere, imprimeurile 
pe tricotaje și altele.

Tehnicienii și inginerii din 
fabrici, împreună cu cercetă
torii științifici, au elaborat de 
asemenea, rețete îmbunătățite 
de albire, precum și de vop
sire a țesăturilor într-o sin
gură culoare. Noile produse 
fabricate prin aplicarea ace
stor rețete se decolorează mai 
greu și sînt mai rezistente la 
frecare și umezeală.

Recolta în hambare
sămînța sub brazdă !

Fiecare clipă
T) e ogoarele gos- 
£ podăriei. agri

cole de stat 
din 
re- 
se 

in-

plincare se cuColectiviștii și mecanizatorii 
in întrecere

La gospodăria colectivă 
„Unirea“-Dăscălești din 
raionul Rm. Sărat, se 

recoltează porumbul. Echipele 
de cîmp sînt în întrecere pen
tru a elibera cît mai repede 
terenul- Echipa condusă de tî
nărul Nicolae R. Vasile a ter
minat cu o zi mai devreme 
recoltatul. Membrii echipei au 
dat apoi ajutor colectiviștilor 
din echipa lui Dumitru Ghe
orghe. Însuflețirea cu care ti
nerii colectiviști participă la 
această lucrare a dat rezultate 
bune. împreună cu vîrstnicii ei 
au recoltat pînă acum porum
bul de pe mai bine de 300 hec
tare din cele 480. Acest lucru 
a dat posibilitatea mecaniza
torilor din brigada lui Petre 
Bălan de la S.M.T. Sihlea să 
lucreze din plin. Unii dintre 
tractoriști continuă să însă- 
mînțeze grîu pe cele 520 de 
hectare pregătite din timp, 
alții fac arături adînci pe tar
lalele eliberate de porumb, 
tarlale pe care colectiviștii au 
împrăștiat însemnate can^tăți , Cartofii? dZexemplu,-cullivați pe 
de gunoi de grajd. 1 27 ha la Oarda și 17 ha la Gal-

folosită din
terenurilor 
vor însămânța 
porumb. Mecaniza
torii din gospodărie 
au executat pînă în 
prezent în cele mai 
bune condițiuni a- 
grotehnice arături 
adinei pe o supra
față de peste 220 
hectare- Printre 
fruntașii campaniei 
de toamnă, în gos
podăria agricolă de 
stat Foeni, se nu
mără și mecaniza
torii loan Preda, 
M ilovan Bojin, 
Maică Glăvan și 
alții.

țul rezultatelor ob
ținute de ei pînă 
acum îrț, această 
campanie riu poate 
fi decît îmbucură
tor. Astfel, au re
coltat și au treierat 
pînă în prezent 
floarea-soarelui de 
pe 50 ha teren ; au 
însămînțat cu orz și borceag pentru 
masă verde peste 
230 ha și continuă 
în prezent pregă
tirea ultimelor su
prafețe de teren 
pentru însămînțări- 
le de toamnă.

O atenție mare 
se dă, de asemenea, 
pregătirii terenu
rilor destinate în- 
sămînțărilor de pri
măvară, mai ales

cole de
„13 Decembrie" 
comuna Foeni, 
giunea Banat, 
desfășoară cu 
tensitate în aceste 
zile lucrările agri
cole de toamnă: re
coltările, însămîn- 
țările, arăturile a- 
dînci și altele- Ho- 
tărîți ca toate a- 
ceste lucrări să fie 
făcute la timp și în 
cele mai bune con
dițiuni agrotehnice, 
muncitorii din gos
podăria agricolă de 
stat, atît cei tineri 
cit 
nu 
pă 
De

O mare atenție acordă co
lectiviștii din Dăscălești tere
nului pe care în anul viitor 
vor cultiva porumb pentru 
boabe- Acolo unde în acest an 
a fost orz, plante furajere și 
alte culturi s-au incorporat, 
odată cu arăturile adinei, cite 
15-20 tone de gunoi de grajd 
la hectar.

S-a prevăzut, de asemenea, 
ca pe aceste suprafețe care 
cuprind aproape 400 de hec
tare să se mai încorporeze, în 
mustul zăpezii, îngrășăminte 
naturale și chimice. Colecti
viștii au luat aceste măsuri în 
vederea obținerii în anul vi
itor a 
rumb

tineriAnghel, Enache Radu etc. care lipsesc nemotivat de la lucru. La obiectivul întrecerii privind aplicarea inițiativei tinerilor de la „Tu- dor Vladimirescu" în programul de lucru al brigăzilor ar putea fi trecut concret : Nici o absență, nici un act de indisciplină ! Și aceasta ar1 fî ' contribuit desigur la micșorarea și lichidarea absențelor nemotivate, la o mai bună disciplină în producție.întreprinderea nu și-a îndeplinit planul privind indicele de productivitate a muncii. Este bine cunoscut că ridicarea calificării, folosirea din plin a timpului de lucru contribuie tocmai la creșterea productivității muncii. La sectorul mecanic însă mai sînt tineri printre care Bodîrlău Marin, Gheorghe Petre care au un nivel scăzut de calificare, iar la sectorul tîmplărie tînărul Mihalea Tudor cînd pleacă din atelier uită să se mai întoarcă. Era bine deci ca în programul de lucru al bri-

(Agerpres)
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unei producții de po- 
boabe cit mai mari.

B. COSTEA

și cei vîrstnici, 
pierd nici o cli- 
bună de lucru, 
aceea și bilan-

ADAM MARIN 
corespondent

Brigadieri ai muncii patriotice în G. A» S.

În gospodăriile • agricole de 
stat din satele Oarda și 
Galda de Jos, raionul Alba 

lulia, campania de recoltare a 
culturilor de toamnă este în toi.

pierderile de țițeiReduc

I. BODEA
V. DINULESCU

petroliere 
unul din 

întrecerii

atare. Brigada este un colectiv mîinile căruia lui har- ies de înaltă calitate și (Continuare în pag. a 3-a)

și să le

Danie- 
pasiune

zare și mobilizare a tineretului în scopul îndeplinirii planului la toti indicii. Organizarea întrecerii între brigăzi pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă oferă tocmai posibilitatea înlăturării lipsurilor existente în munca tinerilor de la S. N. Oltenița. A- ceasta, fără îndoială, atunci rînd întrecerea se desfășoară
Reducerea pierde

rilor de țiței și de 
produse 
constituie 
obiectivele 
pe care o desfășoa
ră petroliștii din sche
lele și rafinăriile plo- 
ieștene.

în schelele Cîmpi
na, Moreni și Tîrgo- 
viște, de exemplu, la 
un număr însemnat 
de parcuri, petro-

lișfii au pus în func
țiune decantoare cu 
ajutorul cărora se re
cuperează lunar circa 
40 tone de țiței. în 
sectoarele de produc
ție s-au montat rezer
voare prin care se 
captează în fiecare 
lună 12—25 tone ți
ței rezultat din scur
geri. In același scop, 
la rafinăriile din Plo
iești și Teleajen au

fost cuplate unele in
stalații, iar la rafină
ria din Cîmpina s-au 
înlocuit în mare parte 
conductele și ventile- 
le vechi.

Ca rezultat al mă
surilor luate, în rafi
nării pierderile de 
produse petroliere au 
fost reduse în prime
le 8 luni ale anului, 
față de plan, cu 3450 
tone.

Tinerll din brigada de a- |ustori-montaj condusă de Porkolab Mihai de la întreprinderea metalurgică „Encsel Mauriciu“ din Tg. Mureș își depășesc în mod permanent planul cu 30 la sută. Brigada execută lucrări de bună calitate.Foto : N. STELORIAN
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Combinatul de faianță și sticlă din Sighișoaia. exterioară. Foto : CASA SCÎNTEII

ălcăm pe preșuri 
groase și moi. așternute peste podeaua ceruită. îm
prejurul nostru lu
mina inundă prin 

geamurile mari peste care sînt 
trase perdele de mătase porto
calie. Cu glasul potolit. în care 
se deslușește însă mîndria gaz
dei, tînărul medic Gheorghe 
Danielescu explică :

— Aici e biroul unde dau 
consultații. Iar aceasta e bi
blioteca personală. Am cîteva 
sute de volume de specialitate. 
Dincoace e biroul medicului 
care, conform schemei circum
scripției noastre, trebuie să 
vină în toamna aceasta. II aș
teptăm. cu nerăbdare. I-am 
pregătit pînă și cerneală și 
hîrtie pentru rețete.

încet, fără grabă, trecem din 
cameră în cameră, ne oprim 
în fața aparatelor medicale, a 
truselor, a medicamentelor. A- 
jungem în sala de intervenție. 
Aici, după cum spune medi
cul, au născut pînă acum 129 
de femei din comună. In fața 
camerei de intervenție se află 
maternitatea — un dormitor 
aranjat cu mult gust. Paturi 
de fier vopsite în alb, saltele 
de lină, cearșafuri imacula
te, pături albastre. Și, în drep
tul fiecărui pat mare, cîte un

pătuț cu gărduleț pentru noii 
născuți. In continuare, bucă
tăria, unde se prepară laptele 
pentru copii, camera unde se 
fierb seringile ; terasa și mica 
grădină a dispensarului tre
zesc același deosebit interes.

Curățenie, ordine confort. Se 
vede în toate o mină energică, 
o exigență deosebită. Mă uit 
la medicul Gheorghe Danieles- 
cu. înalt, slăbuț, cu părul 
mare și ondulat, abia a împli
nit 25 de ani, e căsătorit și, de cîteva zile e tată.

— De cînd sînteți în Grojdi
bod?

— De aproape 2 ani de zile, 
de cînd am terminat faculta
tea.

In momentul de față în ori
care sat medicul are tot ce-i 
este necesar, inclusiv posibilități de specializare chiar. E 
drept că mai sînt încă greu
tăți, dar e inegalabilă sa
tisfacția pe care o încerci 
cînd le-ai învins, cînd poți să 
spui că uite, aici, lucrurile

mergeau mai slab, dar acum 
merg bine, și cînd știi că și 
tu ai contribuit cu forțele tale 
ca lucrurile să meargă bine. 
Nu, n-am încercat să rămîn 
în București. Am cerut să fiu 
trimis la țară. M-am născut, 
am crescut și am muncit în- 
tr-un sat din Drăgășani. La 
facultate, în toți cei 6 ani de 
zile, n-am avut decît un sin
gur gînd : să învăț cit mai 
bine și să mă reîntorc iar în 
mijlocul oamenilor din mijlo
cul cărora am plecat 
apăr sănătatea.

Medicul Gheorghe 
lescu vorbește cu
despre cei doi ani de zile de 
cînd lucrează în comuna Groj
dibod, despre greutățile întîm- 
pinate și învinse, despre ceea 
ce a reușit să facă și ceea 
ce va face. Din cuvintele lui 
îți dai seama că a muncit foar
te mult. Și prin fața ochilor îți trece filmul celor doi ani de 
muncă ai tînărului medic, tn 
această comuni de pe malul

Dunării, lupta lui pentru a 
cîștiga încrederea oamenilor: 
consultații la dispensar și pe 
la casele celor care nu voiau 
să vină la dispensar, confe
rințe despre îngrijirea sănă
tății și prevenirea diferitelor 
boli, cercul „Crucea roșie", 
sfaturi date ori de cite ori a- 
vea prilejul. Apoi urmează 
noaptea aceea, care i-a adus 
una dintre cele mai frumoase 
clipe din viață, cînd a salvat 
viața unei mame și a unui 
nou-născut, atrăgîndu-și din- 
tr-o dată dragostea, stima și 
mai ales încrederea oameni
lor. A urmat apoi mutarea 
dispensarului din casa de țară, 
veche, necorespunzătoare, tn 
actuala clădire, refăcută prin 
muncă patriotică de întreg sa
tul. Apoi căsătoria (soția lui, 
felceră, lucrează acum la ace
lași dispensar). Și, în sfirșit, 
copilul.

Greutăți, succese, necazuri, bucurii pe parcursul celor, 
doi ani de zile petrecuți tn 
mijlocul oamenilor, de eănăta-

da de Jos, au fost strînși în între- De un ajutor efectiv din partea 
gime. Acum a început culesul tineretului s-a bucurat și gos- 
strugurilor. podăria agricolă de stat,, din

Cea maî mate' atenție 'se a- Garda. Aici brigada uîemisia de 
cordă însă în ambelâ gospodării . .muncă patriotică -din <a.A.(L,..Ber- 
de stat recoltării porumbului. 
Chiar din prima zi în care s-a 
început această aejiune lanurile 
de porumb au fost împînzite de 
oameni. Alături de muncitorii de 
aici, în ajutorul gospodăriilor au 
venit brigăzile utemiste de mun
că patriotică din școli și gospo
dării agricole colective. De exem
plu elevii Școlii medii din comu
na Teiuș, unde gospodăria agri
colă de stat Galda de Jos are 
circa 10 hectare cultivate cu po
rumb, au hotărît ca în timpul lor 
liber să sprijine recoltarea acestei 
culturi. Mobilizați de organizația 
U.T.M., duminica trecută ei au 
ieșit la lucru în gospodărie, reu
șind să sfrîngă porumbul de pe 
6 hectare. în sprijinul aceleiași 
gospodării au venit și elevii Șco
lii profesionale zootehnice din 
satul Galtiu, care au cules po
rumbul de pe 7 hectare.

ghjy a ajutaj,v;sîmbătă și dumi
nică, la „țecojtarea.a 10 ha cu po
rumb. De altfel, tinerii colecti
viști au hotărît să sprijine în con
tinuare această lucrare în gos
podăria agricolă de stat, pînă la 
terminarea ei, deoarece lucrările 
similare din gospodăria lor co
lectivă sînt pe terminate. Elevii 
Școlii profesionale de mecanizare 
a agriculturii și ai Școlii profe
sionale de meserii din orașul 
Alba lulia s-au angajat, de ase
menea, să sfrîngă în fimpul lor 
liber porumbul de pe 17 hectare 
ale gospodăriei de sfat din 
Oarda.

Există toate condițiile ca în 
cursul acestei săptămîni gospodă
ria agricolă de stat din Oarda să 
termine, așa cum are planificat, 
recoltarea porumbului pe cele 
170 ha.

' LAL ROMULUS

CU PLANUL ÎNDEPLINIT
j 4SUB SOrt'T si ' ' . . etn

septembrie, ''^litativ al produselor. In acea
stă direcție rezultate deose
bite au obținut minerii din ex
ploatările trustului „Ardealul** 
care depășind producția pla
nificată de 
cărbune au 
de cenușă cu 
cărbune brun 
la lignit. La 
duse refractare 
cantitatea de cărămizi de cali
tatea I pentru siderurgie a 
crescut cu 4,6 ța sută, compa
rativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Rezultate ase
mănătoare au obținut și mun
citorii de la IPROFIL Biho
rul, de la Fabrica de ulei „In- 
terindustrial". din Oradea ți 
din alte întreprinderi ale re
giunii.• Desfășurînd întrecerea pentru utilizarea mai bună a mijloacelor de transport, conducătorii auto și muncitorii din transportul auto interurban au îndeplinit planul la transportul de mărfuri pe primele nouă luni ale anului, înainte de termen, transpor- tînd în această perioadă un volum de mărfuri cu 58 la sută mai mare decît în aceeași perioadă din anul trecut. Cea mai mare contribuție la îndeplinirea înainte de termen a planului au adus-o colectivele întreprinderilor regionale de transporturi auto București, Bacău, Ploiești și Autonomă Maghiară.De la 1 septembrie ză în contul ultimului tru al anului și lucrătorii din transporturile fluviale de mărfuri. Acest succes se da- torește atît înzestrării flotei noastre fluviale cu noi nave, cît și utilizării mai bune a capacității de transport a vaselor.înainte de termen și-au îndeplinit sarcinile la transportul de mărfuri pe primele trei trimestre din acest an și muncitorii din flota comercială maritimă.

• Pină la 28 l.....
peste 30 ’întreprinderi in
dustriale din reg.unea Criță- 
na și-au îndeplinit înainte de 
termen planul pe primele 9 
luni ale anului. Muncitorii din 
întreprinderile industriale din 
această regiune au realizat 
numai în 8 luni, prin reduce
rea prețului de cost, economii 
suplimentare a căror valoare 
întrece cu peste 3 milioane 
prevederile angajamentelor pe 
tot anul.

Sporirea producției și reali
zarea de economii a fost în
soțită. în numeroase întreprin
deri, de ridicarea nivelului ca-

12.900 tone de 
redus procentul
2,90 la sută la 
și cu 1 la sută 
fabrica de pro- 

din Aștileu

tea cărora trebuie să aibă gri
jă. Și, peste toate, superbă în 
puritatea ei, conștiința dato
riei împlinite.

La 30 kilometri de Grojdi
bod, în Corabia, în centrul o- 
rașului, pe unul din panourile 
de onoare care înconjoară par
cul ca niște flori mari, roșii, 
am găsit și fotografia de ado
lescent a tînărului medic. De
desubtul ei scrie puțin dar 
edificator: „Medicul Gheorghe Danielescu din comuna Grojdibod, a reușit să reducă mortalitatea infantilă la zero, circumscripția sa situîndu-se pe primul loc pe raion".

Mă gîndesc la cei doi ani de 
muncă în comuna Grojdibod 
ai tînărului medic Gheorghe 
Danielescu, la minunatul dis
pensar în care lucrează, la 
cele 129 de femei care au năs
cut sub ochii lui și ai căror copii trăiesc toți, la căminul 
lui, la biblioteca lui, la cele 
11 abonamente la ziare și 
reviste de specialitate ori li
terare, la examenul de specia
lizare pe care-l va da în cu- 
rînd. Da, într-adevăr, iată un 
om care și-a înțeles pe deplin 
menirea.

a DIACONU

Mureș-lucrea- trimes-

(Agerpres)
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Ajutor concret activului Cenaclul

căminelor culturale tinerilor
otelarih a Casa raională de l! cultură din Salon- 

| ta, animația o- 
bișnuită din cursul j săptămânii âove- 

dește pe deplin 
interesul de care se bucură a- 
ceasta instituție de cultură 
în rîndul oamenilor muncii. 
Intr-un singur trimestru, 
peste 30.000 de oameni 
ăi muncii au asistat la 60 
de manifestări culturale și 
artistice ; peste 450 de tineri — 
muncitori, țărani muncitori, 
funcționari, intelectuali — ac
tivează în formațiile artistice 
sau la diversele cercuri. ,

Dar ceea ce constituie o la
tură esențială a activității ca
sei de cultură este îndrumarea 
metodică a căminelor 
rale de la sate.

Călăuzindu-se după 
mentele Congresului al 
dl partidului și după 
hotărîrile plenarei 
C.C- al P.M.R. din 30 
iunie — 1 iulie a.c., 
la sate au fost orga
nizate în ultima Vre
me, sub directa în
drumare a casei ra
ionale de cultură, 
manifestări bogate, t 
conținut Corespunzător, lega- 
te concret de sarcinile eco
nomice, sociale și culturale lo
cale. Mulți directori de cămi
ne culturale d,in raipițtil Șg* . 
lonta, tineri,. fără prea: muttă 
erdperieiiță. au primit lin spri
jin efectiv în organizarea unor 
asemenea manifestări cUltural- 
educative de mai mare am
ploare, Cu bogat conținut edu
cativ, care Să atragă masele 
largi de țărani muncitori la 
Căminele culturale- Activiștii 
casei raionale die cultură au a- 
jutat Căminul cultural din Mă- 
dăraș în organizarea unei in
teresante seri tematice intitu
lată „Cum va arăta gospodăria agricolă colectivă în anul 1965“ la care au contribuit 
intelectualii din comună și 
mulți tineri colectiviști, îndru
mați de organizația TJ.T.ill. 
Colectiviștii au' aflat intern 
mod fioarte sugestiv șl convin
gător sarcinile ce decurg din 
planul de perspectivă al gos
podăriei, problemele cele mai 
actuale privind dezvoltarea 
șeptelulUi de aniniaie. La TuL 
ca organizarea unei interesante 
„Npri de calcul" pe teină: ; „dum Va realiză goSpodSfia ’ \ co|ectij6;ă_rnărireă yâlorjf. Zilet- . 'î^inariilor raionale nu li „ „ munc^“ ă d^lrmbtăt atrage-* ăcordtâ atenția .cuvenita.’. Ele 
UiicărKMul îculțimfl^ CfbtUbtf- e.
vițtii din TulA1 .‘ vneori fără eficiența-tăun eniiătt., £
petarea „scrilo'F!'d^s'’’ț^lft^r* 
Ca-Ye s-âu dovedit ' fbqYte inte
resante și pe înțelesul lor. Așa 
cum era de așteptat, directorii 
Căminelor culturale, învățînd 
concret metoda organizării 
unor asemenea acțiuni, au lăr
git ulterior volumul preocupă
rilor lor, îmbogățind progra
mul săptăminal de activitate 
al instituțiilor culturale ce le 
conduc.

cultu-

docu- 
III-lea

Salonta și-a însușit un stil de 
muncă corespunzător sarcini
lor actuale, deosebit de mul
tiple.

Există însă din păcate 0 se 
tie de lacune privind îndru
marea metodică la Casd raio
nală de cultură din Salonta. 
Spunem aceasta deoarece pri
ceperea și experiența activului 
său, forțele de care dispune 
impun mai multă exigență și 
preocupare din partea acestei 
instituții culturale pentru în
drumarea activității căminelor 
culturale. Asta cu atât mai 
mult cu cît, în perioada care 
urmează Căminelor culturale 
li se cere o activitate comple
xă, zilnică, cu un conținut tot 
mai bogat, legat strîns de 
problemele concrete ale comu
nelor și satelor, de întărirea 
și dezvoltarea gospodăriilor a-

Pe marginea activității desfășu
rate de Casa raionaiă de cultură 

din Salontaș regiunea Crișana

comuna Mădăraș s-a ridicat 
într-adevăr la nivelul cerințe
lor actuale, tematica referate
lor prezentate, vizita in gospo
dăria colectivă, discuțiile pur
tate atacînd problemele de 
baza ale dezvoltării și întăririi 
agriculturii socialiste in lumi
na documentelor de partid. De 
ce însă tocmai la acest semi
nar, organizat intr-o comună 
cu reale posibilități și unde 
înainte s-au inițiat unele ma
nifestări culturale model, casa 
raională de cultură nu a ‘or
ganizat și o serie de aplicații 
practice ?

De ce în sfera de preocu
pări a casei de cultură nu in
tră mai acut problema îndru
mării căminelor culturale de 
la sate pentru ca acestea să 
organizeze unele manifestări 
cultural-educative interesante, 
variate pentru tineret ? La Se- 

_ minariile raionale ar
trebui abordate cu 

îndrăz- 
aspecte 
munca 
rîndul 
trebui 

mult 
acum

1 4 Srfurie vie a muncii harnici- 
Zrj 'or ofelari. si și noapte 

deasupra Reșifei se înalță 
o flacără roșie. Aici, în fața imen
selor cuptoare și a fierului incan
descent, uriașele jerbe de loc lu
minează fețele încordate ale oțe- 
larilor. Partidul a dăruit tuturor 
demnitatea muncii libere și, pen
tru mulțumirea adusă partidului, 
glasul capătă ritmul și rezonanța 
versului.

„Dacă, astăzi putem să visăm, să-ndrăznîm, Cu flacăra Reșifei zveltă să ne-ăvîntăm către stele cutezători.Dacă tinerețea noastră e numai dragoste Și dacă oțelul curge impetuos Ca viața noastră plină de demnitate,Numai ție, partid, îtî mulțumim!“

cu un griede colective și creșterea 
producției agricole.

Căminele culturale trebuie să sprijine operativ și Cu .cbm--A 
.. petmță'jiimca^^^i^fă^a- 
j^'ra'^ rȘimUl Shlonta pe plan 

’economic și pot face asta or- 
ganizind cu continuitate ma
nifestări cultural-educative și 
artistice adecvate. Manifestă
rile culturale inițiate șl orga
nizate cu pricepere de casa de 
cultură la Unele căfnirte cultu
rale din rdiam, manifestări 
care s-au dovedit eficiente și 
legate de cerințele satelor tre
buiau larg generalizate, popu
larizate astfel Incit toți direc
torii căminelor culturale (în 
raion sînt 23 de comune și 30 
de sate) să fie în măsură să 
organizeze asemenea intere
sante manifestări culturale- J

Este un lucru știut: la dis
poziția, caselor de cultură iEiu 
semtnttriile raionale — mijloc 
de bază în munca de îndru
mare metodică a directorilor de cămine culturale, de criș- 

.. tere a calificării profesionale W acestora. Gr. .la Salonta--se-

mai multă 
neală acele 
care privesc 
culturală în 
tineretului. Ar
solicitat mai 
decît pînă 
organizațiilor V.T.M. 

sate chiar pe linia 
metodice ce re
de cultură, in

sprijinul 
de la i 
îndrumării 
vine casei 
sensul participării mai intense 
la organizarea și dezvoltarea 
Vieții culturale, la inițierea 
manifestărilor culturale mo
del.

Casa raională de cultură din 
Salonta ar trebui să primească 
un sprijin mai susținut și din 
părtea
U. T.M. 
cestuia 
liul de 
cultură. Sprijinul nu trebuie să 
se rezume numai la partici
parea la diverse ședințe, ci la 
conducerea și organizarea e- 
fectivă a muncii culturale, la 
dezvoltarea Unei activități me- 
todice: la sate, din care să nu

.. lipsească, printre altele, pro- ‘. blemdlș. educației tineretului. 
‘' Contribuția organizațiilor

V. T.M. la viața culturală din 
sate trebuie să se ridice tot 
mai mult la nivelul așteptat, 
transformîndu-se într-o 
că vie. operativă, cu un 
conținut educativ.

Muncind pe măsura . ,
lor i și capacității lor, activiștii R casei de cultură pot și trebuie
să feiolve în bune condițiuni ji eficient sarcinile ce le stau

Seminarul raional PrifdMS&t ta ȘERBAN RADULESCU

comitetului raionul 
Vn reprezentant al re
face parte din consi- 
conducere al casei de

mun- 
bogat

forțe-

Simple și sincere, versurile ti- 
nărului Jur/ica Tinidtei, muncitor la 
Combinatul metalurgic, din Reșița, 
au în ele ceva din izbucnirea vă
păii oțelului topit, stăpinit cu 
pricepere și dîrzenie de oameni.

întreaga creație a membrilor 
cercului literar „Maxim Gorki" al 
tinerilor muncitori reșifeni expri
mă devotament fierbinte față de 
sarcinile construcției socialiste, 
dragoste puternică pentru orașul 
lor ca o adevărată „imensă uzi
nă" pentru fiecare nouă clădire 
a noului cartier Morcasa. Nume 
ca Jurjica Timofei, Gh. Chisăliță, 
Loga Ignea, Gh. Țepeneu și altele 
sînt cunoscute muncitorilor de la 
serile de poezie originală pre
zentate la club ori la casă de 
cultură, ocazii în care aplauzele 
au confirmat sentimente comune, 
aproba ea unanimă de către as
cultători a celor oglindite în crea
ția tinerilor muncitori.

Cu toată această frumoasă ac
tivitate, membrii cercului se arată 
dornici să inițieze și o serie de 
alte acțiuni colective în cadrul că
rora tinerii creatori să cunoască 
munca tuturor sectoarelor combi
natului, să organizeze schimburi 
de experiența cu cercurile lite
rare din regiune, să aducă în mij
locul lor profesori de literatură 
care să-i ajute în problemele de 
măiestrie artistică. Comitetul 
U.T.M. al combinatului trebuie să 
țină seama și de aceste acțiuni 
necesare unei bogate munci cul- 
tural-artistice, să se intereseze mai 
îndeaproape de activitatea cercu
lui literar și să organizeze prac
tic. , aceste acțiuni. Sînt dorințele 
justificate ale unor tineri enfu- j ...... ... . ,.

r ziaști în munca și creația lor.

CENE SN1NE „0GUNM“ ?

Artiștii qmatori din formația de dansuri a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor interpre- tînd irumosul dans popular „Nunta din Oaș“.- Foto : N. STELORiANacă stai de vorbă 
cu tovarășii din 
lomitetul U.T.M. 
îl Uzinei „1 Mai" 

■lin Ploiești, îți 
dai seama că ei a-

preciază la justa valoare rolul 
educativ al Joilor tineretului. E potrivită chiar și expresia 
pe care o folosesc și care 
desemnează „Joia tineretu
lui" ca fiind o oglindă a acti
vității culturale de masă în 
rîndul tinerilor uzinei. Intr-a
devăr, dacă vrei să-ți dai sea
ma despre importanța pe care 
o acordă activiștii utemiști 
dintr-o întreprindere culturii 
de masă în mijlocul tinerilor, 
este foarte nimerit Să începi 
prin a studia programul Joilor 
tineretului. Ce ne spune deci 
această oglindă a activității 
culturale pentru tineret la U- 
zina „1 Mai" din Ploiești?

vățat unii de la alții. Au mai 
fost apreciate de tineri con
cursul „Cunoașteți melodia a- 
ceasta ?“, întâlnirea cu inova
tori și fruntași în producție, 
întâlnirea cu sportivi fruntași 
etc. Din păcate, asemenea ma
nifestări cu caracter mai ori
ginal, dovedind mai multă 
inițiativă, sînt încă destul de 
rare în cadrul Joilor tineretu
lui. Dacă urmărești programul 
acestora ai să vezi filme, 
foarte multe filme („Soarta 
unui om", „Generația salvată", 
„Duelul", „Cerneala roșie", 
„Strada Seiler nr. 8“, „Tolanda 
Balaș" dar și „Musca", „Creș
terea iepurilor de casă", „Gîză 
mică - gură cască" etc.), re
cenzii, conferințe.

Filmele, conferințele, recen
ziile sînt foarte bune și nece
sare dar ele pot fi programate

Activiștii casei de cultură au 
mai demonstrat cum trebuie 
organizate la sate și alte for
me ale muncii cultural-educa
tive de masă care, temeinic 
pregătite lărgesc sfera de acti
vitate a căminelor culturale. 
Manifestări model cum ar 
fi consfătuirea cu colectiviștii 
organizată cu sprijinul casei 
de cultură la căminul cultural 
din Talpaș pe tema „Cum luptăm pentru îmbunătățirea sectorului pcrcin. și pentru o producție mare de lapte" sau „jurnalul vor’oti" pe țerag 
gricoie inițiat la Ținea sînt 
mijloace . specifice și proprii 
caselor de culturi în trrntâd'lie 
îndrumare metodică a directo
rilor căminelor 
întâmplător ele și te cu bucurie 
oiștii culturali
respective și și-au găsit locul 
cuvenit în activitatea lor zil
nică. Aceasta dovedește că 
activul casei de cultură din

Culturale. Nu 
au fost însu- 
de către acti- 
din comunele

A. ZAICU

Librăria sătească din comuna Plosca, raionul Alexandria, este frecventată de un mare număr de tineri. Bine aprovizionată, e<j oferă tinerilor ultimele noutăți : lucrări politice, beletristice și științifica -< pentru completarea bibliotecilor personale.Foto : AGERPRES

în primul rînd de aici se 
degajă o concluzie pozitivă. 
Joile tineretului se organi
zează în general cu regulari- , late și programul lor este res
pectat. In cadrul acestor joi, 
tinerii muncitori pot auzi 
conferințe cum ar fi de pildă 
acelea despre „Rolul conducă
tor al P.M.R. în construirea 
socialismului în patria -noa
stră", despre „Primii călători 
în Cosmos", despre „Dezvolta
rea multilaterală a omului în 
comunism", despre ..Structura 
Pămintului". Nu b dată în ca
drul joilor se organizează seri 
literăre și simpozioane pe te
me de literatură. Astfel a avut 
loc o seară literară închinată 
oglindirii în literatura a 
luptei partidului, o seară lite
rară intitulată „Frumoasă ești 
patria meal", simpozioane des
pre operele lui Vasile Alee- 
sandri, Tudor Arghezi, simpo
zionul „Dezvoltarea industriei
noastre în șesenal" etc.

Uneori au loc în cadrul jo
ilor și acțiuni cu caracter mai 
deosebit. Astfel a. avut lac
acum cîtva timp o întâlnire cu 
studenții care își făceau prac
tica la uzină, întâlnire care a 
contribuit și prin programul
artistic comun prezentat, la 
întărirea legăturilor de priete
nie dintre tinerii muncitori și 
studenți; multe au avut de în

ici, la căminul cultural, toți colectiviștii din comuna Recaș, raionul Lugoj, regiunea Banat, s-atlobișnuit să vină seară de seară, după ce-și termină .treburile de peste zi. Ii atrage spre cămin bogata și interesanta activitate culturală ce se desfășoară aici necontenit Fie că vizionează un film sau ascultă o conferință, fie că discută în grup despre o carte citită recent șau asistă la vreun spectacol dat de artiștii amatori, colectiviștii știu că întotdeauna vor putea petrece la căminul cultural cîteva ore plăcute, că întotdeauna vor avea de învățat ceva folositor.Conferințele pe teme de politică internă sau internațională, pe teme agrozootehnice etc., care se țin în fiecare sîmbătă seara, după un program dinainte stabilit, sînt ascultate cu deosebit interes de majoritatea oamenilor din sat. Aceasta datorită faptului că temele acestor conferințe sînt totdeauna alese în funcție de ceea ce-i interesează la un moment dat mai mult pe colectiviști. Totodată, la stimularea interesului colectiviștilor față de aceste conferințe a contribuit și modul atrăgător în care conferențiarii le expun în fața ascultătorilor. La aceste conferințe sînt folosite hărți, planșe, demonstrații la tablă, ceea ce-i ajută

pe oameni să le înțeleagă și mai bine semnificația. Așa se explică de ce conferințe ca : „Politica P.M.R. de industrializare socialistă a țării", „Mișcarea comunistă internațională", „Principalele îngrășăminte organice și anorganice și folosirea lor în agricultură" și multe altele s-au bucurat de prețuire în rîndul colectiviștilor, care nu numai că le-au ascultat, dar, așa cum s-au obișnuit de multă vreme, au luat parte la discuții, co- mentînd anumite lucruri, ce-

viștii din Recaș se întîlnesc deseori cu inginerii și tehnicienii, discută cu ei despre felul în care trebuie pregătite cele 240 hectare care vor fi însămânțate cu grîu, despre cantitatea de îngrășăminte naturale și artificiale necesară acestei suprafețe, despre metodele cele mai bune de tratare a semințelor selecționate. Tot aici, la cămin, cu puțin timp în urmă, colectiviștii s-au întîlnit cu brigada de tractoriști care lucrează pe ogoarele lor. Discuțiile dintre colectiviști și mecanizatori au

seseră mult în urma acesteia. De aceea, cu sprijinul comitetului U.T.M. pe comună, conducerea căminului a reorganizat aceste șezători. Cu ajutorul tinerilor colectiviști au fost pregătite cîteva șezători model în care au fost introduse jocuri distractive noi și atrăgătoare, au fost organizate dansuri și concursuri de dans, au fost prezentate programe ale brigăzii artistice de agitație. De curînd a avut loc o asemenea șezătoare. Numărul mare al participanților la șezătorile astfel organizate,
CEA MAI ÎNDRĂGITĂ

rînd părerea asupra unor probleme Care îi interesează în mod deosebit și doresc să le aprofundeze. Din inițiativa conducerii căminului cultural în aceste conferințe, precum și la întîlnirile colectiviștilor cu inginerii și tehnicienii din comună (cu Cei de la G.A.C. precum și Cu cei de la G'.A.S. Recaș), se dezbat întotdeauna probleme legate de muncile agricole ce urmează să fie efectuate pe ogoarele gospodăriei. Acum, în plină campanie de toamnă, colecti-

scos în evidență necesitatea executării unor arături de bună calitate, precum și faptul că pe semănători trebuie repartizați colectiviști pri- cepuți în mînuirea lor.Colectiviștii din Recaș vin în număr mare și la șezătorile care sînt organizate mai în fiecare duminică. Obiceiul șezătorilor e mai vechi la căminul din Recaș. învechită a apărut însă și organizarea lor la un moment dat. Conducerea căminului cultural (director Dezideriu Lucaci) și-a dat seama că șezătorile nu erau strîns legate de viața nouă a satului, că ele rămă-

însuflețirea cu care au participat la ele au dovedit că acum, oamenilor le place felul în care sînt alcătuite.Tot aici, la cămin, colectiviștii din comuna Recaș au prins gustul cititului. Din cele cîteva mii de volume ale bibliotecii, în fiecare zi cel puțin jumătate se află la cititori. în momentul de față în această comună, (după cum arată fișele bibliotecii), sînt peste 1000 de cititori. Aici, în Recaș, fiecare om citește în medie 14—15 cărți pe an. Cum s-a ajuns la aceste rezultate îmbucurătoare ? Explicația trebuie căutată în munca de

Despre organizarea 
,Joilor îinereMui“ 
la Uzinele ,/i Mai** 

din Ploiești

și în alte zile, fac parte din 
activitatea obișnuită a clubului 
și nu trebuie să figureze nea
părat la fiecare Joie ă tinere
tului. Sigur că e măi comod să 
programezi un film, decît să 
organizezi o acțiune intere
santă și educati^ăț «gțț.,’ s&s, 
atragă meteu mai mulți tineri. 
De această lipsă de inițiativă 
se face vinovat comitetul 
U.T.M. al uzinei care se mul
țumește să lase grija organiză
rii Joilor tineretului în între
gime pe umerii conducerii clu
bului. Uneori această delăsare 
dă loc la întâmplări care su
pără prin neglijența pe care o 
dovedesc. Ne-am dus, de pil
dă, la comitetul U.T.M. și am 
cerut irtformații despre organi
zarea Joilor tineretului. Ni s-a 
spus să cerem toate relațiile 
necesare de la conducerea clu
bului: „acolo se află planurile 
de muncă și toate cele necesa

re. Mult mai bine Vă veți do

cumenta, ne-a spus locțiitorul 
secretarului U.T.M., dacă veți 
participa chiar azi după-amia- 
ză la frumoasa joie care e or
ganizată, dacă veți fi în mijlb- 
cul tinerilor, dacă veți discuta 
cu ei" Ne-am dus în „mijlocul 
tinerilor" dar din păcate nu 
i-am găsit căci joia nu avea 
loc, clubul aflindu-se în reno
vare. Nu e nimic grav în fap
tul că nu s-a ținut o jo'e din 
cauza unor condiții obiective. 
Neplăcut e numai faptul că 
tovarășii de la comitetul 
U.T.M. nu știu ce se petrece 
la clubul propriei lor uzine. 
Dacă ei ar dovedi mai mult in
teres față de munca de cultură 
de masă, în general, și de 
Joile tineretului, în special, 
atunci acestea nu s-ar mai 
desfășura după același tipic ri
gid : film, conferință sau re
cenzie și apoi dans, ci ar do
vedi mai multă fantezie și 
s-ar bucura deci de mai mult 
succes în rîndurile tinerilor.

Pentru aceasta, comitetul 
■‘U.T.M. ar trebui să consziTte 
mai des părerea tinerilor și 
pe baza dorințelor și observa
țiilor lor să organizeze in 
cadrul joilor o activitate bo
gată și variată. Da, filme, con
ferințe, recenzii, dar si mai 
multe simpozioane și seri li
terare, întâlniri cu muncitori 
în vîrstă, fruntași în produc
ție, scriitori, artiști, sportivi, 
oameni de știință,. întâlniri pe 
profesii, concursuri educative, 
producții ale artiștilor ama- 

‘‘tipri, ’-jomri distractive etp,. 
Poate ar fi bine dacă s-ar 
aplica o metodă care a dat 
bune rezultate în alte părți și 
anume aceea de a încredința 
pe rînd răspunderea desfășu
rării Joilor tineretului, fiecărei 
organizații de secție U.T.M. 
Principalul este ca tovarășii 
din comitetul U.T.M, al uzinei 
să nu socotească problema or
ganizării Joilor tineretului 
exclusiv de competența condu
cerii clubului, să se preocupe 
de aceasta, să vină cu propu
neri și inițiative, să controleze 
îndeaproape desfășurarea jo
ilor, să sondeze eficiența lor 
educativă în rîndurile tineri
lor. Atunci „oglinda activității 
culturale" va reflecta într-ade-

O INTERESANTĂ EXPOZIȚIE

văr preocupări multiple, in
ventivitate, fantezie sau mai 
pe scurt o activitate atractivă și educativă pentru tineri.

Muzeul de istorie a 
literaturii din Bucu
rești, în colaborare 
cu Muzeul regional 
de istorie Ploiești a 
deschis în sala Palatu
lui Culturii din Plo
iești o expozifie cu 
tema : „Dezvoltarea 
literaturii romîne după 
23 August 1944".

Manuscrisele în ori
ginal, volumele cu

dedicațiile autorilor, 
traducerile in limbi 
străine ale celor măi 
bune lucrări literare, 
precum și celelalte 
exponate prezentate — 
înfățișează succesele 
scriitorilor noștri pe 
diurnul realismului so
cialist, precum și con
dițiile minunate de 
creație de care se

bucură astăzi, prin 
grija partidului, oa
menii de arfă dîft pa
tria noastră.

Expoziția este vizi
tată zilhic de nu
meroși tineri petro
liști, colectiviști, elevi 
și se bucură de o 
bună apreciere.

FLORIAN ION 
profesor

B. DUMITRESCU

SPECTACOLE 
EDUCATIVE

Cortina s-a ridicat. Pe scena 
căminului a apărut brigada artis
tică de agitație. La un semn al 
tinerei învățătoare Grefa Frantz, 
responsabila brigăzii, programul 
începe.

Versuri, cîntece, monologuri, 
dialoguri, scenete — toate aduc 
în fața celor peste 400 de spec
tatori aspecte din munca și viața 
lor de zi cu zi.

lată, de pildă, se vorbește des
pre fruntașii sectorului zootehnic 
al gospodăriei colective care prin 
buna îngrijire a vitelor au reușit 
să obțină pînă în prezent produc
ții mai mari față de cele planifi
cate. Astfel se fac tuturor cunos
cute succesele unor îngrijitori ca 
Nicolae Paroșeanu, Hildegar Greif- 
nrver, Ibrr Ercuș, Elena Diaconu și 
alții. Rînd pe rînd, brigada vor
bește spectatorilor despre produc
țiile mari obținute anul acesta de 
colectiviști la culturile de cîmp, 
despre noua și marea crescătorie 
de păsări, care le-a adus deja 
importante venituri, despre școala 
nouă, inaugurată anul acesta în 
sat, despre electrificarea satului 
de curînd terminata.

Dar numaidecîf, melodia sa 
schimbă, versurile devin ironice, 
.usturătoare,; Ps lingă, populariza
rea succeselor colectiviștilor, c 
re-i bucură pe toți, membrii br. 
găzii îi ajută și pe cei care mai 
vădesc lipsuri în comportare, in 
munca de zi cu zi. Uneori îngri
jitorii Ion Cojanu și Vasile Stoa- 
nel mai uită de disciplină, de 
respectarea programului de mun
că și, chiar cîrrd îl respectă, în
grijesc vacile de mlntuială. Re
zultatul ? Producția pe care o ob
țin muncind în acest fel este, fi
rește, mică. Brigada, aducînd în 
discuție cazul lor, i-a ajutat și pa 
ei, ca de fapt pe toți spectato
rii, să înțeleagă mai bine că suc
cesele gospodăriei colective tre
buie să-i preocupe pe fiecare în 
parte.

Vorbind în fața colectiviștilor 
despre lucrurile bune și rele din 
viața și munca lor, brigada artis
tică de agitație din comuna Hăl- 
chiu, regiunea Brașov, prin pro
gramele ei îi ajută pe oameni să 
se lepede de ceea ce este vechi, 
dezvoltă la ei spiritul colectiv, îi 
mobilizează la muncă pentru con
tinua dezvoltare și consolidare a 
gospodăriei lor colective.

D. COSTED

popularizare a cărților desfășurată continuu de conducerea căminului cultural. Au fost scrise și s-au citit în fața oamenilor multe recenzii ale unora dintre cele mâi jrttCSrn- sante cărți, direct legate de viața și munca colectiviștilor. Conducerea căminului cultural a primit aici un sprijin substanțial din partea organizației U.T.M. pe comună. Tinerii Aurel Velceanu, Ion Ni- chita, Andrei Lascovici și mulți alți purtători ai insignei „Prieten al cărții", de nenumărate ori au scris re

cenzii bune, le-au citit în fața oamenilor și au organizat discuții ample pe marginea cărților respective.Programele date de formațiile artistice de amatori care activează în cadrul căminului cultural au, de asemenea, dărui de a-i atrage spre c|-țmin pe colectiviștii din Recaș. i' ral La căminul cultural activează opt formații artistice care cuprind peste 300 de colectiviști, în marea lor majoritate tineri. Cel puțin de două ori pe lună, colectiviștii din Recaș pot vedea piese interesante, pot asculta un bogat pro

ușoâră, pbt vedea Cîteva dansuri noi, interpretate cu talent de artiștii amatori din comună. Programele formațiilor artistice îi interesează mult pentru că sînt Strîns legate de viața și munca lor. E destul să spunem, de pildă, că în repertoriul echipei de teatru au figurat în ultimul timp piese care dezbat probleme legate de transformarea socialistă a agriculturii, prietenia naționalităților conlocuitoare în cadrul satului socialist, probleme de educație patriotică. Trebuie spus că și în organizarea programelor e- chipeloi’ artistice, conducerea căminului cultural a fost sprijinită de comitetul U.T.M. Majoritatea celor peste 300 artiști amatori sînt tineri colectiviști, entuziaști și talentați (ca Ion Mihai, Maria Srander, Gustăv Baci, Șuț Martin, Nicolae Costineanu, Ileana Velconiu și alții) care, mobilizați de comitetul U.T.M. pe comună. își dau țot interesul ca programele să fie cît mai interesante și atrăgătoare.Activitatea bogată ce se desfășoară la căminul cultu- ă făcut că acesta să devină locul cel mai îndrăgit din sat, unde ținerii colectiviști, ca și vîrstnicii s-au o- bișnuit să vină să-și petreacă timpul liber, să învețe lucruri noi, interesante și folositoare.
D. COSTINESCUgram de muzică populară sau

♦

Audiție muzicală la Casa de cultură a tineretului din raionul 23 August.
Foto : S. NICULESCU



★
în meci retur confînd pen

tru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, la Londra echi
pa Angliei a învins cu 4—1 (3—0) 
echipa Luxemburgului. în primul 
meci victoria revenise, de ase
menea, echipei Angliei cu 9—0.

Instructori sportivi 
sătești

După 15 zile de școală, cei 
aproape 100 de tineri și ti
nere sosiți din toate colțurile 
regiunii Argeș și-au strîns cu 
căldură mîinile și au pornit 
din nou spre satele lor, Cu 
numai două săptămîni în urmă 
erau doar simpatizanți ai 
sportului, iar acum iată-i 
instructori sportivi sătești.

în școala organizată de 
Consiliul regional U.C.F.S. 
Argeș, cei 100 de tineri iu
bitori ai sportului au învățat 
tot ceea ce trebuie să cu
noască un bun organizator al 
activității sportive de masă, 
în fiecare dimineață, tinerii 
cursanți învățau de la cei mai 
buni profesori și antrenori di
verse probleme legate de prac
ticarea unor discipline spor
tive, iar după amiază, pe sta
dionul orașului învățau prac
tic o seamă de discipline spor
tive ca gimnastică, fotbal, vo
lei, atletism, handbal, oină și 

.altele. Aceste sporturi nu au 
fost alese la întîmplare, ci 
s-a ținut seama de tradițiile 
regiunii la unele sporturi și 
chiar de răspîndirea unor noi 
discipline sportive la sate.

în școală, cei 100 de tineri 
au organizat practic diverse 
întîlniri sportive, au arbitrat 
meciuri de volei, fotbal, hand
bal etc. cîștigînd astfel price
pere și experiență.

De pe acum profesorii și 
antrenorii văd în tinerii Con
stantin Crăciun, Ilarian Ior- 
dache, Anica Manea, Ioana 
Paladoiu și alții, pricepuți 
activiști sportivi, care vor 
face ca sportul în comuna lor 
să fie practicat de tot mai 
mulți tineri.

în 100 de sate ale regiunii 
au pornit 100 de tineri in
structori sportivi, care vor or
ganiza mai bine activitatea 
sportivă a tinerilor țărani 
muncitori, vor descoperi noi 
tinere talente, care să repre
zinte cu cinste regiunea Ar
geș.

Inițiativa Consiliului regio
nal U.C.F.S. Argeș merită să 
fie împărtășită și de alte or
gane U.C.F.S., ea fiind deo
sebit de importantă pentru 
dezvoltarea tot mai largă a 
activității sportive în satele 
noastre.

MAMA LUNGU 
instructor sportiv

Cu prilejul celei de-a Xll-a aniversări 
a proc amarii Republicii Populare 

Chineze
Cocteilul de la ambasada R. P. ChinezeAmbasadorul R. P. Chineze la București, Siu Gien-guo, a oferit vineri seara, în saloanele ambasadei, un cocteil cu prilejul celei de-a XII-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.Au luat parte tovarășii Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ștefan Voitec, Avram Buna- ciu, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai in

stituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, generali și ofițeri superiori ai Forțelor noastre Armate, oameni de știință, artă și cultură, ziariști romîni și corespondenți ai presei străine.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București ș!i ,alți. membri ai corpului diplomatic.Cocteilul s-a desfășurat în- tr-o atmosferă prietenească.
Consfătuirea directorilor institutelor 

de cercetări și proiectări miniere 
ale țărilor membre G. A* E. R.

PE SCURT
international 

a fost reluat 
de o zi cu

© Marele turneu 
de șah. de la Bled 
după o întrerupere 
desfășurarea partidelor cuprinse 
în cea de-a 16-a rundă. Din cele 
10 întîkliri programate numai 3 
s-au încheiat înaintea consumării 
timpului regulamentar de joc. Tal 
a cîșfigaf cu negrele în 32 de 
mutări la Germek, G/igorici a re
mizat 
17-a, 
căzut 
după 
sântă 
scher 
în apărarea Karo-can, 
pregătit o variantă nouă care i-a 
permis să obțină inijiafiva. Keres 
s-a apărat destul de inventiv, dar 
la întrerupere albul păstrează a- 
vantajul perechii de nebuni și un 
joc mai activ pe flancul damei.

Pe primul loc în clasament se 
află acum M. Tal cu 12 
urmat de Fischer—11 (1) 
Gligoffci — 11 pubele,

cu Trifunovici la mutarea 
iar Parma și Matanovici au 
de acord asupra remizei 

29 de mutări. Foarte intere- 
a fost partida dintre Fi
ți Keres. Jucînd cu albele 

Fischer a

Petrosian — 10 puncte și o parti
dă întreruptă fiecare.

® La 3 octombrie va avea loc 
la Sofia dubla întâlnire interna
țională dintre echipele selecțio
nate masculine și feminine de 
volei ale R. P. Bulgaria și U.R.S.S.

• După terminarea campiona
telor mondiale de haltere, ia 
Viena a avut loc un concurs la 
care au fost prezenți campioni o- 
limpici ți mondiali. Cu acest pri
lej renumitul halterofil sovietic 
luri Vlasov a stabilit un nou re
cord mondial la cat. grea, stilul 
aruncat, cu o performanță de 203 
kg Vechiul record era ds 206 
kg și aparținea fot fui Vlasov.

Atletism

puncte, 
puncte,

Mere?,

CinematografeAproape de soare : Patria, înfrățirea între popoare ; „Vizita delegației de partid și guvernamentale a RP.R. în Uniiutea Sovietică" și filmul „Primul raid spre stele" : M. Gorki, Ăl. Popoif,; Vals pentru utl milion: Republică, Gh. Doja ; Leon Garrcs își caută prietenul: Magheru, I. C. Frimu, Miorița, A- Vlaicu; Familia Miannard : V. Alec- sandri; O zi zgomotoasă: Elena Pavel, 23 August; Genevieve : 8 Martie, Drumul Serii ; Tracul unui actor : Central, Volga ; Carmen de la Ronda, > București, Al- Sahia ; Lumină la fereastră: Lumina, V. Roai- tă, Libertății ; Dragoste de septembrie; Victoria, Donca Simo, G, Coșbuc; Vulpea, castorul și alții — Campionatele mondiale de ciclism — Turismul, mijloc de apropiere între popoare — O lecție de istorie pentru băieți — Munții care cintă : Timpuri Noi ; Program special pentru copii — dimineața ; Hanul din Spessart: 13 Septembrie ; Neînfricata : Tineretului, N. Bălcescu ; S-a furat un tramvai: Cultural, Arta, 8 Mai ; Fenix : Grivița; Raidul vărgat: 30 Decembrie ; Am fost tineri: Unirea, G. Bacovia ; Secțiunea a 5-a: Flacăra. 16 Februarie, Ilie Pintilie ; Vietnam, patria mea; T. Vladimirescu ; Pescuitorii de bureți : Munca.

Sîmbătă 7 și duminică 8 octombrie va avea loc la Timișoara meciul triunghiular feminin de atletism dintre echipele selecționate ale R.P. Rctnîne, R.P. Ungare și Italiei. Concomitent cu aceste întreceri se va desfășura și meciul dintre echipele de tineret ale R. P. Romine și R. P. Ungare.

FotbalAstăzi se vor desfășura în Capitală două înitilniri con- tînd pentru campionatul categoriei B de fotbal. Pe stadionul Gloria este programat jocul dintre echipele Metalul București și C.S.M. Mediaș, iar stadionul Victoria (fost C.A.M.), va găzdui întâlnirea dintre Flacăra Roșie și Farul Constanța. întâlnirile încep la ora 16.
★Duminică de la ora 16, pe stadionul Republicii va avea loc un joc de verificare între loturile A și B ale R.P. Ro- mîne care se pregătesc în vederea întâlnirilor cu echipele Turciei de la 8 octombrie.

★

S-a stabilit ca întîlnirea din
tre echipele Lewski Sofia și 
Partizan Tirana din cadrul turneu
lui balcanic infer-cluburi să se 
desfășoare la 12 octombrie la 
Sofia.

Box
Astă-seară de la ora 19, pe 

stadionul Republicii, ama
torii de sport din Capitală 
vor avea posibilitatea să ur
mărească întîlnirea interna
țională de box dintre echipele 
reprezentative de tineret ale 
R.P. Romine și R.P. Polone. 
Oaspeții au deplasat o echipă 
redutabilă în frunte cu Oiech 
(muscă), Gutman (pană), Da- 
sal (semiușoară) și Pilewski 
(semigrea).

BaschetSelecționatele de baschet ale orașului București au e- voluait din nou la Baku joi seara cînd au întâlnit echipele reprezentative ale capitalei R.S.S. Azerbaidjene. în meciul dintre echipele masculine. victoria a revenit bas- chetbaliștilor bucureșteni cu scorul de 76—58 (35—34). Partida care a opus echipele feminine București—Baku s-a încheiat cu scorul de 37—34 (22—19) în favoarea gazdelor.(Agerpres)

întrecerea pentru titlul de brigada fruntașa
(Urmare din pag l-a) găzilor în cadrul întrecerii să fie prevăzute măsuri pentru ridicarea calificării fiecărui tânăr, pentru folosirea din plin a timpului de lucru.Acum. în șantier, au început adunările de dări de seamă și alegeri ala organizațiilor U.T.M. Comitetul U.T.M. trebuie să ajute birourile organizațiilor de secție pentru ca dările de seamă să cuprindă o analiză temeinică a felului în care au contribuit tinerii la îndeplinirea sarcinilor de plan, să cuprindă măsuri concrete pentru viitor.Organizarea temeinică a întrecerii brigăzilor de producție ale tineretului pentru câștigarea titlului de brigadă fruntașă ar oferi posibilitatea îndepărtării lipsurilor sesizate deoarece obiectivele acestei întreceri au un caracter multilateral, sînt în așa fel stabilite incit prin concretizarea lor, tinerii pot contribui la îndeplinirea ritmică a planului de producție la toți indicii, la ridicarea calității produselor, realizarea de economii, lâ buna întreținere a utilajului, la îmbunătățirea disciplinei•■nretf

Toamnă în Cișmigiu. Foto : AGERPRES

în producție, precum și la ridicarea calificării fiecărui tânăr.Pentru aceasta însă, trebuie să se facă o largă popularizare a întrecerii, a felului cum trebuie stabilite angajamentele și cum trebuie dusă munca pentru îndeplinirea lor. Comitetul U.T.M. trebuie, în colaborare cu comitetele sindicatului, să creeze în fiecare sector comisii care să ajute concret brigăzile la întocmirea programelor de lucru, să urmărească desfășurarea întrecerii și să sprijine îndeaproape pe membrii brigăzilor în îndeplinirea angajamentelor luate în întrecere. Numai după ce s-a desfășurat cu adevărat o întrecere între brigăzi pe baza criteriilor stabilite de plenara C.C. al U.T.M., celor mai bune brigăzi, care și-au îndeplinit consecutiv, timp de trei luni toate angajamentele luate, li se poate acorda titlul de brigadă fruntașă.La Șantierul Naval Oltenița există numeroase posibilități în acest sens. Comitetul U.T.M. trebuie să ■ privească însă cu toată seriozitatea această problemă, convins fiind că desfășurarea unei întreceri susținute între brigăzi oferă largi posibilități pentru ca ti- * nerii să-și aducă pe deplin ' contribuția la îndeplinirea planului de producție la toți indicii.
Recital 

vocal-instrumental dat 
de laureafi 

ai celui de-aî ll-lea 
Concurs international 

„George Enescu"seara, în sala „Maxim Gorki11 din Timișoara, a avut loc un recital vocal-in- strumental dat de un grup de laureați ai celui de-al II-lea Concurs internațional „George Enescu". Publicul spectator a răsplătit cu aplauze prelungite pe tinefril artiști Nina Mihailovna Beilitia - U.R.S.S., Hong Teng - R. P. Chineză, precum și pe interpreții romîni, Ileana Cotrubaș, Agatha Druzescu, Pompei Hărăstășa- nu și Theodor Pataschivescu.

Micii apicultori la lucru. în grădina școlii de 7 ani Nr. 126 din Capitală.Foto : G. PREPELIȚA
Sosirea în
a

invitația

La București a avut loc, în cadrul Comisiei permanente C.A.E.R. în domeniul industriei carbonifere, consfătuirea directorilor institutelor de cercetări și proiectări miniere ale țărilor membre C.A.E.R.Au participat directorii institutelor din Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Poiană, Republica Populară Romînă, Republica Populară Ungară, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
tara noastră

unui grup 
ai P. C.C.C. al P.M.R., sosit în Capi- activiști aiLa vineri seara a talfi un grup de P.C. Francez, condus de tov. Lucien Mathey membru al C.C. al P.C.F.Grupul va vizita, timp de două săptămîni, R. p. Romînă, pentru a lua cunoștință de

de activiști
Francez

-chiot «
realizările țării noastre în domeniul vieții politico-econo- mice și social-culturale.Pe aeroportul Băneasa, membrii grupului au fost în- timpinați de al P.M.R.

, InformațiiVineri, ministrul Japoniei la București. Hisanari Yamada, a oferit un cocteil în saloanele restaurantului Athe- nee Palace din Capitală.Au luat parte Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gogu Rădulescu, ministrul Comerțului, Vasile Dumitrescu, adjunct al ministru- lui Afacerilor Externe, con- ăpclători ai unor instituții Tem5* trale, oameni de știință, artă și cultură.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați La București și alți membri ai corpului diplomatic.
Vineri s-a înapoiat de la Sofia delegația Uniunii Tineretului Muncitor, condusă de tovarășul Kopandi Alexandru, secretar al C.C. al U.T.M., care a participat la întâlnirea tineretului sătesc din țările regiunii Balcano-Adriatice.
La 29 septembrie a sosit în Capitală dl. James Dalton Murray, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Marii Britanii în Republica Populară Romînă.La sosire, dl. James Dalton Murray a fost salutat de Nicu

activiști ai C.C.(Agerpres)
ad-interim alȘerban, directorProtocolului Ministerului Afacerilor Externe.

I (Agerpres)
în curîndîn magazinele din întreaga țară bricheta FA" produsă de EîdttrdiiWCăl Timișoara. .Rezistentă, sigură în funcționare, Cit aspect estetic și la un preț redus.Timișoara, sir. Dacilor nr. 14, tel. 61—46.

Au fost examinate rezultatele colaborării în acest domeniu și a fost elaborat planul de colaborare ne anul 1962.Au fost examinate, de asemenea, probleme în legătură cu dezvoltarea în continuare și adîncirea colaborării pe perioada pînă în 1965, în scopul rezolvării mai complexe a problemelor tehnico- științifice de bază, care stau în fața industriei carbonifere ale țărilor membre C.A.E.R.Consfătuirea a decurs în spiritul colaborării socialiste și înțelegerii reciproce depline. (Agerpres)CONFERINȚA .în ciclul de conferințe privind problemele actuale ale situației internaționale. organizat de Comitetul național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă și Societatea pentru răspîndirea științei și culturii, vineri după amiază a avut loc, în sala Teatrului C.C.S. din Capitală, conferința acad. prof. Horia Hulubei, vicepreședinte al Comitetului național pentru apărarea păcii, cu tema „R. P. Romînă, factor activ în lupta pentru pace".Conferința a fost , audiată cu interes de o numeTcasă asistență.
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I.P.M.S. Aradstr. Calvin nr. 60 telefon sbBAZA” b® '' C05®©irBa£ mag FEBME.'QftI€S KîiL'DE ip INSIGNE . ,-EMAILATE pentru Asociații SPORTIVE, STAȚIUNI BALNEO - CLIMATERICE, ȘCOLI ETC.
Tjșqr

Muzeul regional al Banatului - TimișoaraPiața 1. Huniade nr. 1ține concurs pentru ocuparea unui post de ȘEF SECȚIE MUZEU-ARTÂ, specialitatea istoria artelor,Concursul va avea Ioc în ziua de 16 octombrie 1961, prin examen scris și oral la obiectele de specialitate, în localul Muzeului regional al Banatului din Timișoara.Pentru ocuparea acestui post pot candida absolvenți ai institutelor de artă, cu specializarea în istoria artelor.Candidații vor depune următoarele acte :— copie legalizată după diploma de studii— copie după certificatul de naștere— certificat— certificat în funcție de— certificat tatea de unde provine sau de un institut de specialUatis.— memoriu de activitate științifică însoțit de lucrările
de sănătatedoveditor că are un stagiu de cel puțin 6 ani specialitate sau specialități înrudite de caracterizare profesională, eliberat de uni-, ... .. . ... anpștiințifice ptfMÎCate . .»««««««.Informații suplimentare se pot primi de la -șerrieiul aduni» nistraliv al jâgzgu3ui.regiojial al dafiătiilUr dirt Timișoara,' telefon" lĂio

Comitetul organizației de bază 
U. T. M. din școală. 

Sarcinile membrilor comitetuluiOdată cu începerea adunărilor de dare de seamă și alegeri a organelor conducătoare U.T.M. în școli, la redacție au sosit numeroase scrisori de la utemiști elevi. Ei se interesează de felul în care trebuie să-și organizeze munca comitetul organizației de bază U.T-M-, de funcțiile din comitet și sarcinile fiecăreia în parte.Articolul de față are scopul de a lămuri aceste probleme.
Comitetul organizației de bază U.T.M. din școală, așa cum prevede Statutul U.T M. se alege odată- pe an, în perioada următoare începerii a- nului școlar. în comitet sînt aleși cei mai buni elevi utemiști, fruntași la învățătură, cu cea mai bună pregătire politică și culturală, care prin întreaga lor activitate și-au cîștigat stima și aprecierea tovarășilor lor.Sub conducerea organizației de partid, cerând sprijinul conducerii școlii, diriginților claselor și profesorilor, comitetul organizației de bază U-T-M- are datoria de a mobiliza pe toți utemiștii și elevii la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, a hotărîrilor C.C. al U-T-M. care privesc munca 'organizațiilor U.T.M. din școli și a hotărîrilor adunărilor generale ale organizației de bază U.T.M.Sarcina principală pe care partidul a pus-o în fața organizației noastre este de a face educație comunistă tinerei generații, de a înarma ti

neretul cu politica partidului nostru și a-1 mobiliza la înfăptuirea ei-NjComitetul organizației de oază U-T.M. are datoria de a populariza în rîndul elevilor hotărîrile parti
Răspundem la întrebările cititorilor

dului și guvernului nostru, ale C.C- al U-T-M-, de a desfășura o susținută muncă de educare a elevilor în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, de a educa elevii în spiritul principiilor moralei comuniste. EI trebuie să dezvolte la elevi combativitatea împotriva oricăror manifestări ale ideologiei și moralei burgheze, să-i educe în spiritul unei înalte răspunderi față de învățătură- An- trenînd întreaga masă a elevilor la acțiunile întreprinse de organizație, comitetul organizației de bază U.T.M. se ocupă de organizarea primirii în rândurile U.T.M- a celor 

mai buni și mai merituoși elevi.Comitetul organizației de bază trebuie să asigure Un bogat conținut educativ tuturor adunărilor generale U.T.M., să se ocupe îndeaproape de organizarea și desfășurarea în- vățămîntului politic U.T-M-, de ținerea săptămânală a informărilor politice, de organizarea acțiunilor cultural-sportive etc- El trebuie să desfășoare o susținută muncă politică pentru ca fiecare utemlst, 
fiecare elev să-și îndeplinească cu maximum de răspundere obligațiile școlare, să lupte în permanență pentru ridicarea nivelului la învățătură- Comitetul organizației de bază trebuie să organizeze ajutorarea elevilor mai slabi la învățătură, pentru ca și aceștia să se ridice la nivelul fruntașilor- El trebuie să se îngrijească ca fiecare membru al organizației de bază U.T-M- să aibă sarcini concrete de organizație, controlând și aju- tîndu-i pe utemiști în îndeplinirea acestor sarcini.O cerință importantă pentru ca activitatea organizației să se desfășoare în cele mai 

bune condiții este respectarea neabătută de către comitetul organizației de bază U.T.M. din școală a principiului muncii colective.Toate problemele muncii politice desfășurate de organizația de bază U.T.M. pentru educarea elevilor și creșterea simțului răspunderii a- cestora față de învățătură se dezbat în ședințele de comitet. La elaborarea măsurilor care se iau, la munca de aplicare a lor în viață participă toți membrii comitetului. Munca colectivă presupune în același timp datoria fiecărui membru al comitetului de a-și îndeplini sarcinile ce-i revin. Fiecare membru al comitetului răspunde personal de îndeplinirea obligațiilor sale-Fiind organul executiv al organizației de bază între două adunări generale, comitetul răspunde pentru întreaga sa activitate în fața adunării generale a organizației de bază U.T-M. din școalăîntre două adunări generale, comitetul organizației de bază U-T-M. din școală își desfășoară activitatea pe baza planului lunar de muncă. La întocmirea planului se au în vedere sarcinile concrete care stau în fața organizației de bază, sarcinile trasate de organele superioare U.T.M., hotărârile adunării generale. în 

felul acesta planul de muncă va putea cuprinde cble mai importante probleme ale muncii -de organizație, va da posibilitatea comitetului să muncească cu perspectivă.Principiul politic fundamental care stă la baza întregii activități a U.T.M. este conducerea de către partid, chezășie a tuturor succeselor noastre. Așa cum se arată în Statutul U.T-M-, organizația de bază U-T-M. este condusă în mod direct de organizația de bază de partid respectivă. De aceea comitetul organizației de bază U-T-M. din școală are datoria să informeze cu regularitate organizația de partid despre munca desfășurată și să ceară ajutorul pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a tuturor sarcinilor care stau în fața organizației de bază U.T.M.Pentru a putea cuprinde întreaga muncă de organizație, a urmări și controla îndeplinirea tuturor sarcinilor, fiecare membru al comitetului organizației de bază U.T.M. are anumite răspunderi precise, sarcini concrete de îndeplinirea cărora răspunde în mod direct. Funcțiunile în comitetul organizației de bază U.T.M. din școală se stabilesc în prima ședință după alegerea comitetului organizației de bază și în prezența delegatului organului superior U-T-M. Ele se stabilesc în raport cu numărul membrilor aleși în comitet, cu sarcinile ce stau în fața organizației de bază U-T-M. respective. Acolo unde se .alege un comitet al organizației de bază U-T-M. format din trei membri, unul dintre aceștia va fi ales secretar, care se va ocupa în mod direct și cu munca de educație politică, altul va fi responsabil cu munca cultural-sportivă, iar celălalt responsabil cu mun

ca de învățătură și activitatea obștească și sanitară. Acolo unde comitetul organizației de bază U.T.M. este format din cinci membri, în afară de secretar, există un responsabil cu educația politică, un responsabil cu munca de învățătură, un responsabil cu munca cultural-sportivă și un responsabil cu munca de folos patriotic și activitatea sanitară.în comitetul organizației de bază U.T.M. unde sînt aleși șapte sau mai mulți membri, avem : secretarul organizației de bază U.T.M. ; locțiitorul secretarului care se ocupă și de munca organizatorică ; responsabilul cu munca de educație politică ; responsabil cu munca de învățătură ; responsabil cu munca culturală ; responsabil cu munca sportivă și responsabil cu munca de folos patriotic și sanitară. Dacă munca concretă a organizației de bază U.T.M. respective o cere, membrilor comitetului li se pot repartiza și alte sarcini, cum ar fi, de pildă, munca în rîndul tinerilor din internat, munca cu pionierii etc.- Indiferent de funcția pe care o va îndeplini, fiecare membru al comitetului organizației de bază U.T.M. este dator să cunoască temeinic toată munca comitetului, să participe activ la întreaga activitate a organizației și să se simtă răspunzător de bunul mers al acesteia.-Lucrul acesta el îl poate face ocupîn- du-se cu toată răspunderea de problemele care cad în însărcinarea sa directă, ajutând comitetul organizației de bază U.T.M. în îndeplinirea la timp și în cele mai bune condițiuni a tuturor sarcinilor.Fiecare responsabilitate din comitetul organizației de bază 

U.T.M. presupune anumite atribuțiuni concrete, specifice. Care sînt acestea ?Secretarul comitetului organizației de bază U.T M.El răspunde în fața organizației de partid, în fața organelor superioare U.T.M., de munca desfășurată de comitetul organizației de bază U.T.M. respective. Secretarul organizației de bază U.T.M. are sarcina de a informa organizația de partid asupra întregii activități desfășurate de organizația de bază U.T.M., de a cere ajutorul pentru îndeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor. El ține o permanentă legătură cu conducerea școlii. O sarcină importantă a secretarului este aceea de a coordona activitatea comitetului, de a controla și ajuta în muncă pe fiecare membru al comitetului organizației de bază U.T.M., de a urmări îndeplinirea planului de muncă, a sarcinilor ce stau în fața organizației de bază și a lua împreună cu întregul comitet^ toate măsurile necesare în a- ceastă privință. Secretarul organizației de bază, ajutat în special de locțiitorul său care se ocupă de problemele muncii organizatorice, are sarcina de a pregăti și organiza munca activului U.T.M. ; de a controla și sprijini munca birourilor organizațiilor U.T.M. de an, a organizatorilor de grupe U.T.M. ; de a veghea să se respecte cu strictețe prevederile Statutului U.T.M. cu privire la democrația internă de organizație. Secretarul organizației de bază U.T.M. trebuie să se preocupe cu atenție de pregătirea adunărilor generale U.T.M. în așa fel îneît acestea să constituie o adevărată școală de educare comunistă a tinere

tului, să pregătească ședințele de comitet și să asigure ca acestea să analizeze cele mai importante probleme ale muncii de organizație; să se îngrijească ca fiecare utemist să aibă sarcini concrete ; să urmărească primirea în rândurile U.T.M. a celor mai merituoși și mai buni elevi ; să încaseze cotizația de membru; să țină evidența membrilor U.T.M. și să păstreze în perfectă stare documentele organizației de bază U.T.M. Secretarul organizației de bază U.T.M. este de asemenea dator să se ocupe îndeaproape de bunul mers al activității organizației de pionieri, să controleze munca instructorului superior de pionieri și a instructorilor de detașamente și să-i ajute în muncă.Locțiitorul secretarului, așa cum se vede și din denumire, înlocuiește pe secretarul cami- tetului organizației de bază U.T.M. ori de cîte ori acesta lipsește ; îl ajută pe acesta în îndeplinirea sarcinilor ce le are și se ocupă de problemele muncii organizatorice.Responsabilul cu munca de educație politică, ajutat de ceilalți membri ai comitetului organizației de bază U.T.M., organizează dezbaterea cu u- temiștii a hotărârilor partidului și guvernului și ale C.C. al U-T.M-, răspunde de buna funcționare a cercurilor politice U.T.M., controlează felul în care își însușesc cursanții cele studiate.Responsabilul cu munca de educație politică urmărește și, asigură, cu ajutorul profesorilor și al elevilor din anii superiori. ținerea săptămânală a informărilor politice, răspunde(Continuare în pag, a FV-a)
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BE PISTE UDînni
Lucrările Adunării Generale a O. N. U

Independența țărilor 
și popoarelor coloniale 

să devină faptă I
Cuvîntarea tovarășului Corneliu Mănescu

NEW YORK 29 (Agerpres). - 
La ședinja din 28 septembrie, cu 
ocazia primirii statului Sierra 
Leone în O.N.U., Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Exter
ne al R. P. Romîne, a transmis în 
numele statelor socialiste căl
duroase urări de succes poporu
lui din Sierra Leone.

Admiterea celui de-al o sută-lea 
membru al Najiunilor Unite, a 
declarat Corneliu Mănescu, repre
zintă un pas înainte în procesul 
istoric al cuceririi independentei 
de către popoarele care luptă 
pentru a 
colonial.

Țările 
omenire

socialiste, ca și întreaga 
iubitoare de pace urmă-

resc cu o profundă simpatie lupta 
curajoasă a popoarelor din Africa 
împotriva asupririi coloniale și 
acordă acestora sprijinul și aju
torul for dezinteresat.

în acest spirit, cerem cu hotă
rîre ca principiile declarației pri
vind acordarea independenței ță
rilor șl popoarelor coloniale, a- 
doptată la inițiativa Uniunii So
vietice de către Adunarea Gene
rală, în urmă cu un an,, să tie 
puse imediat în aplicare.

Ne exprimăm speranța că noul 
stat, care a recunoscut scopurile 
și principiile Cartei, își va aduce 
contribuția la înfăptuirea nobile
lor obiective ale organizației

noasfre, la întărirea păcii și secu
rității internaționale.

Dorim din toată inima noului 
stat admis în sinul Națiunilor Uni
te, depline succese pe drumul 
consolidării independenței sale, al 
--------,i2.j economiei naționale, 

promovării unei 
și prietenie cu 
a spus în 

Mănescu.

dezvoltării 
al culturii și al 
politici de pace 
toate popoarele, 
cheiere Corneliu

NOU
ESTE CEI

in-

necesară
soluționarea imediată 
a problemei dezarmării

Rezoluția adoptată de conferința 
„Mesei Rotunde EstVest“ROMA 29 — Coresponden- ;>^ul\%^i$Fes6 transmite : Joi ” seâYă s-au încheiat la Roma lucrările Conferinței „Mesei Rotunde Est-Vest“. La lucrările acestei conferințe, care au durat timp de patru zile, au luat parte un mare număr de personalități din viața politică, socială și culturală din țări cu sisteme sociale diferite.Conferința ..Mesei Rotunde" a adoptat o amplă rezoluție în legătură cu problemele internaționale actuale — dezarmarea, problema Berlinului, structura Organizației Națiunilor Unite.„încordarea internațională— se spure în rezoluție, cere de urgență, mai mult ca oricînd, o soluție imediată a problemei dezarmării. Este deci necesară o sporire a eforturilor tuturor guvernelor pen- | tțu a urgenta si. ușurg trata-J'-’ 3ț<«ppeblerna

, SȘSktuiîA .Șln Baglinulvi, pațti- ctpahtn^^Mas^^ftSfe Est- Vest sdwfijișăa^: ; ani

js,f
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Președintele Argentinei 
se pronunță pentru 

reprezentarea
R.P. Chineze la O.N.U.

1

f 
j*

NEW YORK 29 (Agerpres). —. Luînd cuvîntul la 28 sep
tembrie în cadrul unei confe
rințe de presă, la sediul 
O.N.U., președintele Argenti
nei, Arturo Frondizi s-a pro
nunțat în favoarea reprezen
tării R.P. Chineze la O.N.U. 
Frondizi a declarat că „acea
stă problemă trebuie să 
luată - îrt Generale că nimeni 
ramine cu «aittOBîeisi, uVi^..Pa.Por 
600.000.000 de oameni 

-trăteștp pe acest pămint".
rnfi liriin.i ..

fie 
discuția Adunării 
deoarece consider 
în lume nu poate 
ochii legați în fața

de 
care

:cndupă înfringerea Germaniei hitleriste, problema germană nu a fost încă reglementată. Este necesar să se găsească o soluție pașnică in problema germană, care să respecte interesele legitime ale părților în cauză, soluție care să pornească de la recunoașterea stării actuale de lucruri, adică existența unei Republici Federale Germane și a unei Republici Democrate Germane.în încheiere, în rezoluție se cere ca cel de-al cincilea Ioc permanent în* Consiliul de Securitate să fie ocupai cit mai repede de reprezentantul Republicii Populare Chineze.

Vizita delegatei
Marii Adunări Nafonale

A R. P. Romîne în Finlanda
HELSINKI 29 (Agerpres). — 

Corespondență specială : La 26 
și 27 septembrie delegația Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romîne, 
condusă de Ion Pas, vicepreședin
tele grupului romîn al Uniunii in
terparlamentare, președintele Co
mitetului de radio și televiziune, 
care se află în Finlanda la invi
tația parlamentului finlandez, a 
vizitat orașele Naantali și Turku.

Cu acest prilej, delegația Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne a făcut o vizită la rafinăria 
„Nesfe Oy“ din orașul Naantali. 
După aceea a participat la o 
excursie în arhipelagul regiunii 
Turku. După vizitarea arhipelagului 
Turku, delegația romînă a vizitat 
orașul, Universitatea din Turku, 
precum și o serie de obiective 
de interes social-cultural.

„MCNCHEN"
NEPUTINȚĂBERLIN 29 (Agerpres). în legătură cu împlinirea 23 de ani de Ia semnarea cordului de Ia Munchen, Ministerul Afacerilor Externe al R .D. Germane a dat publicității o declarație în care caracterizează înțelegerea de Ia Munchen ca „cel mai rușinos act al politicii externe imperialiste".„Trădarea de la Munchen, subliniază ■ declarația, a dat popoarelor luptătoare pentru r-pece o lecție extrem de actuală și în zilele noastre. Imperialiștii și militariștii din Germania occidentală, aduși din nou la putere cu sprijinul puterilor occidentale, încearcă prin aceleași metode țamice și samavolnice pregătească o agresiune potriva R. D. Germane, Cehoslovaciei, Poloniei, U.R.S.S. și altor țări europene. Anticomunismul a devenit din nou, ca și pe vremea lui Hitler, un fel de religie de stat în Germania occidentală, iar rțvanșismul — politica de stat lismului german. JCa și în zilele trădării de la Munchen, se arată în declarație, această politică criminală este sprijinită de puterile occidentale. Bonn-ul folosește

aa-

fă-săîm-

rVa •imperia-

Programul guvernului 
brazilian în domeniul politiciiinterneîl/ eXUHZȘ .♦Mcejțoiurt <RIO DE JANEIRO 29 (A- gerpres). - TASS.- transmite : La 28 septembrie, primul ministru al Braziliei, Tancredo Neves, a expus în Congresul național programul guvernului brazilian în domeniul politicii interne șj externe.Subliniind că economia braziliană trece prin mari dificultăți, provocate de creșterea inflației, de deficitul balanței de plăți, precum și de înapoierea în dezvoltare a mai multor regiuni din țară. Neves a subliniat că una din sarcinile primordiale care stau în fața țării este elaborarea unui plan de perspectivă, a unui plan cincinal și a u- nui plan pe termen scurt de dezvoltare a economiei naționale.Primul ministru a acordat o mare atenție politicii externe a guvernului. El a declarat că Brazilia , va duce o politică externă . de sine stătă- ,a nicl

T£ Sțr. ................... '-IMT Iun fel de blocuri. Menținerea păcii, a spus Neves, este oblec. tivul fundamental al guvernului în domeniul politicii externe.Guvernul brazilian se pronunță pentru neimixtiunea altor state în treburile interne ale Cubei. El va apăra în permanență popoarele din țările slab dezvoltate.Problema dezarmării, a continuat Neves, se va bucura de o atenție deosebită din partea guvernului brazilian. Brazilia va participa activ la soluționarea ei și va contribui la adoptarea tuturor măsurilor pentru crearea condițiilor necesare tratativelor în problema germană.Guvernul consideră, a declarat în încheiere primul ministru al Braziliei, că motive serioase îl determină să normalizeze relațiile diplomatice și comerciale cu toate țările inclusiv cu țările lagărului socialist.
1 '•! Mim Nil.

- - •Comitetul orgaimației de bază
U. T. M. din școală, 

membrilor comitetuluiSarcinile
(Urmare din pag. a 3-ade activitatea gazetei de perete și se ocupă de abonarea elevilor la publicațiile pentru tineret și copii- Cu sprijinul întregului comitet U-T.M. pre- . gătește și organizează întîl- niri ale elevilor cu muncitori fruntași în producție, cu activiști de partid și de stat.Responsabilul cu munca de învățătură are sarcina de a ajuta comitetul organizației de bază U.T.M. în stabilirea celor mai bune măsuri și a- plicarea lor în viață pentru ridicarea continuă a nivelului la învățătură al elevilor. El se îngrijește de formarea grupelor de învățătură, organizează diferite concursuri care să ducă la ridicarea cunoștințelor căpătate de elevi la orele de clasă etc. îngrijin- dti-se de ajutorarea elevilor mai slabi la învățătură, el are datoria de a propune comitetului U.T.M. și acesta conducerii școlii, măsurile necesare în această privință. Responsabilul cu munca de învățătură are datoria de a ajuta comitetul U.T.M. în munca de dezvoltare la elevi a grijii față de bunurile școlii, de materia- • lele didactice, el are obliga- . ția de a se îngriji de activitatea elevilor în ateliere etc.Responsabilul cu munca culturală își desfășoară activitatea pe baza planului comun de activități cultural- educative și sportive existent în școală, la a cărui întocmire și realizare participă întregul comitet al organizației de bază U.T.M. Răspunde de organizarea și desfășurarea activității echipelor artistice, ajută comitetul organizației

de bază în buna organizare și desfășurare a concursului „Iubiți cartea", organizează învățarea de către elevi a cîntecelor patriotice și revoluționare. Cu sprijinul cadrelor didactice organizează simpozioane, seri literare, recenzii, concursuri „Drumeții veseli", „Să ne cunoaștem ținutul natal" etc. El răspunde în cadrul comitetului de organizarea de vizite în întreprinderi, G.A.S., G.A.C.. S.M.T.etc.Responsabilul cu munca sportivă ține o strînsă legătură cu conducerea colectivului sportiv din școală, cu asociațiile respective, cu profesorii de cultură fizică pentru organizarea întregii activități sportive a elevilor. El se îngrijește ca toți utemiștii să fie membri activi ai U.C.F.S., toți elevii să deyină purtători ai insignei G.M.A. și F.G.M.A.; ajută colectivul sportiv la organizarea unor concursuri sportive între clase și inter-școlare ; se ocupă de amenajarea și păstrarea . în cele mai bune condițiuni a terenurilor de sport din incinta școlii, a echipamentelor etc.Responsabilul cu folos patriotic și vitatea sanitară în mod special nizarea și îndrumarea activității brigăzilor utemiste de muncă patriotică; se îngrijește ca acestea să iasă la lucru permanent și în mod organizat; veghează la respectarea regulamentului elaborat de C.C. al U.T.M. cu privire la funcționarea brigăzilor utemiste- de muncă patriotică; mobilizează ute-

munca de cu acti-sede ocupă orga-

miștii la acțiunile de înfrumusețare a școlii, a orașului, la îngrijirea monumentelor istorice, la acțiunile de colectare a metalelor vechi și păstrează o strictă evidență a activității brigăzilor ute- miste de muncă patriotică. El se ocupă, de asemenea, de înarmarea elevilor cu principalele norme de igienă ; organizează munca de educație sanitară ; asigură buna desfășurare a activității postului de prim ajutor din școală și pregătirea utemiștilor și elevilor care îl deservesc; menține o strînsă legătură cu conducerea organizației Crucii Roșii, pe care o sprijină efectiv în realizarea sarcinilor ei ; se în. grijește ca în cămin, dormitoare și cantine să existe o strictă curățenie și condiții igienice în prepararea mîncă- rii și servirea mesei.In fața comitetului organizației de bază U.T.M., a fiecăruia din membrii săi stau sarcini multiple. Multe dintre ele izvorăsc din problemele concrete ale muncii organizației de bază, din planurile de muncă și hotărîrile adunărilor generale U.T.M. Important este însă ca întregul comitet al organizației de bază U.T.M. și fiecare membru al său în parte să depună toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le au.îndeplinirea de către fiecare membru al comitetului organizației de bază U.T.M. a obligațiilor ce-i revin, participarea lui activă la întreaga muncă de organizație sînt condiții esențiale pentru buna desfășurare a activității comitetului organizației de bază U.T.M. din școală.

drept armă de pregătire unui nou război blocul agresiv al N.A.T.O. DAR, se arată în declarație UN NOU „MtlNCHEN" ESTE CU NEPUTINȚĂ. O garanție în a- ceasta privință o constituie unitatea indestructibilă și fermitatea lagărului socialist în frunte cu puternica Uniune Sovietică.în zilele noastre, se subliniază în declarație, este mai important ca oricînd să se tragă învățăminte din rușinoasa și falimentara politică muncheneză. Frînarea militarismului german pe calea încheierii Tratatului de pace cu Germania, iată cea mai importantă lecție, iată sarcina hotă- rîtoare pentru a cărei rezolvare poporul german poartă o mare răspundere".

a

La 28 septembrie însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P. Ro
mîne la Helsinki, Ion Enescu, a 
oferit în cinstea delegației romîne 
un cocteil la care au participat 
K. Fagerholm, președintele parla
mentului, Paavo Aifio, prim-vice- 
președinte a| parlamentului, 
Kuusti Eskola, vicepreședinte al 
parlamentului, președinți ai grupu
rilor parlamentare și ai comisiilor 
parlamentului, deputați care 
ne-au vizitat țara în cursul anu
lui 1960.

Din partea guvernului Finlandei 
au luat parte Emil Lukka, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul Afacerilor In
terne, Heikki Hosia, ministrul In- 
vățămîntului, funcționari supe
riori din ministere. A luat parte 
de asemenea Sundsfrom, directo
rul general al radiodifuziunii fin
landeze, Vilho Siivola, președin
tele Asociației de prietenie Fin- 
landa-Romînia, funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai vieții po
litice și culturale, ziariști. Au fost 
prezenți, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Helsinki.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

A doua tinerețe
♦ —
l vechi oraș•>tau pe malul marelui fluviu siberian Irtîș. In fața mea — un oraș mare și frumos: Pavlodar. El are100 de ani. In timpul lui Petru I, în aceste locuri a descoperit cineva un lac sărat. Sarea se transporta cu cai pînă la Irtîș, iar aici se încărca pe șlepuri. In apropierea debarcaderului, la ordinul țarului, a fost ridicată o fortăreață, iar apoi o staniță căzăcească. în 1861, stanița a fost denumită

Articol pentru 
„Scînteia tineretului"

orașul Pavlodar. Bine au trăit aici funcționarii țarului și negustorii, dar oamenii muncii nu știau ca înseamnă viața; lor le-a fost destinată o singură „construcție" — cimitirul, la care țarul a a- dăugat apoi încă una : închisoarea...Acestea sînt datele istoriei. Acum însă, Pavlodarul este

un cu . ___cialist. EI este cufundat flori și verdeață. Pe ma Idișului au apărut cartie., de locuințe, parcuri și scua • ruri, mari întreprinderi InăiL ’ striale, teatre și școli... Numeroase străzi s-au transfor-f mat în alei asfaltate, umbrite de plopi înalți, arțari semeți, salcîmi frumoși. Locuitorii Pavlodarului își iubesc orașul, se îngrijesc de frumusețea și curățenia străzilor lui. Sovietul orășenesc, ales de ei, se îngrijește de continua

oraș nou, frumos, cu case multe etaje, un oraș so-1 ■ ■ t

Manifestul 
al E.ATENA 29 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Partidului Uniunea Democrată de Stînga (E.D.A.) a dat publicității manifestul său electoral în care cheamă poporul grec ,.să se unească și să pună capăt politicii de război, foamete și persecuții".Alegerile de la 29 octombrie 1961 vor constitui un moment j important în lupta poporului gpec .pentru salvarea patriei, t pentru- restabilirea democrației, se arată în manifest. în cursul ultimilor 6 ani, cînd la putere s-a aflat partidul „U- niunea națională radicală" (E.R.E.), Grecia a trecut prin- tr-o grea tragedie. Partidul E.R.E. a condamnat poporul grec la mizerie și lipsuri. El a aruncat Grecia pradă monopolurilor americane și altor monopoluri străine. Țara a fost invadată de neohitleriștii de la Bonn, care se comportă în Grecia ca stăpîni. E.R.E. a
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Primirea de către 
Ciu En-lai 

a ambasadorului 
P. Romîne 

în R. P. ChinezăPEKIN 29 (Agerpres).China Nouă : La 29 septem- brie, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Romîne în R. P. Chi- neiză, Dumitru Gheorghiu, a fost primit de premierul Ciu En-lai, cu care a avut o convorbire prietenească.A fost de față locțiitorul ministrului Afacerilor Externe al R. P. Chineze, Țzen Iun-țziuan-
electoral
transformaf Grecia într-un stat polițienesc, se spune în continuare în manifest. Acest partid nu recunoaște mișcarea națională democratică de rezistență din Grecia. Partidul Comunist din Grecia a fost scos în afara legii.E.R-E. a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a compromite relațiile dintre Grecia și țările lagărului socialist. Karamanlis și partidul său au transformat Grecia într-o bază militară și într-o pulberărie a S-U-A. și N.A.T.O., declară E.D.A.Partidului Iui Karamanlis i se opune hotărît partidul Uniunea Democrată de Stînga (E.D-A-), care luptă fără preget împotriva politicii E-R.E, pentru interesele oamenilor muncii din Grecia, se spune în continuare în manifest. E.D.A. luptă pentru un viitor mai bun al Greciei.

pp scurtul TȘmPe scurt
Cu prilejul aniversării proclamării R. P. Chineze

Recepție oferită de ambasadorul 
R. P. Chineze la MoscovaKOLN.—Pavilionul romînesc Ia Tîrgul alimentar Anuga de la Koln a fost vizitat în ultimele zile de Sonnemann, secretar de Stat al Ministerului Alimentației, Agriculturii și Silviculturii, Zorner, președintele „Ausenhandelstelle”, dr. Schwang, directorul tîrgu- lui Anuga, și alte persoane oficiale din R.F.G. Potrivit știrilor primite de la Koln, pavilionul R.P. Romîne se bucură de o bună apreciere.PARIS. — Primarul orașului Genua a decorat pe Iuri Gagarin, primul cosmonaut din lume, cu medalia Columb.

După cum anunță corespondentul din Genua al Agenției France Presse, în Decretul de decorare se spune : „Lui Iuri Gagarin, cosmonautul care a săvîrșit la 12 aprilie 1961, pe bordul navei cosmice „Vostok", zborul în jurul Pămîntului Ia 
o altitudine de 300 km, inau- gurînd prin aceașta era cosmică șl aducînd o contribuție hotărîtoare la cercetarea spațiului cosmic".STOCKHOLM. — La 29 septembrie, în orașul universitar suedez Upsala, au avut Ioc funeraliile fostului secretar general al O.N.U., Ham- marskjoeld.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite : La 29 septembrie ambasadorul R. P. Chineze la Moscova, Liu Siao, a oferit o recepție cu prilejul celei de-a 12-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze. La recepție au participat conducători de partid și de stat, miniștri ai U.R.S.S., oameni de știință și cultură, membri ai Asociației de prietenie sovieto-chineze, șefi ai reprezentanțelor diplomatice, corespondenți sovietici și străini.In cursul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă de
Evenimentele din Siria

A fost format un guvernDAMASC 29 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că a fost format un guvern sirian. Kuzbari și-a asumat președinția Consiliului de Miniștri și departamentele Afacerilor Externe și Apărării și a numit în fruntea celorlalte departamente zece miniștri civili printre Kuatli Awad Leon Zamalia (Finanțe).Formarea guvernului sirian a fost anunțată și de postul de radio Cairo-Agenția United Press International relatează din Amman că guvernul Iordaniei a recunoscut guvernul Siriei și a trimis o telegramă prin care îl asigură de sprijinul său.Vineri dimineață autoritățile navale americane care se află în . Italia au făcut cunoscut, potrivit agenției United Press International, că o mare parte a flotei a 6-a americane va sosi la 3 octombrie la Beirut.Corespondentul din Beirut al agenției France Presse arată că „prezența flotei americane la Beirut în acest moment dă loc la comentarii numeroase".

care (Afacerile Barakat Adnan interne), (Economie),

★DAMASC 29 (Agerpres). — Răscoala din provincia siriană

siriana R.A.U. continuă. Știrile referitoare la situația din Siria sînt adesea contradictorii. Singurele surse de informații sînt posturile de radio din Damasc și Cairo. După cum relatează agenția France Presse, într-un comunicat al comandamentului răsculaților se arată că între unitățile militare răsculate și trupe de parașutiști trimise din regiunea egipteană au început lupte. Unitățile de parașutiști au fost lansate în regiunea portului sirian Latakia vineri dimineața. Potrivit unui comunicat transmis de postul de radio răsculate ar unități. Damasc, trupele fi lichidat aceste
★

(Agerpres). — A- 
Press International

CAIRO 29 
genjia United 
anunță că vineri după-amiază pre
ședintele R.A.U., Nasser, a rostit 
un discurs la mitingul din piața 
Al Gumhuria la care au participat 
250.000 de persoane. Recapitu- 
lînd evenimentele din ultimele 
24 de ore,' președintele Nasser a 
declarat că, după izbucnirea re
voltei, poporul sirian a rămas cre
dincios guvernului R.A.U. atît la 
Alep cît și la Latakia. „Am hotă
rît să ajut aceste regiuni și să 
asigur apărarea poporului trimi- 
țînd forțe armate de la Cairo. 
Am ordonat ca 2.000 de parașu
tiști să fie transportați la Latakia.

Aceasta era poziția noastră ieri 
la prînz. Mișcarea de la Damasc 
a reușit însă să submineze ele
mentele patriotice. Rebelii au ucis 
mai mulji oameni de la postul de 
radio Ălep, comandantul garni
zoanei s-a alăturat mișcării, iar co
mandantul din Latakia a făcut la 
fel. Situația impunea o revizuire 
a planurilor. N-am vrut să aibă 
loc lupte între arabi. înainte de 
miezul nopții am ordonat ca toa
te avioanele și navele trimise 
spre Latakia să se întoarcă în E- 
gipf. Ordinul a fost dai după ce 
120 de parașutiști fuseseră deja 
lansați la Latakia. Li s-a transmis 
ordinul de a nu frage nici un foc 
și de a se preda comandantului 
regiunii pentru a nu se produce 
vărsare de sînge".

Președintele Nasser a declarat 
de asemenea că „începînd din 
1958 a întîmpinat dificultăți foarte 
mari în ceea ce privește regle
mentarea problemelor siriene". 
„Cu toate acestea, a continuat el, 
nu regret nimic și în ciuda tutu
ror celor întîmplate 
Republica 
să recunoaștem că trecem prin- 
tr-o criză".

★
ANKARA 29 (Agerpres). - 

Agenția France Presse anunță 
că guvernul turc a adresat 
noului guvern sirian o tele
gramă prin care îl informează 
că „recunoaște Siria ca stat 
independent precum și guver
nul prezidat de dr. Kuzbari".

deosebită căldură, cordialitate și prietenie frățească, au rostit cuvîntări ambasadorul Liu Siao și Frol Kozlov, membru al Prezidiului C.C. al P-C.U.S., secretar al C.C. al P.C-U.S-In cuvîntarea sa, ambasadorul R. P. Chineze la Moscova, Liu Siao, a subliniat că poporul chinez va sta întotdeauna alături de poporul sovietic.Ambasadorul Liu Siao a subliniat de asemenea că guvernul și poporul chinez sprijină cu hotărîre poziția justă a Uniunii Sovietice în problema încheierii Tratatului de pace cu cele două state germane.în cuvîntarea sa de răspuns, Frol Kozlov a declarat că Partidul comunist și guvernul sovietic dau o înaltă prețuire prieteniei de nezdruncinat cu poporul chinez, cu popoarele tuturor țărilor socialiste.Frol Kozlov și-a exprimat convingerea fermă că în pofida noii agravări a situației internaționale de către imperialiști, războiul poate fi evitat, dar pentru aceasta toate țările socialiste trebuie să fie vigilente, să-și întărească puterea pentru a apăra cauza păcii. Totodată Frol Kozlov a subliniat că R. P. Chineze îi revine un rol important în soluționarea problemelor privind relațiile internaționale actuale. El și-a exprimat încrederea că poporul chinez își va ocupa în O.N.U. locul său legal, iar Tai vanul va fi eliberat și realipit la patria-mamă.
—9

menținem
Arabă Unită. Trebuie

„Din nou spre stele“
MOSCOVA 29 (Agerpres).- 

TASS transmite : Studioul de 
filme de știință popularizată 
din Moscova a terminat filmul 
în culori de lung metraj „Din 
nou spre stele", 
celui de-al doilea 
mului în Cosmos.

Filmul n-a fost 
studiouri, ci acolo 
zbor a fost pregătit și înfăp
tuit — în camere de antrena
ment și pe cosmodrom. In 
film sînt folosite 
fotografii 
Gherman Titov în timpul zbo
rului său pe nava satelit 
„Vostok-2".

consacrat 
zbor al o-

realizai în 
unde acest

numeroase
unice făcute de

înflorire a orașului, cînd în viață lozinca proiectului de Program al P.C.U.S. : 
Totul pentru om!Iată una din suburbiile lui. In trecut, aici a fost o așezare în care, înainte de revoluție, muncitorii trăiau în cocioabe din lut. Acum nu a lămas nici urmă de cocioabă. A apărut o nouă așezare muncitorească, formată din sute de case cu multe etaje, cu tot confortul modern. !n așezare există școli, cluburi, policlinici, un spital unde toți cetățenii se bucură de serviciile gratuite ale unor medici experimentați. Gratuit învață și elevii în școli, iar elevii școlilor tehnice primesc bur- se anuale.La marginea Pavlodarului se construiește o gigantică uzină de aluminium. O obișnuită întreprindere industrială — vi se va spune acolo. Asemenea întreprinderi există multe în orașul nostru. Alături de clădirile uzinei se ridică o cantină, o policlinică, o casă de cultură. Pentru muncitorii viitoarei uzine se/” construiesc case frumoasIn 1954 fondul de locuin,. al Pavlodarului era de 300 mii metri pătrați. Acum el se dublează.Pavlodarul își trăiește a doua tinerețe.

PAVEL TERNOVSKIîn fotografii:Noul șantier al Pavlodarului— uzina de aluminium, (sus)Case de locuit ale muncitorilor de la uzina constructoare de mașini din Pavlodar, (jos)

SOFIA 29 (Agerpres). — La Sofia a avut loc ședința Comisiei permanente pentru e- nergie electrică a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au luat parte delegațiile tuturor țărilor membre ale Consiliului: Republica Populară Albania, Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară Romînă, Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, Republica Populară Ungară, precum și observatori din Republica Populară Democrată Coreeană și Republica Populară Mongolă.La ședința Comisiei au fost examinate o serie de probleme importante de colaborare între țările membre C-A.E.R. în domeniul electroenergeticii. Comisia a adoptat recomandări privind schema utilizării complexe a resurselor hidraulice ale Dunării, organizarea funcționării în paralel și coordonarea conducerii prin dispecer în sistemul energetic interconectat al țărilor membre C.A-E.R., schemele raționale de alimentare cu energie electrică a agriculturii, îmbunătățirea indicilor tehnico-econo- mici ai centralelor termoelectrice.Comisia a aprobat său de lucru pe anulȘedința Comisiei s-a șurat într-o atmosferățelegere reciprocă deplină și colaborare frățească-
planul 1962.desfă- de în
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