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Arături peste plan

noi de produse lactate

La laminorul de profile 
650 mm de la Combinatul 
derurgic din Hunedoara

inovație aplicată anul 
în secțiile de producție

pină acum 
arăturilor a- 

toamnă cu

depășit 
planul 
dinei de 
peste 3.000 de hecta
re. O atenție deose
bită au dat colecti
viștii pregătirii tere
nurilor destinate obți
nerii unor producții 
de 5.000 kg porumb 
boabe la ha de pe 
terenurile neirigate.

cut. Stațiunile de ma
șini și tractoare Poșta 
Cîlnău și Smeeni care 
au realizat cel mai 
mare volum de lu
crări peste sarcinile 
planului anual, sint 
fruntașe pe regiune.

★
Gospodăriile agri

cole colective din re
giunea Suceava au

Mecanizatorii din 
stațiunile de mașini și 
tractoare din regiu
nea Ploiești și-au în
deplinit zilele trecute 
planul anual de pro
ducție Ei au executat 
un volum de lucrări 
cu 188.000 hectare a- 
rătură normală mai 
mare decît în aceeași 
perioadă a anului fre-

Sortimente
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Siderurgic Hunedoara

300-a inovațiede lift 
fost aplicată în producție o 
nouă inovație care constă în 
crearea unei perdele de gaze și flăcări la gura cuptoarelor 
cu propulsie pentru a împie
dica pătrunderea aerului. A- 
ceastă metodă care îmbunătă
țește considerabil calitatea la
minatelor șl care aduce o eco
nomie anuală antecalculată de 
peste 600.000 lei este cea de-a

300-a 
acesta 
ale Combinatului siderurgic 
Hunedoara.

Inovatorii din întreprinde
rile regiunii Hunedoara au fă
cut în numai 10 luni din acest 
an 2764 propuneri de inovații 
din care 1685 au fost aplicate 
în producție aducind economii 
în valoare de peste 26 milioa
ne lei.

Pionierii de la școala de 7 ani Nr 1 din Balș regiunea Oltenia plantează pomiFoto: GR. PREPELIȚA 1

în magazine au apărut primele trei sortimente din noile produse lactate expuse la cel de-al III-lea Pavilion de mostre din Capitală: un produs dietetic dia lapte pasteu-
SPRIJIN CONCRET BRIGĂZILOR

rizat, un nou sortiment de brînză proaspătă și frișca obținută din smîntînă pasteurizată. Noile produse conțin o cantitate mare de substanțe nutritive și sînt apreciate consumatori.în ultimul timp fabricile produse lactate din țarălivrat comerțului numeroase noi sortimente de iaurt, unt topit, smîntînă dulce și altele.Anul acesta industria de produse lactate a pus la dispoziția consumatorilor 25 sortimente noi.

dede au

AFLATE ÎN ÎNTRECEREonsfătuirea era pe sfîrșite. Responsabilul voia să știe ce gîndește fie- cum văd ei viitor.
9t Pene purem realiza planul de producție cu trei zile înainte.— E și părerea mea, a adăugat Szempetery Vasile. condiții. Buna organizare a fiecărui loc de muncă, ajutorul reciproc, cunoașterea amănunțită a fiecărei operații, toate a- ceste posibilități ne vor ajuta să ne respectăm cuvîntul.Și rînd pe rînd tinerii au luat cuvîntul, au făcut propuneri pentru îmbunătățirea muncii brigăzii lor. Apoi au tras concluziile cuvenite.— Așadar, să concretizăm angajamentele, a conchis Vasile Tender responsabilul brigăzii: îndeplinirea planului de producție pe luna noiembrie cu trei zile înainte, 800-900 lei economii, nici un rebut, nici o absență, fiecare membru din brigadă va continua să-și perfecționeze măiestria profesională.în brigada lui Vasile Tender de la Uzinele „Electromotor” din Timișoara s-a statornicit obiceiul ca la consfătuirea de la începutul fiecărei luni, tinerii să-și alcățuiasă în colectiv programul de lucru. Se discută atunci despre rezultatele obținute, se stabilesc măsurile pentru îndeplinirea angajamentelor viitoare. Pro- cedînd astfel, brigada lui Vasile Tender a devenit un colectiv închegat care se bucură de prețuirea muncitorilor. Recent brigada a primit titlul de fruntașă, îndeplinindu-și trei luni consecutiv angajamentele luate.— Anul acesta, spune — nu fără mîndrie — Vasile Tender, brigada noastră și-a îndeplinit lună de lună sarcinile de plan înainte realizat numai

Avem

litate superioară. Economiile noastre pe zece luni sînt în valoare de peste 26.000 lei.Multe din cele 337 brigăzi de producție ale tineretului din întreprinderile orașului Timișoara îți aduc din plin contribuția la îndeplinirea sarcinilor de plan, la îmbunătățirea calității produselor ți reducerea prețului lor de cost Brigăzii condusă de Mircea Marciuc de la întreprinderea „Tehnometal” nu i-a fost re-
Cum se ocupă Comitetul orășenesc 
U. T. M. Timișoara de întrecerea 
pentru titlul de brigadă fruntașă

stituit anul acesta nici un produs de către controlul tehnic de calitate, brigada lui Szasz Eugen de la Fabrica de încălțăminte „Filt“ a economisit peste 115.000 dm p piele etc.Ce concluzie se poate trage de aici ? în primul rînd că organizațiile U.T.M. conduc și îndrumă cu mai multă competență activitatea brigăzilor, că în cadrul lor muncesc tineri harnici, conștiincioși, care și-au pus la inimă sarcinile care stau în fața întreprinderilor. în al doilea rînd, acest lucru înseamnă că în cadrul întrecerii tot mai multe brigăzi se străduiesc să muncească mai bine și pe această bază să obțină titlul de fruntașe.în legătură cu buna organizare și desfășurare a întrecerii Comitetul orășenesc U.T.M. Timișoara a desfășurat o bogată activitate. Au fost instruiți responsabilii brigăzilor, secretarii comitetelor U.T.M. din întreprinderi și cei ce răspund de problemele producției și calificării în legătură cu întrecerea brigăzilor, cu condițiile în care acestea pot primi titlul de fruntașe. Ulterior, biroulorășenesc U.T.M. a constatat că există unele confuzii în ce

privește stabilirea obiectivelor cu caracter general la specificul întreprinderilor, a secțiilor. Pentru înlăturarea acestora s-a făcut din nou instruirea activului, a secretarilor din marile întreprinderi, fapt ce trebuie subliniat Pe linia măsurilor luate se numără și repartizarea celor 18 membri ai comisiei cu problemele muncitorești de pe lingă comitetul orășenesc U.T.M. pe întreprinderi, care au dat organizațiilor U.TAÎ. și brigăzilor un sprijin concret Deși s-au obținut multe rezultate bune, există în legătură cu întrecerea brigăzilor din întreprinderile a- cestui oraș unele probleme care n-au fost nici pînă acum rezolvate. Poate că este nevoie să amintim Comitetului orășenesc U.T.M. Timișoara faptul că pentru cucerirea titlului de brigadă fruntașă, brigăzile trebuie să îndeplinească toate obiectivele stabilite pe baza criteriilor recomandate de Plenara C.C. al U.T.M. timp
LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

A.

1000

comitetului

rganizațiile de bază

de termen și a produse de ca-
fila-

Pentru producția anului viitor
In moderna 

tură a întreprinde
rii „'țesătura'' din 
Iași a început mon
tarea a încă 4000 de 
fuse, care vor mări 
capacitatea de pro
ducție ă filaturii cu 
circa 8 la sută. In 
sectoarele acestei

întreprinderi se in
stalează în prezent 
și alte utilaje, cum 
sînt mașini de cane, 
tat, bobinat etc. 
Pentru folosirea cit 
mai deplină a ca
pacității utilajelor, 
în fabrică au fost 
organizate cursuri

pentru ridicarea ca
lificării la care par
ticipă toți textiliștii. 
Aceste pregătiri se 
fac în vederea rea
lizării în bune con
diții a sarcinilor 
sporite ce revin întreprinderii în anul 
1962.

TELEGRAMA
Președintelui Republicii Populare Federative Iugoslavia 

Iosip Broz Tito Belgrad
în numele poporului romîn și al meu personal, vă transmit 

cordiale felicitări și urări de bine pentru dv. personal . și 
prosperitatea popoarelor iugoslave, cu ocazia sărbătorii națio
nale a Republicii Populare Federative Iugoslavia.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Organizațiile de oaza U.T.M. din raionul Fetești se pregătesc să-i sărbătorească pe cei aproape o mie de tineri care împlinesc 18 ani, pe băieții și fetele care vor intra anul acesta în viața patriei cu drepturi cetățenești depline.în aceste zile au loc întîl- niri între tinerii care devin majori și activiști de partid, președinți ai sfaturilor populare, directori ai gospodăriilor de stat, președinți ai gospodăriilor agricole colective. La a- ceste întilniri, care au avut loc pînă acum în organizațiile de bază U.T.M. din comunele Jegălia, Săveni, M. Kogălni- ceanu și în altele, li s-a vorbit tinerilor despre drepturile și îndatoririle cetățenilor R.P.R., despre statul nostru socialist, despre grija partidului și statului față de tînăra generație a țării noastre.Pentru sărbătorirea celor care împlinesc 18 ani se pregătesc intens și formațiile artistice. Corurile, echipele de dansuri, formațiile de teatru, brigăzile artistice de agitație din comunele Tandărel, Suclu,

Celor 39
din regiunea Brașov 
și-au îndeplinit pînă la sfirși- 
tul săptămînii trecute planul 
anual de producție li s-a ală
turat acum și colectivul Com
binatului chimic din orașul Vie. 
foria. Succesul obținut de chi- 
miștii de aici se datorește fo
losirii intensive a capacității 
de producție a instalațiilor 
existente. Gospodărind cu 
grijă materia primă, colectivul 
combinatului a realizat numai 
în primele 10 luni ale anului 
economii suplimentare fa pre
țul de cost țn valoare de 
6.400.000 lei și beneficii peste 
plan în sumă de 15 milioane 
lai.

Valoarea economiilor supli
mentare realizată pînă acum 
de colectivele întreprinderilor 
din regiunea Brașov se ridică 
la aproape 90 milioane lei.

★

Aproape 30 de întreprinderi 
industriale și unități economi
ce din regiunea Maramureș 
au îndeplinit înainte de ter
men pianul anual la producția 
globală. Printre acestea se află 
fabrica de țiglă și cărămizi din 
Satu Mare, exploatarea minie
ră „7 Noiembrie”, întreprin
derea „Agrofruct" Baia Mare 
și altele. Comparativ cu pe
rioada corespunzătoare din 
anul trecut, valoarea produc
ției industriale globale în re
giune a crescut cu circa 15 la 
sută. De la începutul anului, 
prin reducerea prețului de cost 
s-au realizat economii supli
mentare în valoare de 
8.892.000 lei

★ .Ieri ne-a sosit la redacție următoarea telegramă: 
„Colectivul de muncitori, 

tehnicieni și ingineri al 
Fabricii textile „Liberta- 
tea“-Sibiu raportează că în 
ziua de 25 noiembrie a.c. 
și-a îndeplinit sarcinile a- 
nuale la producția globală. 
Desfășurînd larg întrece
rea socialistă, aplicînd nu
meroase măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, de la începu
tul anului și pină în pre
zent s-au economisit impor
tante cantități de materii 
prime și materiale, reali- 
zîndu-se în această perioa
dă 750.000 lei economii 
peste plan. Sub conduce
rea organizației de partid, 
colectivul întreprinderii 
noastre este hotărît ca în 
cinstea celei de a XlV-a 
aniversări a Republicii 
Populare Romîne să obțină 
noi succese''.

în secția rctărie-vagoane a Uzinelor „Grivița roșie" din Capitală. Constantin Popa, responsabil de brigadă, împreună cu roțatorul Gh. Ioniță măsoară simetria roților de vagoane înainte ca ele să plece spre hala de montaj.Foto : AGERPRES
Așa am cunoscut

gospodăria colectivă
în vizită la veciniD e curînd s-a făcut șl la noi în sat gospodărie colectivă. Printre primii care s-au înscris se află toți membrii comitetului comunal U.T.M. și numeroși alți tineri. Aceasta este rodul muncii politice desfășurată de comuniști, muncă la care o contribuție importantă a adus și organizația U.T.M. din comună. Pentru popularizarea în rîndul tineretului a superiorității muncii în comun în gospodăria colectivă am folosit mai multe forme : seri de întrebări și răspunsuri, seri de calcul, citirea statutului model al G.A.C. etc. Ceea ce le-a plăcut însă mai mult tinerilor noștri au fost vizitele organizate de comitetul comunal de partid la colectiviștii vecini. La aceste vizite, comitetul comunal U.T.M. a mobilizat întotdeauna numeroși tineri, mereu alții pentru ca în felul acesta toți să cunoască gospodăria colectivă. Cînd se întorceau acasă, noi îi îndrumam să vorbească și celorlalți despre ceea ce văzuseră, despre ce le-a plăcut mai mult din viața și munca tinerilor

colectiviști. Dar aceste discuții nu om lor sau tinerii care fuseseră în vizită povesteau celor prezenți despre succesele colectiviștilor gazdă, răspundeau la întrebări. Și aveau ce povesti. De exemplu, Ion Manta a povestit la o „joie a tineretului” că colectiviștii din Mogoșani au obținut în acest an peste 2.000 kg grîu și mai mult de 4.000 kg porumb în medie la hectar, iar pe unele parcele chiar 6000 kg porumb la hectar. Că au vaci care dau 2100 litri lapte pe an. Că în gospodăria colectivă tinerii tea să învețe și să practice o

Discuții 
despre zestres-au purtat numai de la la om. în cadrul adunări- generale de organizație al „joilor tineretului”,

au posibilita-
FLOREA

secretarul comitetului 
comunal U.T.M. Crînguri, 

raionul Găești

RIZEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Ce spun acum nu-s lucruri 
noi. Le-am povestit la 
multe prietene și rude 

de la noi din Cătunu. Pină 
nu de mult la noi nu era gos
podărie colectivă. Ca să ne 
ajute să cunoaștem și noi cum 
se trăiește și se muncește in 
colectivă, comitetul comunal 
de partid a organizat mai 
multe vizite la vecinii noștri 
colectiviști. Una din aceste 
vizite am făcut-o la Bărcă- 
nești. Am fost și eu împreună 
cu alți tineri — băieți și fete. 
Fuseserăm îndrumați de comi
tetul comunal U.T.M. să mer
gem aici pentru că, folosind 
prilejul acestei vizite, comite
tul comunal U.T.M. organiza
se, ca și în alte ocazii asemă
nătoare, o întilnire între noi,

ELENA MATEIG.A.C. Cătunu, regiunea 
Ploiești

(Continuare în pag. a 3-a)

(Agerpres)

Grație șl talent. Tinere muncitoare — balerine din ansamblul artiștilor amatori de la fabrica de tricotaje din Timișoara. Foto : AGERPRES

Explicînd statutul model 
al G. A. C.

ij * uite și variate au fost aejiu- 
jyf nile pe care organizația de 

partid din comuna noastră 
le-a întreprins pentru a face cu
noscute țăranilor muncitori avan
tajele muncii în gospodăria co
lectivă. S-au organizat vizite în 
gospodăriile colective Smeeni, 
Gherășeni, Bobocu, s-au organizat 
seri de întrebări și răspunsuri, 
s-au făcut panouri comparative. 
La toate aceste acțiuni organiza
ția U.T.M. a mobilizat mulți ti
neri. Aș vrea să spun cîteva lu
cruri în legătură cu o altă formă 
a muncii politice pe care a des
fășurat-o organizația U.T.M. din 
comuna noastră. E vorba de cu
noașterea statutului model al gos
podăriei colective. Noi am pro
cedat așa. In adunările generale 
U.T.M. deschise un utemist citea 
anumite paragrafe din statutul 
model al gospodăriei colective. 
Pe marginea lor se organizau dis
cuții. La adunări erau invitați și 
tovarășii din comitetul comunal 
de partid. Ei lămureau tinerilor 
fiecare problemă în parte. Ioana 
Bucur, Neculai Nicula, Nicolae 
Șerban și mulți alți tineri au aflat 
astfel lucruri interesante în legă
tură cu organizarea muncii în 
G.A.C., cum se face retribuția la 
ziua-muncă, cum se împart veni
turile, ce posibilități șl ce pers
pective au tinerii colectiviști.

Pentru ca tinerii să înțeleagă 
mai bine cele mai importante 
capitole din statut erau explicate 
pe baza exemplelor din gospodă
riile colective vecine. De exemplu, 
cu ocazia explicării raportului 
dintre dezvoltarea averii obștești 
și retribuția la ziua-muncă, tineri
lor li s-a explicat cum, la gospo
dăria colectivă din Smeeni, a 
crescut an de an fondul de bază, 
ca urmare a creșterii producției 
la hectar, a dezvoltării șeptelu- 
lui proprietate obștească și cum 
pe această cale gospodăria a îm
părțit colectiviștilor la ziua-muncă 
venituri din ce în ce mai mari. 
De pildă, tinerii au aflat că in 
anul acesta valoarea zilei-muncă a 
ajuns aici la

Și aceasta 
mele muncii 
le-am făcut 
din comuna 
tea gospodăriei colective.

Acum, în două din satele co
munei sînt gospodării colective 
înființate de curînd. Noi conti
nuăm să facem cunoscut statutul 
model al G.A.C. în rîndul acelor 
tineri care încă nu s-au înscris 
în gospodăria colectivă.

aproape 40 lei. 
a fost una din for- 
polifice prin care 
cunoscută tinerilor 

noastră superiorita-

tineriFăcăeni etc., au introdus în repertoriile lor cîntece, recitări, dansuri, care vorbesc despre viața noastră nouă, despre minunatele perspective de viitor deschise tineretului de statul democrat-popular. Organizațiile U.T.M. se preocupă ca la activitatea formațiilor artistice să fie antrenați tot mai mulți tineri care devin în anul acesta majori.Comitetul raional U.T.M. a apelat la o serie de activiști din aparatul de stat, solici- tîndu-i să țină expuneri în fața tinerilor despre legile statului nostru, despre normele de comportare în societatea noastră, ajutîndu-i și în acest fel pe tineri ca odată cu intrarea lor în rîndurile cetățenilor cu drepturi depline, să se comporte în toate împrejurările ca tineri înaintați.Toate aceste pregătiri și activități, care se vor încheia cu sărbătoarea majoratului de la 30 Decembrie, vor lăsa o amintire de neșters în inimile tinerilor de 18 ani, vor contribui. la educarea lor cetățenească, patriotică.M. ANDREI

Viitorii sărbătoriți învață cîntece și poeziiIn clasa a Xl-a a Școlii medii nr. 1 din Fălticeni, 22 de elevi ss pregătesc să întîmpine sărbătoarea intrării lor în rîndul cetățenilor majori ai patriei. Ei au hotărît ca la acest eveniment important din viața lor să se prezinte cu rezultate deosebite atît la învățătură, cit și în acțiunile culturale și de folos obștesc. Pe baza programului alcătuit de organizația U.T.M. pentru pregătirea sărbătorii majoratului, cei 22 de elevi au început să participe la acțiunile inițiate. După orele de curs, împreună cu profesoara de muzică, utemista Zaharia Mariana, au învățat cîntecele „Să fii partidului oștean", „Republică, măreață vatră", „Sub steagul partidului". Flecare din cei 22 elevi care se pregătesc pentru sărbătorirea majoratului învață cîte o poezie despre uartid și patrie. De exemplu, eleva Con- stantinescu Adriana a învățat poezia „Partidului" de Mihai Beniuc, Felaru Gheorghe poezia „Țara mea"Tulbure. Poeziile le ta la sărbătoarea lui.Zilele acesteaU.T.M. a Inițiat o acțiune de colectare a fierului vechi. Cei

22 de elevi au colectat titatea de 1.000 kg fier, titate record pe școală.Cel 22 elevi se ajută ei pentru a obține
DOAR

e-am interesai 
zilele trecute 
de pregătirile 

ce le-a făcut comite
tul U.T.M. de la Fa
brica de mobilă „23 
August” din Tg. Mu
reș pentru organiza
rea sărbătorii majora
tului. Tov. Ștefan Sze- 
derjesi, secretarul co
mitetului U.T.M., oare
cum mirat de această 
întrebare, ne-a 
puns cu un aer 
novat.

— Pregătiri ? 
pregătiri să fi 
Am întocmit
cu toți tinerii de 18 
ani și l-am trimis la 
comitetul orășenesc 
U.T.M. Altceva n-am 
făcut. Mai avem doar 
o lună de zile pînă la 
sărbătoarea majora
tului’.

Tabelul întocmit de 
comitetul U.T.M. cu
prinde numele a 45 
de tineri din între
prindere, din genera
ția celor de 18 ani.

răs- 
nevi-Ce 
făcut? 

tabelul

can- can-între rezultate

de Victoi vor reci- majoratu.comitetul

bune și la învățătură, astfel că acest eveniment să fie în- timpinat cu rezultate în toate domeniile.
A. CARUNTU

TABEL ?...
sărbătoriți 
cu prile- 

Dar 
nu

Ei vor fi 
anul acesta 
jul majoratului, 
tabelul ca atare 
are nici un fel de pro
prietăți miraculoase. 
El nu poate alcătui și 
desfășura activitatea 
bogată pe care o aș
teaptă tinerii. Acest 
lucru îl știe și tovară
șul Szederjesi.

— Firește, ne asi
gură el, nu ne mulțu
mim cu tabelul. In 
cel mai scurt timp 
vom ține primele ex
puneri. Ce să mai fa
cem?

Comitetul U.T.M. de 
Ia Fabrica de mobilă 
„23 August" a înțe
les după cit se vede 
în mod formal rostul 
perioadei de pregă
tire a sărbătorii ma
joratului dacă gîn- 
dește să țină doar cî- 
teva expuneri și afît. 
Experiența de anul 
trecut a multor orga
nizații U.T.M. ne arată 
cîte acțiuni interesau-

RADU N. RADU 
secretarul comitetului 

comunal U.T.M. Sudiți, 
raionul Buzău

te se 
pentru 
tinerii 
ani să 
să 
important 
din viața lor. 
comitetul U.T.M. de |a 
Fabrica de mobilă „23 
August" nu ar putea 
pregăti un concurs 
„Cine știe, răspunde", 
n-ar putea iniția ex
cursii, vizite, întilniri 
ale tinerilor de 
ani cu activiști 
partid și de stat, n-ar 
putea organiza 
niuni sau joi ale ti
neretului In cinstea ti
nerilor de 18 ani? 
Noi credem că da. 
Dar în acest caz co
mitetul U.T.M. trebuie 
să recupereze grabnic 
timpul pierdut pînă a- 
cum și să ia măsuri 
pentru buna pregăti
re a sărbătorii majo
ratului.

pot organiza 
a-i ajuta pe 

cetățeni de 18 
se pregătească 

tntimpine acest 
eveniment 

Oare

18 
de

reu-

ST. NECANIȚCHI

Un aspect din secția laminoare a întreprinderii Bum- băcăria Romîneascâ Jilava, unde, nu de mult, s.au instalat 16 laminoare de fabricație romîneascâ caro au făcut să sporească productivitatea munciiFoto : AGERPRES
TELEGRAMĂ

Cu ocazia aniversării a 17 
ani de la eliberarea Albaniei 
de sub jugul fascist, Consi
liul de Stat al Republicii 
Populare Romîne a trimis o 
telegramă de felicitare Pre
zidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania.



—Se apropie 
în vățctmîn tului

deschiderea — 
agrozootehnic !Ia aurind vor deschide 

cursurile agrozooteh
nice, Din nou căminele 

culturale, coifurile roșii șl ca* 
■ele laborator ale gospodă
riilor colective vor cunoaște 
din plin atmosfera de studiu, 
de cercetare a tainelor știin
ței agricole. Dar ptnă atunci 
sînt do făcut pregătiri. Am 
vrut să aflăm In ce stadiu se 
află aceste pregătiri în unele 
unități agricole socialiste din 
raionul Pitești.

Cursurile 
pot începe
olțul roșu al gospodăriei 
agricole colective din 
comuna Călinești. Aici

va funcționa cercul agroteh
nic. Stăm de vorbă cu Ion
Baciu, președintele gospodă
riei, Gheorghe Neacșu, secre
tarul organizației V. T. M., 
Gheorghe Ghileneea, tehnicia
nul agronom. De o parte a silii 
este o vitrină cu rafturi în
care stau frumos rînduite 
borcănașe eu diferite soiuri 
de semințe, un aparat pen
tru diafilme. De cealaltă 
parte, un dulap-bibliotecă. 
Intr-un raft se găsesc broșuri, 
reviste și pliante privind cul
tura griului, porumbului și fio- 
rii-soarelui, creșterea și îngri
jirea animalelor. Pereții sălii 
— plini eu afișe și fotomon
taje.

Totul arată că cercul agro
tehnic de aici poate să-și în
ceapă activitatea. La toate a- 
ceste pregătiri — la amenaja
rea casei-laborator, la asigu
rarea exponatelor din produc
ția gospodăriei, la pregătirea 
vitrinei cu cărți o contribuție 
importantă au adus-o și tine
rii colectiviști, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M. 
N-au fost neglijate nici alte 
detalii. Pentru cursanți gospo
dăria a cumpărat rechizitele 
necesare.

Dar cine vor fi cursanții ? 
Membrii consiliului de condu
cere, brigadierii, șefii de e- 
chipe, colectiviști fruntași. 
Printre ei sînt mulți tineri. 
Comitetul organizației de 
bază V.T.M. a discutat eu fie
care tânăr in parte, apoi a pus 
această problemă și în discu
ția unei adunări generale des
chise. Cu această ocazie au 
fost înscriși la cercul zooteh
nic toți tinerii îngrijitori de 
animale, iar la cel agrozooteh
nic Ion Păuna, Constantin 
Neacșu, Ion Florea, Lucia Toa- 
der și alții — fruntași ai re

Oameni de teatru și publiciști 
din R.D.G. ne vizitează țaraDe cîteva zile ne vizitează țara o delegație de oameni de teatru și publiciști din R.D. Germană din Care fac parte lise Rodenberg, directoare a Teatrului prieteniei din Berlin, Gerhard Mâyer, director al teatrului „Hans Otto" din Potsdam, Hans Reiner John, redactor șef al revistei „Theater der Zeit“. Jurgen Schi* midt, secretar literar la „Deutsches Theater" din Berlin și Peter Goldammer, director adjunct al editurii „Aufbau“. Oaspeții au luat cunoștință la București și în localitățile din provincie de activitatea teatrelor și altor instituții de artă.Ei au avut un rodnic schimb de păreri cu directori de teatru, regizori și actori romini, 

coltelor bogate. Restul tineri
lor vor participa la ciclul de 
conferințe organizate la cămi
nul cultural din comună.

De azi, 
pe miine ■■■

a Drăganu s-a lăsat frig. 
Dar numai afară. In bi
roul contabilității gospo

dăriei colective însă e... călduț. 
Tovarășul Petre Sima, con
tabil ți în același timp și se
cretarul organizației U.TM., 
șade pe scaun și ascultă cum 
trosnesc lemnele în sobă. Deo
dată sare ca ars, îți pune pal
tonul și căciula. îți ia servieta 
ți... hai să mai dea o raită 
prin sat.

Rfliduf nostru în raionul Pitești5

N-a mai putut pleca însă la 
plimbare pentru că s-a întil- 
nit cu noi. Și iată-ne discu- 
tind.

— Veți avea cerc agrozoo
tehnic in gospodăria colectivi?

— Probabil că da — răspunde 
Petre Sima.

— S-au făcut ceva pregătiri?
— Am făcut... Adică trebuia 

să facem. Dar nu avem timp. 
Anul trecut uite cum făceam. 
Venea inginerul seara, adu
nam repede tinerii care se gă
seau pe la sediul gospodăriei, 
se ținea lecția și... După cum 
vedeți, nu-i greu să-i mobili
zăm, așa că nu-i nici o grabă 
cu pregătirile. Ce n-am făcut 
azi, facem miine.

Discuția a mai continuat. 
Nu are rost să o redăm în 
întregime. Ce trebuie reținut 
e faptul că membrii comitetu
lui organizației V.T.M. de aici 
neglijează sarcinile ce le revin 
în această direcție. Din comi
tet face parte și tehnicianul a- 
gronom al colectivei. Maria 
Diaconu. Ea nu și-a făcut da
toria nici ca membră a comi
tetului V.T.M., nici ca tehni
cian. Tovarășii din consiliul 
de conducere amină și ei, de 
azi pe miine, pregătirile nece
sare.

Situații asemănătoare am 
întîlnit ți in comuntele Țițești. 
Racovița, Oarja.

In loc
de concluziiAm fost prin mai multe locuri. Am redat două aspecte care scot în evidență două atitudini di- 

în scopul dezvoltării artei teatrale din ambele țări.Marți după-amiază, membrii delegației R.D. Germane s-au întîlnit la Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale — A.T.M. — din R.P. Romînă cu directori de teatru, regizori, pictori scenografi, actori și critici dramatici bucureșteni. lise Rodenberg a făcut o expunere despre viața teatrală a R. D. Germane și a prezentat cîteva probleme noi ale dramaturgiei din țara prietenă. Oaspeții au împărtășit impresii din vizita făcută în țara noastră, subliniind înaltul nivel al artei interpretative romînești, succesele dramaturgiei noastre Originale și grija acordată de stat vieții teatrale.(Agerpres) 

ferite față de pregătirea tnvățămîntului agrozootehnic. Am relatat aceste fapte tovarășului Ion Păduioiu, prim, secretar al Comitetului raional U.T.M. Pitești șl tovarășului Nicolae Tălpeanu, șeful secției agricole raionale. Clnd le-am vorbit despre Că- linești, ei s-au bucurat. Ne-au dat exemple bune șl din alte unități, unde pregătirile pentru deschiderea cursurilor agrozootehnice sînt pe terminate. Ne-au vorbit despre rezultatele bune din gospodăriile colective Merișani, Dobro- gostea, Căteasca și altele. Aveau dreptate. De toate astea ne-am convins la fața locului. Sălile erau amenajate, materialul didactic ajutător și bibliotecile erau pregătite, or- 

ganlzațiile U.T.M. recomandaseră pe cei mai buni tineri colectiviști — fruntași în producție — care să frecventeze cursurile agrozootehnice.Măsurile luate de secția a- gricolă pentru pregătirea în- vățămîntulul agrozootehnic sînt în general bune. Secția agricolă a stabilit lectorii dintre inginerii, medicii veterinari și unii profesori de științele naturii pentru toate cele 29 de cercuri care vor funcționa în raion. I-a îndrumat apoi pe lectori ca, împreună cu tehnicienii și tovarășii din conducerea gospodăriilor colective, să alcătuiască tematica lecțiilor care se vor preda, să pregătească sălile, colțurile roșii Și casele-labo- 

Talentul tineriloi pictori.decoratori Olga Cimpeu și Richard Schatseh din secția de pictură a fabricii de faianța din Sighișoara este mult apreciat de tovarășii loi de muncă.

rator, să ajute la înscrierea cursanților. La secția agricolă s-au ținut cîteva instructaje și analize în legătură cu înva- țămîntul agrozootehnic.Comitetul raional U.T.M. a stabilit șl adus la cunoștință comitetelor comunale U.T.M. și organizațiilor de bază U.T.M. din gospodăriile colective sarcinile ce le revin cu privire la înscrierea tinerilor la învățămîntul agrozootehnic și la sprijinul pe care trebuie să-l acorde pregătirilor în această direcție.Deficiențele semnalate dovedesc însă că atît tovarășii de Ia sfatul popular raional, cît și cel de la comitetul raional U.T.M. nu controlează suficient felul cum sînt duse la îndeplinire sarcinile stabilite în toate comunele din raion.Timpul e înaintat. Este bine ca organele de resort din cadrul sfatului popular raional să ia toate măsurile pentru urgentarea pregătirii învăță- mîntului agrozootehnic din lama aceasta. Se cere, in a- celașl timp, comitetului raional, comitetelor comunale Și organizațiilor de bază U.T.M. să intensifice munca politică în rîndurile tineretului, să a- jute la amenajarea sălilor și caselor-laborator, să-i îndrume pe toți tinerii din sectorul zootehnic și pe fruntașii din brigăzile de cîmp să se înscrie la cercuri, iar ceilalți tineri să fie mobilizați la ciclurile de conferințe care vor fi organizate în iama aceasta.
N. BARBU
C. SLAVIC

Foto : S. NICULESCU

Aspect de la construcjlaHidrocentralei Roznov IFoto : AGERPRES
Aproape toți locuitorii 

satdiui — 
artiști amatoriLa căminul cultural din sa- tul Ghimbav din raionul Agnita, regiunea Brașov, în fiecare seară este animație. Spectacolele formațiilor de a- matori sînt evenimente care au intrat aici adînc în viața satului. Aproape toți locuitorii — de la pionieri pînă la cei mai vîrstnici, sînt artiști amatori.Astăzi, în regiunea Brașov, există cîte un artist amator la fiecare 25 de locuitori. E- chipele artistice din regiune, printre care acelea de la Uzinele de tractoare și de autocamioane din Brașov, Combinatul chimic din Făgăraș, cele din Rășinari, Săliște, Comana de Jos etc., care și-au câștigat o faimă meritată, cuprind mai bine de 48.000 de tineri și tinere. îndrumate de artiști ai teatrelor profesioniste, formațiile de amatori își ridică necontenit măiestria interpretativă, situîndu-se astfel pe locuri fruntașe în concursurile pe țară la care au participat.în aceste zile, formațiile de teatru din regiune fac ultimele pregătiri pentru cel de-al IH-lea Festival bienal de teatru „I. L. Caragiale".(Agerpres)

La „Școala experiențeiTinerii muncitori 
Tuță Marin și Ghe
orghe Florea de la 
Uzinele de autobuze 
și troleibuze din 
Capitală și-au însu
șit tainele meseriei 
de strungar la locul 
de muncă sub în
drumarea unor 
strungari cu multă 
experiență.

Ei și-au comple
tat apoi cunoștin
țele, alături de alți 
mulți tineri din a- 
ceastă uzină, la 
„școala experienței 
înaintate" — cum i 
se mai spune aid 
cursului de ridicare 
a calificării munci
torilor organizat de 
comitetul sindicatu
lui.

Treptat, cei doi

muncitori au căpă
tat experiență, au 
devenit stăpini pe 
meserie, participînd 
activ la întrecerea 
pentru îmbunătăți
rea calității produ
selor și reducerea 
prețului de cost. 
Realizările lor în 
producție îi situea
ză astăzi alături de 
cei peste 300 de 
fruntași din uzină.

In întreprinderile 
metalurgice și con
structoare de ma
șini s-au calificat a- 
nul acesta la locul 
de muncă sau și-au 
completat cunoștin
țele la cursuri de 
specialitate organi. 
zate pe uzine peste 
4.700 de muncitori, tehnicieni și ingi-

Avancronica muzicală

ceasta un

ontinuind intere
santa suită de ma
nifestări muzicale 
cu care a început 
noua stagiune mu
zicală, filarmonica 
bucureșteană pre
zintă săptămîna a- 

concert în care se
va interpreta Suita de balet 
„Curtea veche" de Mihail
Jora, „Cîntecele ucenicului că
lător” de Gustav Mahler și 
Simfonia „Manfred” de Ceai- 
kovski.

Faptul că în avancronicele 
noastre trecute ne-am ocupat 
pe larg de capodopera lui 
Ceaikovski și despre caracte
risticile lucrărilor lui Mihail 
Jora, ne permite de astădată 
cu prilejul interpretării uneia 
din cele mai interesante lu
crări mahleriene, să dăm ci
titorilor noștri cîteva detalii a- 
supra personalității marelui 
compozitor german, căruia de 
altfel cele mai mari orchestre 
simfonice din lume i-au acor
dat în vremea din urmă un 
loc deosebit în programele 
concertelor lor cu prilejul co
memorării a jumătate de 
veac de la moartea sa.

Seria monumentală a lucră
rilor simfonice ale lui Mahler 
reprezintă una din cele mai 
originale și îndrăznețe feno
mene artistice ale veacului tre
cut. Muzicologul sovietic I. 
Nestiev sublinia intr-un recent 
studiu că simfoniile și liedu
rile marelui compozitor ger
man „înregistrează ca un ba
rometru sensibil furtunile so
ciale ale epocii: în ele deslu-

- - - - ! 
înaintate"nert Cursurile de 
ridicarea calificării 
metalurgiștilor și 
constructorilor de 
mașini au fost axa
te îndeosebi pe pro
bleme legate de ex
tinderea mecaniză
rii și automatizării 
proceselor de pro
ducție și promova
rea tehnicii noi.

In afară de mun
citorii calificați la 
locul de producție, 
în industria meta
lurgică și construc
toare de mașini au început să lucreze 
anul acesta încă a- 
proape 6000 de ti
neri absolvenți ai 
școlilor profesionale de ucenici și tehnice de maiștri.

(Agerpres) 

șim protestul aprig împotriva 
violenței, răului, nedreptății 
sociale, ele întruchipează miș
cările unor mase de oameni, 
aspirațiile lor către lumină și 
fericire".

Născut la 7 iulie 1860 în o- 
rășelul Kalischt din Boemii, 
Mahler vădește din fragedă 
copilărie remarcabile calități 
muzicale. La Conservatorul 
din Viena studiază pianul și 
compoziția. Spirit enciclope
dic, avid în permanență de noi 
cunoștințe, urmează paralel cu

In programul
Filarmonicii:

M. JORA — Suita de 
balet „Curtea veche" 

G. MAHLER - 
„Cîntecele ucenicului 

călător"
P. I. CEAIKOVSKI - 
Simfonia „Manfred"

Conservatorul, cursurile Fa
cultății de filozofie.

Anii copilăriei petrecuți in 
mijlocul Cehiei au influențat 
din plin creația compozitoru
lui. Mahler a sorbit cu nesaț 
imensa comoară folclorică a 
poporului ceh. Compozitorul 
însuși afirma că anii copilă
riei au îmbogățit atit de mult 
lumea sa interioară, incit tot 
ceea ce a întruchipat mai târ
ziu în artă a purtat pecetea a- 
cestor impresii.

fnfrîngind prin muned tita
nică șorinrnnxU potentaților 
care barau căile tânărului mu
zician, Mahler, nevoit să diri
jeze la absolvirea Conservato
rului orchestre din stațiunile 
balneare, se impune în curind 
ea un dirijor și compozitor de 
mare valoare. La Praga, Leip
zig, Budapesta, Hamburg, Viena, Mahler se situează în frun
tea luptei atît pentru promo
varea marilor creații ale tre
cutului, cît și pentru continua 
reîmprospătare a repertoriului 
contemporan. Mahler a fost 
unul din cei mai mari dirijori 
ai vremii sale.

In răgazul unei prodigioase 
activități dirijorale, Mahler a 
făurit și o vastă operă muzi
cală.

Nouă simfonii, („Simfoniile 
mele redau conținutul între
gii mele vieți, tot ceea ce am 
trăit și pătimit, adevăr și poe
zie în sunete" a spus cîndva

Oameni ai muncii 
la odihnă 

pe Valea PrahoveiZilele trecute, în stațiunile de pe Valea Prahovei a sosit o nouă serie de oameni ai muncii pentru a-și petrece concediul. Ei au fost cazați în vilele special amenajate pentru sezonul de iarnă din Bușteni, Sinaia și Poiana Țapului.De la începutul anului și pînă acum numărul oamenilor muncii din țară și al turiștilor de peste hotare care și-au petrecut concediul de odihnă în stațiunile de pe Valea Prahovei a depășit cu 25.000 pe cel din anul trecut.Pentru anul viitor se prevede o creștere a capacității de cazare în aceste stațiuni cu peste 11.000 de locuri.In vederea unei bogate activități turistice pe timp de iarnă recent a fost dat în folosință în masivul Bucegl un nou complex turistic „Cheile Zănoagei", iar cabanele Ca- raiman, Babele, Piatra Arsă și Vîrful cu Dor, au fost conectate la sistemul energetic național.

Mahler), „Cîntecul pământu
lui", — ciclurile vocale „Cin
tecele ucenicului călător”* 
„Cornul fermecat al copilului" 
pe teme populare și „Cîntecele 
copiilor marți” pe versurile 
poetului F. Rickerf, foarte 
multe miniaturi — impresio
nantă este lista lucrărilor lui 
Mahler, care deși inegale ca 
valoare artistică, deși contra
dictorii uneori, sînt de o rară 
bogăție și diversitate, sînt 
străbătute de un larg suflu 
umanist.

Melodia plină de forța rudi
mentară a Scherzo-ului Sim
foniei I-a, optimismul robust 
ce străbate Simfonia a lll-a, 
folosirea unor mișcări de marș 
cu caracter de masă (R. Strauss 
afirma că dirijînd prima parte 
a Simfoniei nr. 3 a văzut par
că perindîndu-se prin fața sa 
batalioanele de muncitori vie- 
nezi pornind la demonstrația 
de 1 Mai), larga accesibilitate 
a Simfoniei a IV-a, ciclurile 
sale vocale care folosesc teme 
populare, orchestrația sa atît 
de sugestivă — iată cîte
va din culorile paletei 
mahleriene, care ne dovedesc, 
că în ansamblul ei, creația 
maestrului vienez poate fi so
cotită ca o minunată conti
nuare a marilor tradiții ale 
clasicismului muzical vienez, 
constituind una din cele mai 
sincere și emoționante confe
siuni muzicale de la începutul 
veacului nostru.

Ciclurile vocale ale lui Mah
ler reflectă din plin înălțăto
rul umanism al artei sale. Sim
plitatea construcției, frumuse
țea melodiilor lor le-a asigurat 
un loc de seamă în reperto
riul celor mai mari cintăretî 
ai în acetfe hterări,
Mahler u dovedește « fi t» demn urmaș al tnaintar'-or 
săi — Schubert, Schuman, 
Brahms.

Scrise în 1884, când compo
zitorul avea doar 24 de ani, 
„Cîntecele ucenicului călător" 
au la bază patru minunate 
poezii scrise chiar de compozi
tor în spiritul cîntecelor popu
lare germane. Cele 4 părți ale 
ciclului, pătrunse de farmecul 
proaspăt, înviorător al cînte- 
cului popular („Cînd iubita 
mea își serbează nunta" — „Pe 
cîmp azi dimineață m-arn 
plimbat" — „Ca un cuțit du
rerea-mi sfîșie sufletul” „Ai 
iubite ochi albaștri") zugrăvesc 
o temă des întâlnită în folclo
rul german: durerea unui tâ
năr care, respins de iubita sa, ia calea pribegiei.

IOSIF SAVA

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

Sarcinile membrilor comitetului
Așa cum prevede Statutul U.T.M., comitetul organizației de bază U.T.M. din întreprindere se alege odată pe an. în organele de conducere ale U.T.M. se aleg membri și candidați de partid, cei mai buni utemiști, care studiază cu perseverență, își însușesc și aplică în practică învățătura mar- xist-leninistă, luptă activ pentru traducerea în viață a ho- tărîrilor partidului și guvernului, care critică cu curaj și luptă cu hotărîre împotriva lipsurilor, tineri sîrguincioși, modești, entuziaști, hotătîți și energici, activi, cu inițiativă, care au crescut în procesul muncii și se achită conștiincios de sarcinile ce le revin în producție, tineri care prin munca și activitatea lor au dovedit o înaltă răspundere față de calitatea de membru al organizației U.T.M-. Sînt a- leși tineri legați de masa tineretului și care-și închină toate forțele și talentul, cunoștințele lor luptei pentru îndeplinirea mărețelor sarcini trasate de partid.Principiul politic fundamental care stă la baza întregii activități a U.T.M. este conducerea de către partid, chezășie a tuturor succeselor Uniunii Tineretului Muncitor. 

Așa cum se arată în Statutul 
U.TJd. organizația de bază 
U.TJd. este condusă în mod 
direct de organizația de partid 

respectivă. De aceea comitetul organizației de bază U.T.M. are datoria să informeze cu regularitate organizația de partid despre întreaga muncă desfășurată, să mobilizeze tineretul Ia îndeplinirea sarcinilor pe care organizația de partid le pune în fața organizației de bază U.T.M., să ceară sprijinul pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a tuturor sarcinilor.Principala sarcină pe care 
Răspundem

la întrebările cititorilor

partidul a pus-o în fața organizației noastre este de a face educație comunistă tineretului, de a-1 înarma cu cunoașterea politicii partidului nostru și a-1 mobiliza la traducerea ei în viață. Comitetul organizației de bază U.T.M. este chemat să popularizeze în rîndul tineretului realizările regimului nostru democrat-popular, a perspectivelor pe care le-a deschis în fața poporului nostru, a tineretului, opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Datoria comitetului organizației de bază U.T M. este de a se ocupa cu toată răspunderea de înarmarea tineretului cu învățătura mar

xist-leninistă, de a dezvolta vigilența și combativitatea lui revoluționară, de a educa tineretul în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar. Comitetul organizației de bază, întreaga organizație de bază U.T.M. trebuie să se ocupe de educarea tinerilor în spiritul înaltelor principii ale moralei comuniste, să formeze și să dezvolte la aceștia atitudinea nouă, socialistă față de muncă.

Directivele Congresului al III-lea al partidului au dat poporului nostru, tineretului, posibilitatea unei largi și bogate activități creatoare. Sarcina comitetului organizației de bază U.T.M. este de a mobiliza tineretul din secția, a- telierul, întreprinderea respectivă, pentru ca la locul său de muncă, fiecare tinăr să fie un luptător activ pentru înfăptuirea directivelor partidului.Mobilizînd tineretul la îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan ale întreprinderii respective, comitetul organizației de bază U.T.M. este chemat să desfășoare o susținută muncă politică pentru ca fie

care tînăr să dea numai produse cu un indice calitativ superior, să realizeze economii cît mai însemnate, să-și aducă o contribuție mărită la creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost.Pentru a îndeplini sarcinile mari și de răspundere care îi stau în față comitetul organizației de bază U.T.M. trebuie să ia o seamă de măsuri.El are datoria să vegheze ca fiecare adunare generală U.TM să fie un mijloc de e- ducare a tineretului, de mobilizare a acestuia la îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața organizației de bază U.T.M. respective. Pentru aceasta comitetul organizației de bază este chemat să asigure ca în adunările generale U.T.M. să se dezbată cele mai importante probleme din viața și activitatea tineretului, să pregătească temeinic adunările generale antrenînd în această muncă un număr cît mai mare de utemiști. Comitetul organizației de bază U.T.M. trebuie să se preocupe, de a- semenea, de organizarea și buna desfășurare a învăță- mîntului politic U.T.M., să a- sigure informarea politică a tineretului cu cele mai importante evenimente interne și internaționale, să se ocupe de organizarea plăcută și e- ducativă a timpului liber al 
tineretului prin inițierea 

unui număr cit mai mare de acțiuni cultural-sportive, la care să fie antrenați toți tinerii din secția, atelierul sau întreprinderea respectivă.O atenție mare trebuie să acorde comitetul organizației de bază U.T.M. din întreprindere activității brigăzilor de producție ale tineretului, încadrării acestora în întrecerea pentru titlul de brigadă fruntașă ; să orienteze munca postului utemist de control spre cele mal importante probleme ale producției: lupta pentru a da numai produse cu un indice calitativ superior, pentru descoperirea și valorificarea rezervelor interne, pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, pentru obținerea unor însemnate economii. Sub conducerea organizației de partid, în colaborare cu comitetul organizației sindicale și conducerea secției, atelierului sau întreprinderii ■ respective, comitetul organizației de bază U.T.M. are datoria de a se preocupa îndeaproape de organizarea muncii de ridicare a calificării profesionale a tinerilor prin inițierea unor cursuri diferențiate, în funcție de profesiunea și nivelul de calificare al tinerilor; concursuri „Cine-și cunoaște mai bine meseria" ; schimburi de experiență; cititul literaturii tehnice etc. El trebuie să se îngrijească totodată ca inițiativele tineretului în producție, care și-au dovedit eficacitatea, să fie larg aplicate.Pentru a-și putea îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile, comitetul organizației de bază U.T.M. trebuie să respecte cu strictețe principiul muncii colective. în ședințe de comitet se dezbat problemele muncii de educare comunistă a tineretului, de mobilizare a acestuia la îndeplinirea sarcinilor de producție. Ședințele comitetului organizației de bază trebuie să se încheie cu hotărîri concrete, care să ducă la ridicarea 

muncii de organizație în domeniul analizat. La elaborarea măsurilor care se iau, la aplicarea lor în viață participă toți membrii comitetului. Munca colectivă presupune în același timp datoria fiecărui membru al comitetului de a-și îndeplini bine și Ia timp sarcinile ce-i revin. Fiecare membru al comitetului răspunde personal de îndeplinirea obligațiilor saleîntre două adunări generale, comitetul organizației de bază își desfășoară activitatea pe baza planului lunar de muncă. La întocmirea acestuia se au în vedere sarcinile concrete care stau în fața organizației de bază, sarcinile trasate de organele superioare U.T.M., hotărîrile adunării generale. în stabilirea acțiunilor ce le va întreprinde în luna respectivă, comitetul are datoria de a consulta pe utemiști, conducerea secției, atelierului sau întreprinderii respective, comitetul organizației de sindicat Planul de muncă după ce a fost întocmit trebuie arătat organizației de partid și îmbunătățit pe baza indicațiilor primite.Așa după cum se știe, fiecare membru al comitetului U.T.M. are anumite răspunderi precise, anumite sarcini concrete de îndeplinirea cărora răspunde în mod direct. Care sînt acestea, cum se stabilesc ele ?Funcțiile în comitetul organizației de bază U.T.M. se stabilesc în prima ședință după alegerea comitetului și în prezența delegatului organului U.T.M. superior. Ele se stabilesc în raport cu sarcinile ce stau în fața organizației de bază U.T.M. respective, cu numărul membrilor aleși.Acolo unde se alege un comitet format din trei tovarăși, vom avea : un secretar al Organizației de bază, un responsabil cu munca de educare politică a tinerilor și un responsabil cu producția și calificarea care se va ocupa și de munca patriotică.

în comitetul organizației de bază U.T.M. în care se aleg cinci tovarăși responsabilitățile pot fi împărțite astfel: un secretar; un locțiitor al secretarului care este și responsabil cu munca de educație politică ; un responsabil cu producția și calificarea ; un responsabil cu munca cultural-spor- tivă ; un responsabil cu munca patriotică.în cazul alegerii unui comitet format din șapte membri avem : un secretar ; un locțiitor al secretarului care se va ocupa și de munca organizatorică ; un responsabil cu munca de educație politică ; un responsabil cu munca cul- tural-sportivă ; un responsabil cu producția și calificarea ; un responsabil cu munca patriotică ; și un responsabil cu munca în rîndul fetelor, dacă se consideră necesar. Dacă nu este necesar poate fi stabilită o altă atribuție care să corespundă necesităților practice ale muncii organizației de bază U.T.M. respective sau se poate stabili separat un responsabil cu munca culturală și unul cu munca sportivă.în cazul alegerii unui comitet format din nouă sau mai mulți membri, în afara funcțiilor existente în comitetul format din șapte membri mai pot fi: un responsabil cu evidența ; un responsabil cu presa ; un responsabil cu munca în Căminele tineretului etc. în ceea ce privește membrii su- pleanți ai comitetului organizației de bază U.T.M. ei pot și este necesar să fie repartizați să muncească pe lîngă membrii comitetului care au funcții precise.Și acum să vedem pe scurt care sînt atribuțiile concrete, specifice fiecărei funcții din comitetul format din 7 tovarăși.Secretarul comitetului organizației de bază U. T. M. El este ales în prima ședință de comitet care are loc după 

adunarea generală de dare de seamă și alegeri. Secretarul răspunde în fața organizației de partid și a organelor superioare U.T.M. de întreaga activitate desfășurată de comitetul organizației de bază. El are datoria de a informa organizația de partid asupra întregii activități desfășurate de organizația de bază U.T.M., de a cere sprijinul și îndrumarea în îndeplinirea sarcinilor. El ține o permanentă legătură cu conducerea secției, atelierului sau întreprinderii respective pentru a cunoaște temeinic principalele probleme ce se ridică în procesul de producție al unității respective și a asigura împreună cu comitetul mobilizarea întregului tineret la rezolvarea lor.Secretarul este acela care are sarcina de a coordona întreaga activitate a comitetului, de a controla și ajuta în muncă pe fiecare membru al comitetului, de a urmări îndeplinirea planului de muncă, a sarcinilor ce stau în fata organizației de bază U.T.M.. și a lua împreună cu întregul comitet toate măsurile necesare în această privință.Ajutat de ceilalți membri ai comitetului, secretarul are sarcina de a controla și ajuta îndeaproape organizarea muncii birourilor organizațiilor U.T.M. de secție, a organizatorilor de grupe U.T.M., de a ține regulat ședințe cu aceștia pentru a-i pune la curent cu sarcinile de organizație, de a organiza periodic schimburi de experiență în vederea generalizării celor mai bune metode folosite în munca de organizație. împreună cu întregul comitet, secretarul trebuie să vegheze să se respecte cu strictețe prevederile Statutului U.T.M, cu privire la viața internă de organizație.Secretarul organizației de bază răspunde în mod direct de organizarea și desfășurarea concursului „Iubiți cartea”, el îndeplinind și funcția de pre-
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Echipa Progresul București 
Întâlnește mîine pe stadionul 
b23 August” din Capitală pe 
Lelxoes Porto, într-un meci 
retur pentru optimile de fi
nală ale competiției de fotbal 
„Cupa cupelor”. întâlnirea va 
începe la ora 13,30 și va fi 
precedată de meciul dintre 
echipele A și B de juniori.

★Comitetul Uniunii belgiene de fotbal a hotărît, în cursul unei ședințe ținute recent la Bruxelles, ca echipa de juniori a Belgiei să participe la turneul internațional bal U.E.F.A. între 19—29 Romînă. care va aprilie de fot- avea loc în R.P.

S-a încheiat întâlnirea triun
ghiulară de scrimă R.S.S. Bie
lorusă — R. P. Romînă — 
R. S. S. Lituaniană desfășura
tă în orașul Minsk. Locul în
tâi pe echipe a fost cucerit de 
scrimerii romîni cu 6 puncte, 
urmați de cei din R. S. S. Bie
lorusă și R. S. S. Lituaniană 
cu câte 5 puncte. Proba indi
viduală de floretă a fost câști
gată de reprezentantul nostru 
I. Drîmbă, cea de spadă a re
venit lui I. Smoliakov iar la 
sabie a învins V. Medveev 
(R. S. S. Bielorusă), urmat 
Rohony (R. P. Romînă).

Springs (S.U.A.) a susținut două meciuri de verificare cu reprezentativa R.F. Germane. Prima întîlnire, disputată la Tampere, s-a terminat la egalitate 3-3 (0-2, 1-0, 2-1), iar în cea de-a doua hocheiștii landezi au învins cu 0-0, 3-0).

Hochei
★
echipei
Cehoslovace R.

de fot-Antrenorul 
bal a R.S. 
Vytlacil a format echipa pen
tru meciul de baraj cu Scoția 
(preliminariile campionatului 
mondial). Echipa este alcătui
tă astfel: Schroiff, Hledik, 
Popluhar, Tichy, Pluskal, Ma- 
sopust, Pospical, Scherer, 
Kvasnak, Kucera, Jelinek. In
certă este participarea centru- 

atacant Kvasnak, acciden
ta antrenament. întâlnirea 
loc astăzi la

peseSelecționata de hochei gheață a Finlandei care pregătește pentru campionatele mondiale de la Colorado

Campionul mondial Mihail Botvinik, și-a participarea la tradiționalul turneu internațional de șah ce va începe la 27 decembrie la Hastings. Printre ceilalți invitați se află marii maeștrii Gligorici (Iugoslavia), Bisgu- er (S.U.A.) și Robatsch (Austria), maeștrii Aaron (India), Penrose, Wade, Barden, Littlewood (Anglia).

Muzeul de artă al regiunii Dobrogea a organizat la Uzinele de superiosiațl și acid sulfuric Năvodari, o expoziție de artă plastică intitulată „Imagini dobrogene”. Cele 37 da lucrări expuse înfățișează aspecte din viața și munca muncitorilor și țăranilor colectiviști dobrogeni, portrete de fruntași în muncă, peisaje dobrogene industriale și maritime, aspecte de muncă din cherhanale etc. Dintre lucrările expuse amintim; „Portret de fruntaș", de Gh. Spiridon, „Faleză la Mangalia", de Vlad Florescu, „Bogăția apelor noastre” și „Țăran colectivist", de P. Codiță, „Portul Constanța", de N. Rădulescu șl altele.
I. DONICA 

corespondentPatinoarul artificial al stadionului „23 August" dinCapitală
(Agerpres) Foto : AGERPRES Sprijin concret brigăzilor

In regiunea Suceava

Pregătiri pentru sezonul sportiv 
de iarnă

aflate în întrecere
Alegerea de delegați la cel de-al

I
lui 
tat 
are Bruxelles.

In orașele și satele regiunii 
Suceava se fac pregătiri pen
tru sezonul sportiv de iarnă.

In vizită la vecini
(Urmare din pag. l-a)serie de meserii ca : îngrijitor de animale, tîmplar, zidar, legumicultor etc. Că în gospodăria colectivă tinerilor le este răsplătită munca după calitatea și cantitatea ei, primind bani și produse care le asigură un trai îmbelșugat.De acum încolo vom duce și noi o asemenea viață. Pentru că și la noi 182 de familii și-au unit 257 de hectare de teren în gospodăria colectivă.Dar pentru ca să trăim și noi ca vecinii noștri, vom munci cu spor pentru consoli-

darea și înflorirea gospodăriei colective. îndrumată de organizația de partid, organizația U.T.M. i-a mobilizat pe tineri la o serie de acțiuni încă din primele zile de la înființarea colectivei. în aceste zile tinerii transportă gunoi de grajd pe terenul destinat culturii porumbului și grădinii de zarzavat. O echipă de tineri ajută la construirea unui adăpost pentru animale, alții ajută la înfrumusețarea sediului gospodăriei. Acum facem înscrierea tinerilor zootehnic de cursuri și Și la cercul agro- amenajăm sălile biblioteca.
Discuții despre zestre

(Urmare din pag. l-a)

fetele din întovărășire și tine
rele colectiviste din Bărcă- 
nești. Am văzut lucruri care 
mi-au plăcut mult. Am fost 
în vizită, printre alții, și la 
colectivistul Cristea Simion. 
Avea omul cesi nouă încăr
cată cu de toate. Magazia era 
plină cu griu și porumb, iar 
in curte — tot ce-i trebuia 
SeHîi-J 0*71 fGfp
nea cm bucurie ce «ui rreext 
a luai de la. colectivă produ
se îi ocru in r^oare de 20.500 
lei. Amil acesia trebuia *ă ia 
mai mult, că a crescut valoa
rea zilei-muncă la 42 de lei. 
„Dar — zicea el, zimbind — 
acum am cu 150 zile-muncă 
mai puțin..."

— De ce ? l-am întrebat eu 
mirată.

— Pentru că 150 de zile- 
muncă le-a luat fata mea ca 
zestre. Am măritat-o de curind 
și™ era partea ei.

— Cum adică ?
— Bine. S-a măritat cu un 

băiat din colectivă și și-a leat 
zestrea. I-am dat un rind de 
mobilă, o vițelușă, covoare, 
perne și a mai avut și ea de 
la gospodărie un venit de 
6.300 lei.

— Păi spuneați că i-ați dat 
150 zile-muncă !

— Ața e. Astea fac 6.300 de 
lei — venitul muncii ei în co
lectivă pentru acest an.

— Aș vrea s-o cunosc și eu 
pe fiica dumneavoastră.

— Puteți merge. -Șade aproa
pe. E o casă, nouă, cu veran-

dă. Gineri-miu și-a făcut casă 
nouă înainte de a veni să-mi 
ceară fata.

Am fost și la tineri. Tot ce 
îmi spusese Simian Cristea era 
adevărat. Fata lui avea zes
tre destulă.

Așa Voi avea și eu. pentru 
că acum sint colectivistă. S-au 
înscrii și părinții mei cind 
s-a făcut gospodărie colectivă 
la noi in sat.

i

Sălile de sport din orașele 
regiunii au fost pregătite și 
în prezent se desfășoară în
treceri de tenis de masă, vo
lei, baschet, hanbal redus. O 
dată cu venirea timpului rece 
a început și amenajarea pati
noarelor al căror număr va 
fi aproape dublu față de 1959. 
în orașele Suceava, Rădăuți, 
Vatra Dornei vor lua ființă 
centre unde profesori vor ini
ția copiii și tineretul în prac
ticarea frumosului sport de 
iarnă — patinajul. Un număr 
sporit de echipe va reuni 
anul acesta campionatul re
gional de hochei pe gheață.

Pentru practicarea schiu
lui, un sport iubit de tinerii 
din munții Moldovei de Nord, 
se fac intense pregătiri. Au 
început lucrările de reamena- 
jare a pîrtiilor de la Vatra 
Dornei, Cimpulung Moldove
nesc și Iar.obeni unde vor 
funcționa centre de schi, în
zestrate cu tot echipamentul 
necesar.

în perioada de iarnă tinerii 
și tinerele din regiunea Su
ceava vor participa la nu
meroase competiții sportive 
cum ar fi „Cupa 30 Decem
brie" la baschet și volei, 
Spartachiada de iarnă a ti
neretului etc. De asemenea se 
va organiza un concurs re
gional de schi, concursuri de 
săniuță, patinaj etc.

V-lea Congres Sindical Mondial

(Agerpres)

Marți au continuat să aibă loc adunări ale membrilor de sindicat pentru alegerea de delegați la cel de-al V-lea Congres Sindical Mondial, care va avea loc la Moscova, între 4 și 16 decembrie.în Capitală, la Institutul pedagogic de învățători, a fost aleasă ca delegat tovarășa Elena Bolog, membră a Prezidiului Comitetului Central al Uniunii sindicatelor din instituțiile de învățămînt și cultură. Minerii celei mai mari exploatări carbonifere din Valea Jiului, Lupeoj, au ales

pentru a face parte din delegația sindicatelor din țara noastră pe tovarășul Ștefan Moraru, președinte al Comitetului Central al Uniunii sindicatelor din întreprinderile Industriei electrice, rafinăria cău, peVernescu, președinte al Comitetului Central al Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei de petrol, chimie și gaz metan.

miniere și energiei iar petroliștii de la Onești, regiunea Ba- tovarășul Alexandru

(Agerpres)
Rece p j i eMarți seara ambasadorul Republicii Populare Federative Iugoslavia la București, Arso Milatovici, a oferit o recepție în saloanele Ambasadei cu prilejul sărbătorii naționale 

a R.P.F. Iugoslavia.Au participat tovarășii A- vram Bunaciu, vicepreședinte ai Consiliului de Stat, Gogu

Rădulescu, ministrul Comerțului, Ilie Murgulescu, ministrul învățămîntului și Culturii, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, academicieni și alți reprezentanți ai vieții culturale, generali și ofițeri superiori, ziariști romîni și străini.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

----- c-----

Informație
Marți dimineața s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Mos
cova, delegația Uniunii Tinere
tului Muncitor, condusă de 
tov. Elena Poparad, secretar 
al C.C. al U.T.M. care a făcut 
o vizită în Uniunea Sovietică 
pentru a studia experiența ac
tivității organizațiilor de pio
nieri. La sosire delegația a fost 
întîmpinată de membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. ai 
U.T.M.

Numeroși tineri de la Intre, prinderea „înfrățirea" din Oradea își aduc contribuția prin muncă voluntară la înfrumusețarea fațadei halei de vopsitorie construită în anul acesta.Foto : I. CUCU

(Urmare din pag. l-a)de 3 luni consecutiv. Și nu numai brigăzile în ansamblul lor, ci fiecare tînăr în parte. Să vedem din acest punct de vedere cum muncesc brigăzile de producție ale tineretului din unele întreprinderi ale o- rașului.Pentru ca brigada să-și desfășoare activitatea în bune condiții ea trebuie să muncească pe baza unui program de lucru concret care să cuprindă în sinteză activitatea viitoare a brigăzii așa cum o concep membrii săi. Un program judicios întocmit, în care angajamentele să pornească de la cerințele producției, de la posibilitățile pe care le are fiecare tînăr, va ajuta munca acestora și a brigăzii în ansamblu. Comitetele U. T. M., activiștii comitetului orășenesc U.T.M. trebuie să ajute deci brigăzile în stabilirea unor asemenea programe de lucru, în concretizarea obiectivelor recomandate de Plenara C.C. al U.T.M. din martie a.c. Multe hrigăzi își întocmesc în consfătuirile lunare programe concrete, mobilizatoare. Succesele obținute de numeroase brigăzi de la Uzinele textile Timișoara, de la Uzinele mecanice, Fabrica de încălțăminte „Filt" se datoresc tocmai acestui lucru. Tinerii au perspectiva muncii lor, se preocupă să găsească mijloacele prin care să-și respecte angajamentele luate.Din păoate nu toate brigăzile procedează în acest fel. Din această cauză în activitatea lor sînt încă rămîneri în urmă, manifestări de indisciplină, lipsuri în ce privește calitatea muncii. O vizită făcută în întreprinderile din orașul Timișoara îți atrage atenția că nu toate brigăzile se întrec pe baza obiectivelor recomandate de Plenara C. C. al U. T. M. Unele brigăzi nu numai că nu se întrec pe bază de obiective concrete, dar nici nu respectă criteriile întrecerii recomandate de Plenara C.C. al U.T.M. din martie a.c. In felul acesta ele nici nu pot fi considerate antrenate în întrecere. în propunerile brigăzilor nu sînt incluse o- biective principale cum sînt calitatea, economii, ridicarea calificării profesionale a fiecărui membru din brigadă. La Uzinele „Electromotor", de exemplu, în sectorul 20, lucrează băieți harnici, inimoși. Mulți dintre ei obțin succese bune în muncă. Există însă numeroase posibilități care au fost insuficient valorificate. Un mijloc eficient în a- ceastă direcție este întrecerea
ședințe al comisiei de organizare a concursului.Cu multă atenție trebuie să se ocupe secretarul organizației de bază U.T.M. de pregătirea adunăriloi’ generale pentru ca acestea să constituie o adevărată școală de educație comunistă a tineretului. El trebuie să se îngrijească ca fie- fcare utemist să aibă sarcini ‘concrete; să organizeze primirea în rîndul U.T.M. a tinerilor care și-au dovedit prin muncă atașamentul față de cauza partidului ; să încaseze cotizațiile de la membri ; să țină evidența membrilor ; să păstreze în perfectă stare documentele de organizație și să informeze organele superioare U.T.M. asupra muncii desfășurate de organizația de bază.In organizațiile de bază U.T.M. din întreprinderile care au sub îndrumarea lor unități de pionieri, răspunderea pentru munca cu pionierii o au de asemenea secretarii organizațiilor de bază U.T.M.Loo'/itc?.'! s-rre'E.ratai. îl a- jută pe st"? re top în îndeplini- îea sarcinilor ce le are, iar cînd secretarul este plecat din Iîntreprindere, ține locul acestuia și răspunde în fața organizației de partid și a organe- ■r superioare U.T.M. de întreaga activitate desfășurată de comitetul U.T.M.

Responsabilul cu munca de educație politică. El are sarcina ca împreună cu ceilalți membri ai comitetului U.T.M. să organizeze dezbaterea de c tre tineri a hotărîrilor partidului și guvernului, alo C.C. al U.T.M. El organizează^ și controlează împreună cu întregul comitet activitatea cercurilor politice U.T.M., felul în care cuisanții își însușesc și aplică în viață cele studiate. El are de asemenea sarcina de a asigura ținerea cu regularitate a informărilor politice a- supra evenimentelor interne și internaționale. Cînd în comitet nu c:;i.. iâ un responsabil cu presa se ocupă și de abo

narea tinerilor la publicațiile de tineret, urmărind totodată felul în care acestea sînt citite. El are datoria de a recruta și pregăti un număr de corespondenți voluntari care să scrie cu regularitate la presa de tineret. Cu sprijinul întregului comitet, responsabilul cu munca de educație politică organizează întîlniri ale tineretului cu activiști de partid și de stat, cu muncitori v.îrstnici, în scopul cunoașterii profunde de către tineri a politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră. în colaborare cu A.R.L.U.S., ajută la organizarea unor manifestări care să facă cunoscute tinerilor marile succese ale constructorilor comunismului. Ține o strînsă legătură cu filialele S.R.S.C., A.S.I.T., organizînd ținerea de conferințe pe diferite teme.
Responsabilul cu producția și calificarea. După cum se vede și din titulatură el se o- cupă în mod special, alături de întregul comitet, de mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor de producție, de organizarea ridicării calificării profesionale a tineretului.Ține o permanentă legătură cu comitetul organizației de sindicat în vederea antrenării tineretului în întrecerea socialistă ; controlează activitatea brigăzilor de producție ale tineretului, le ajută să-și întocmească programe concrete de muncă, ajută la organizarea și urmărirea întrecerii pentru titlul de brigadă fruntașă. El are sarcina de a controla și îndruma activitatea posturilor utemiste de control. în colaborare cu responsabilul cu producția din comitetul organizației de sindicat, antrenînd un colectiv larg de ingineri, tehnicieni și tineri fruntași în producție, el are sarcina de a studia experiența înaintată în producție, de a ajuta la generalizarea ei.

Consultînd conducerea tehnică și administrativă, sfătuin- du-se cu ingineri, tehnicieni, maiștri, cu tineri fruntași în producție, el are datoria de a ajuta comitetul U.T.M. în organizarea muncii de ridicare a calificării profesionale a tinerilor ; de a organiza concursuri pe teme profesionale ; difuzarea și citirea cărților de literatură tehnică etc. El are totodată sarcina de a urmări și ține evidența felului în care tinerii își îndeplinesc angajamentele luate în producție.Responsabilul cu munca cul
turală. Așa cum se știe, întreaga muncă culturală din întreprindere se desfășoară pe baza unui plan comun la a cărei întocmire și realizare, sub conducerea organizației de partid, își dau deopotrivă concursul comitetul organizației de sindicat, comitetul organizației de bază U.T.M., comisia de femei etc. Responsabilul cu munca culturală urmărește îndeaproape ca sarcinile ce revin organizației U.T.M. din acest plan să fie îndeplinite întocmai, asigu- rînd participarea tuturor tinerilor la acțiunile cultural- artistice ce au loc în întreprinderi. împreună cu comitetul el trebuie să vegheze ca întreaga activitate cultu- ral-artistică a tineretului să aibe un bogat conținut educativ, să răspundă problemelor concrete ce le ridică viața și activitatea tineretului.îngrijindu-se de organizarea „joilor tineretului", serilor distractive, a zilelor de odihnă ale tineretului, el are datoria de a asigura ca acestea să contribuie la educarea politică a tinerilor, la îmbogățirea bagajului lor de cunoștințe. El trebuie să propună comitetului U.T.M. organizarea unor acțiuni care să răspundă preocupărilor diferitelor categorii de tineri. Să organizeze mai multe activități pentru tinerii familiști, să se ocupe de conținutul ac

tivității cercurilor prietenilor filmului, teatrului, a cercurilor de artă plastică, de foto amatori etc. Responsabilul cu munca culturală trebuie să dea o atenție deosebită muncii cu cartea în rîndul tineretului. Ajutînd secretarul organizației de bază U.T.M. în organizarea și buna desfășurare a concursului „Iubiți cartea”, colaborînd cu conducerea clubului, el are datoria de a asigura ținerea unor simpozioane, seri literare, recenzii etc. pe marginea cărților din bibliografia concursului. El trebuie să se îngrijească, de asemenea, ca repertoriul echipelor artistice să răspundă necesităților muncii de e- ducare politică a tineretului, de mobilizare mai activă a acestuia la îndeplinirea sarcinilor de producție
Responsabilul eu munca 

sportivă. Ține o strînsă legătură cu colectivul sportiv din întreprindere. El se îngrijește ca toți utemiștii să devină membri activi ai U.C.F.S. El trebuie să ajute colectivul sportiv la organizarea do competiții sportive între secții și ateliere, între întreprinderi, la care să mobilizeze împreună cu comitetul întreaga masă a tineretului; să a- jute la organizarea gimnasticii de producție. O atenție deosebită trebuie să acorde muncii de educare po- litico-ideologică a tinerilor sportivi, de educarea lor în spiritul unei atitudini demne pe terenurile de sport. împreună cu comitetul el trebuie să vegheze ca tinerii să păstreze și să îngrijească echipamentul sportiv, să-i mobilizeze la construirea, amenajarea și întreținerea terenurilor sportive. O sarcină deosebită care stă în fața lui este de a contribui la dezvoltarea în rîndul tineretului a mișcării turistice de masă. împreună cu colectivul sportiv, el trebuie să ia parte activă la organizarea unui număr cît mai mare de excursii care dau

posibilitatea tineretului să cunoască și mai bine bogățiile și frumusețile patriei noastre dragi. O atenție deosebită trebuie să dea mobilizării tineretului la activitatea AVSAP.
Responsabilul cu munca 

patriotică. Se ocupă în mod special de organizarea și îndrumarea activității brigăzilor utemiste de muncă patriotică. Veghează la respectarea regulamentului elaborat de C.C. al U.T.M. cu privire la funcționarea brigăzilor utemiste de muncă patriotică ; mobilizează utemiștii la acțiunile de colectare a fierului vechi, de înfrumusețare a întreprinderii etc. păstrînd o strictă evidență a activității brigăzilor utemiste de muncă patriotică, evidența tinerilor care au efectuat 100 ore pentru obținerea insignei de brigadier fruntaș al muncii patriotice.Acestea sînt funcțiile din comitetul organizației de bază U.T.M. format din 7 membri. Acolo unde necesitățile muncii de organizație o cer și în comitet sînt aleși mai mulți tovarăși, se mai pot stabili, așa cum s-a arătat mai sus, și alte responsabilități:
Responsabilul cu munca în rîndul fetelor. împreună cu întregul comitet are datoria de a antrena fetele la acțiunile întreprinse de organizație, de a se ocupa îndeaproape de educarea lor politică. Discu- tînd cu fetele, consultîndu-le trebuie să propună comitetului U.T.M. inițierea unor acțiuni care să răspundă preocupărilor specifice lor, să organizeze întîlniri între acestea și activiste de partid și de stat, să organizeze seri ale tinerelor fete, asigurînd acestor manifestări un bogat conținut educativ.în cazul cînd în comitetul organizației de bază avem și un Responsabil cu presa, a- cesta are sarcina de a se ocu

pa de abonarea tineretului la publicațiile pentru tineret (Scînteia tineretului, Tînărul leninist, Știință și tehnică, Tineretul lumii), și la alte organe de presă, de a organiza citirea cu regularitate a presei. El se ocupă totodată și de munca cu corespondenții voluntari : ține consfătuiri periodice cu aceștia, îi ajută să scrie articole atît pentru gazeta de perete din întreprindere, cît și pentru organele de presă centrale sau locale.
Responsabilul eu munca în 

căminele tineretului și activi
tatea tinerilor înscriși la 
cursurile serale ale învățămîn
tului de stat.El trebuie să se îngrijească ca tinerii căminiști să-și petreacă în cămin timpul liber în mod plăcut și folositor, să asigure existența în cămin a unei atmosfere calde, plăcute, familiare. Ocupîndu-se de activitatea tinerilor muncitori care urmează cursurile serale ale învățămîntului de stat, el are datoria de a ține o permanentă legătură cu profesorii, diriginții și conducerea școlii, de a participa la ore, propunînd comitetului U.T.M. cele mai bune măsuri de ajutorare a tinerilor muncitori elevi în vederea ridicării continue a nivelului la învățătură.

★După cum se vede, în fața comitetului organizației de bază U.T.M. din întreprindere, a fiecăruia dintre membrii săi, stau sarcini multiple. îndeplinirea lor necesită efortul comun al tuturor membrilor comitetului, iar din partea fiecărui membru al comitetului organizației de bază o înaltă răspundere pentru îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin. Numai în felul acesta comitetul organizației de bază U.T.M. își poate îndeplini sarcinile ce-i stau în față în munca de educare comunistă a tineretului, de mobilizarea a- cestuia la înfăptuirea politicii partidului nostru.

socialistă. Din păcate ea nu se desfășoară încă la nivelul cerut Cele mai multe programe de lucru ale brigăzilor cuprind generalități care nu-i pot mobiliza pe tineri să-și sporească eforturile în muncă. Iată ce cuprinde programul de lucru al brigăzii condusă de Dupța Vasile pe luna noiembrie : depășirea planuluicu 15 la sută, reducerea rebutului. Așa cum este conceput, programul nu este de natură să-i mobilizeze pe tineri, să le dezvolte spiritul de inițiativă. Ce ar fi trebuit să cuprindă programul ? Să luăm de exemplu problema calității; brigada putea să-și prevadă ce va face pentru îmbunătățirea aspectului produselor, cu cît va reduce rebutul, prin ce mijloace va realiza economii și cît anume, cum se va aplica inițiativa tinerilor de la Urinele de autobuze și troleibuze din București, ce se va face concret pentru ridicarea pregătirii calificării profesionale. Stabilindu-și angajamente concrete, brigada putea mobiliza mai activ pe fiecare tînăr la realizarea lor. Toate aceste lucruri trebuiau trecute în programul de lucru al brigăzii. Sînt și alte brigăzi care acordă încă prea puțină atenție organizării muncii lor, întocmirii programului de lucru. Trecîndu-și angajamente generale tinerii nu au un criteriu concret de întrecere, iar organizațiile U. T. M. nu au posibilitatea să cîntărească în modul cel mai just succesele neavînd termene de comparații concrete. Acest neajuns pornește de la felul cum își stabilesc unele brigăzi programele de lucru.— Mă interesez la maistru, ne spune Dupța Vlad, cîte colectoare trebuie să facem și le trec în program cu o anumită depășire de plan. Rebuturile le reducem cît putem, de aceea nu ne prevedem nimic.— La noi — ne spune un tînăr din brigada lui Ion Ti- neș, responsabilul brigăzii întocmește programul de lucru. Trece cu cît ne vom depăși sarcinile de producție și cam atît. Sigur, ar trebui să ne prevedem și alte obiective. Ne-ar ajuta mult în strădaniile pe care Ie depunem pentru ca brigada noastră să devină fruntașă.— Economii puteți face ?— Putem ; la șpan de cupru, hîrtie de șmirghel, scule și altele.— Dumneata ai vre-un angajament concret în întrecere?— Nu.Discuția cu tinerii din diferite brigăzi ne-a arătat că tinerii își cunosc posibilitățile, vor să contribuie ca brigada lor să fie fruntașă. De aceea trebuie consultați mai ales cînd se întocmește programul de lucru al brigăzii.O altă cauză care face ca întrecerea pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă să nu se desfășoare în unele întreprinderi la nivelul cerințelor se datorește și felului în care unele comitete U.T.M. au înțeles să ajute brigăzile în stabilirea obiectivelor. Ele trebuie să le ajute să descopere rezervele interne de care dispun și în fructificarea lor din plin. Multe organizații fac acest lucru, altele însă folosesc practici care nu stimulează munca brigăzilor. înțe- legînd greșit ajutorul pe care trebuie să-l dea brigăzilor, comitetul U.T.M. de la Fabrica de încălțăminte „Durabil" a stabilit el singur angajamentele pe care lunar brigăzile trebuie să le îndeplinească. Așa, de exemplu, brigada lui Farago Aglaia a primit o notă în care erau trecute criteriile generale recomandate de Plenara C.C. al U.T.M. cu următoarele adnotări : să nu depășească 200 puncte defecte (de

fectele de calitate se socotesa în puncte), să economisească 10.000 dcm. p. căptușeală etc. Acest procedeu a dus la formalism în munca brigăzi-» lor. In mod mecanic a- ceste cifre au fost împărțite deopotrivă între membrii brigăzii și™ nu au fost realizate.Multe din neajunsuri s-ar fi putut lichida din vreme dacă în întreprinderi ar fi existat, așa cum este firesc, comisiile de organizare și îndrumare a întrecerii socialiste. Comitetele U.T.M. trebuie să ceară sprijinul organizațiilor de partid, comitetelor sindicatului, conducerilor întreprinderilor pentru crearea acestor comisii care să ajute brigăzile în organizarea muncii, în întocmirea programului de activitate, comisii care prin control și în. drumare ajută să preîntâmpine unele rămîneri în urmă în ce privește îndeplinirea angajamentelor luate.Faptele semnalate mri sus nu sînt întru-totul străine Comitetului orășenesc U.T.M. Timișoara. Cum se explică totuși această situație ? La început comitetul orășenesc U.T.M. a acordat un ajutor susținut comitetelor U.T.M. și chiar brigăzilor în organizarea muncii lor. în ultima vreme însă acest ajutor a scăzut. Activiștii stau prea puțin în întreprinderi și ca atare nu cunosc bine neajunsurile care există, nu contribuie la lichidarea lor. De multe ori deplasările sînt folosite pentru a se transmite sarcini de moment sau pentru a se lua anumite situații. Tovarășii din comitetul orășenesc U.T.M. s-au gîndit probabil că au rezolvat totul cu instruirile. Sigur, sfaturile sînt bune, dar cei mai eficace ajutor este cel dat practic, acolo la locul de muncă al brigăzii. Or, tocmai în această direcție se constată lipsuri serioase. Activiști, membrii biroului comitetului orășenesc U.T.M., trebuie să stea mai mult în fabrici, să meargă nu numai la brigăzile bune. Să meargă în primul rînd la brigăzile care nu reușesc să treacă de rezultate mediocre, să le ajute să găsească cauzele și să le înlăture. Pe linia îmbunătățirii activității brigăzilor ar fi bine ca biroul comitetului orășenesc U.T.M. să analizeze periodic munca unor comitete U.T.M. din întreprinderi. Sînt întreprinderi unde s-a obținut o experiență bogată în ce privește întrecerea brigăzilor pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă. Aceasta trebuie studiată și generalizată în toate celelalte întreprinderi pentru a se obține o îmbunătățire generală a activității tinerilor. Ar fi de asemenea bine ca în marile întreprinderi, instruirea brigăzilor să se facă la locul de muncă al acestora și la ele să participe nu numai responsabilii de brigăzi, ci și unii membri ai acestora.Există condiții ca lucrurile să se îndrepte. în întreprinderi sînt tineri destoinici, harnici, care doresc să lucreze mereu mai bine, să contribuie activ la îndeplinirea sarcinilor ce revin întreprinderii în care lucrează. Ei doresc sincer ca brigăzile din care fac parte să devină colective închegate, fruntașe. Trebuie a- jutați mai mult, orientați în munca de fiecare zi, atrași la rezolvarea tuturor problemelor ce se ridică în fața brigăzii.îmbunătățind munca de îndrumare a brigăzilor, efec- tuînd un control permanent, de conținut, Comitetul orășenesc U.T.M. Timișoara își va face cu adevărat datoria în a- ceastă privință.
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Prima ședință 
a Comitetului 0. N. U. 

pentru folosirea 
spațiului cosmic 

în scopuri pașniceNEW YORK 28 - Trimisul'Bpsclal Agerpres C. Alexan- droaie, transmite: Luni dimineața a avut Ioc prima ședin
ță a Comitetului O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în gcopuiri pașnice. Președin
tele Comitetului a fost ales reprezentantul Austriei, Franz 
Maisch. După cum s-a anun
țat, reprezentantul permanent 
al R. P. Romine la O. N. U., 
profesor M. Hașeganu, a fost 
ales în unanimitate vicepre
ședinte al comitetului. Acest Comitet a fost înființat de Adunarea Generală a O.N.U. în anul 1959. Din Comitet fac parte 24 de țări între care șapte țări socialiste.Timp de aproape doi ani Comitetul nu s-a putut întruni din cauza poziției obstrucționiste a delegației Statelor Unite și altor delegații occidentale, membre ale comitetului.în cursul tratativelor care au avut loc între delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. referitoare la organizarea și stabilirea metodelor de lucru ale Comitetului, delegația americană a încercat să obțină o situație privilegiată pentru puterile occidentale, cu scopul de a-și crea în Comitet o majoritate . mecanică. Delegația sovietică nu putea fi de acord cu o asemenea poziție cu atît mai mult cu cît în domeniul cuceririi spațiului cosmic U.R.S.S. deține o poziție de frunte recunoscută de întreaga lume.Ședința care a avut loc luni dimineața a avut un caracter strict organizatoric. Urmează ca dezbaterile de fond să înceapă în curînd.

Consfătuire
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

La 27 noiembrie s-a deschis la 
Dubna, în apropiere de Moscova, 
consfătuirea reprezentanților îm
puterniciți ai guvernelor statelor 
membre ale Institutului unificat 
de cercetări nucleare.

La consfătuire participă dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană, Mongolia, Polo
nia, Romînia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică, R. D. Vietnam. Dele
gația R. P. Romîne este condusă 
de acad. Horia Hulubei.

Prima ședință a fost deschisă 
de Dmitri Blohințev, directorul 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare. Participanții |a consfă
tuire au cinstit printr-un minut de 
reculegere memoria directorului 
adjunct al institutului, prof. Tudor 
Tănăsescu.

Raportul cu privire la rezultate
le activității institutului în anul

Interviul 
șef al 

de cătreMOSCOVA 28 (Agerpres).— TASS transmite: „Consider că Uniunea Sovietică și Statele Unite trebuie să trăiască în pace. Țările noastre sînt țări mari, popoarele lor sînt energice și în ambele noastre țări asigurăm neîncetat ridicarea nivelului de trai al populației. Dacă vom reuși să menținem pacea timp de 20 de ani, viața poporului Uniunii Sovietice și Viața poporului Statelor Unite vor fi mult mai îmbelșugate și mult mai fericite..." Aceste cuvinte optimiste sînt cuprinse în răspunsul președintelui S.U.A. J. Kennedy la întrebarea redactorului șef al ziarului „Izvestia" Alexei Adjubei căruia Kennedy i-a acordat la 25 noiembrie un interviu. Textul integral al acestui interviu a fost publicat în numărul din 28 noiembrie al ziarului „Izvestia".Președintele a răspuns la rugămintea redactorului șef al unuia dintre cele două mari ziare sovietice, de a-și spune părerea despre actuala situație a relațiilor sovieto- americane și despre măsurile pe care este necesar să le ia ambele părți pentru îmbunătățirea acestor relații. Interlocutorul președintelui a amintit despre mesajul șefului guvernului- sovietic N. S. Hruș- ciov și președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. L. I. Brejnev care și-au exprimat speranța că, prin eforturi comune, se pot obține succese în îmbunătățirea radicală a relațiilor so- Vieto-americane și a întregii situații internaționale. Salu- tînd în ianuarie a.c. instalarea lui J. Kennedy în funcția de președinte al S.U.A., conducătorii sovietici și-au exprimat, de asemenea, convingerea că suspiciunile și neîncrederea existente se pot lichida pas cu pas și în felul acesta se poate stabili o colaborare între popoarele celor două țări. în ceea ce-1 privește, guvernul sovietic a declarat că este gata să sprijine orice inițiativă bună în a- 
cțaștă direcție.

— u' O nouă lovitură 
dată colonialismului

• A fost adoptată aproape în unanimitate 
o rezolufie în problema traducerii în viafă 
a Declarației privind acordarea independentei 

tarilor colonialeNEW YORK 28 (Agerpres). După aproape trei săiptămîni, la 27 noiembrie Adunarea Generală a încheiat discuția în problema traducerii în viață a Declarației privitoare la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, adoptată la cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale. 
Aproape în unanimitate, cu 
97 de voturi (s-au abținut de- delegațiile Angliei, Spaniei, Franței și Republicii Sud-Afri- cane, Portugalia n-a participat la vot iar delegația Hondurasului a lipsit de la ședință), Adunarea Generală a 
adoptat rezoluția celor 38 de 
state afro-asiatice. în această rezoluție Adunarea Generală repetă solemn si reafirmă din nou țelurile și principiile proclamate în Declarația din 14 decembrie 1960 și cheamă puterile coloniale să ia măsuri

neîntârziat în scopul aplicării 
întocmai și înfăptuirii Decla
mației. Adunarea Generali 
consideră că o nouă amîna- 
re a aplicării Declarației ar 
continua să fie o sursă de 
conflicte internaționale șl di
vergențe, ar împiedica serios 
colaborarea internațională și 
ar crea in multe regiuni din 
lume o situație tot mai pri
mejdioasă, care ar putea ame
nința pacea și securitatea in
ternațională.

Adunarea Generală a hotă
rât înființarea unul comitet 
special compius din 17 membri 
care va trebui să examineze 
problema aplicării Declarației 
și să comunice celei de-a 17-a 
sesiuni a Adunării Generale 
părerile șl recomandările sale 
în legătură cu măsura în care 
progresează aplicarea Decla
rației.

BRATSK 28 (Agerpres). 
— TASS transmite :

N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care a 
sosit marți la Bratsk ve
nind de la Novosibirsk, a 
pus fn funcțiune primul a- 
gregat al hidrocentralei de 
la Bratsk a cărui putere 
prevăzută în proiect va fi 
de 4,5 milioane Kw.

Gigantul energetic cu o 
putere de 225.000 Kw, con
struit de inginerii și mun
citorii sovietici, a furnizat 
pentru prima oară curent 
electric.

ilnlc în Piața Roșievezi zeci și zeci de grupuri de oamenicărora citești e- moția.meni veniți din toată Uniunea Sovietică sau de peste hotare care vor ca în prima zi pe care o petrec în capitala ma. rei țări să vină aici, în inima Moscovei. Nu cu mult timp în urmă în zilele din preajma lui 7 Noiembrie, trecînd prin Piața Roșie am întîlnit un a- semenea grup. Erau băieți și fete. După uniformă se vede că sînt elevi. Faptul că, împreună cu unul din profesorii lor, ascultau cu deosebită atenție explicațiile pe care le dădea ghidul biroului orășenesc de excursii despre istoria cetății Kremlinului, denota că sînt pentru prima oară la Moscova. Șl, într-ade- văr, așa era. Membrii brigăzii de elevi formată în cadrul practicii în producție din raionul Lipețk au fost premiați pentru munca lor rodnică cu o excursie la Moscova. In suțe

din Moscova
pe fețeleSînt oa-

și sute de orașe și Uniunea Sovietică de elevi formate în practicii de producție au obținut realizări minunate în fabrici și uzine, în munca pe o- goare.Brigăzile de elevi există la uzina Ordjonikidze din Mos. cova șf la Fabrica de confecții nr. 11 din capitala sovietică. Aici s-a înființat chiar

sate din brigăzile perioada Molokoedova, una din proaspetele mele cunoștințe din Piața Roșie. împreună cu brigada pe care o conduce, Nadia a experimentat 12 soituri de porumb dînd un a- jutor prețios colhozurilor din raion.în timpul celui de al XXII- lea Congres al P.C.U.S., N. S. Hrușciov a lăudat activitatea brigăzii de elevi de
(orespondențâ telefonica pentru „sclntcia tineretului'*un atelier special unde elevii școlilor din raion lucrează în schimburi.Mulți din membrii brigăzilor, după ce termină școala vin în colectivele unde au lucrat și unde s-au simțit ca într-o adevărată familie.

„Brigăzile de elevi sînt 
școli ale educării de con
structori activi ai comunismu
lui" — spunea Nikita Ser- gheevici Hrușciov despre a- cești entuziaști ai muncii în numele comunismului.lat-o, de pildă, pe Nadia

Reluarea lucrărilor 
conferinței de la GenevaGENEVA 28 (Agerpres). - TASS transmite : La 28 noiembrie, în Palatul Națiunilor, și-a reluat lucrările conferința celor trei puteri în problema încetării experiențelor cu arma nucleară. Cercurile ziaristice de la Palatul Națiunilor și presa locală manifestă un viu interes față de propunerile Uniunii Sovietice formulate în declarația guvernului sovietic și în proiectul de acord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară și termonucleară. Totodată ziarele relevă atitudinea negativă

la Dubna
1961 a fost prezentat de prof. 
Dmitri Blohințev, care a subliniat 
că se acordă o mare atenție creă
rii unei noi aparaturi și perfec
ționării instalațiilor existente. Prof. 
Blohințev a vorbit despre puter
nicul utilaj ultraprecis, fabricat la 
institut.

Prof. Heinz Barwich, directorul 
adjunct al Institutului unificat de 
cercetări nucleare, a prezentat ra
portul cu privire la planul de 
dezvoltare a institutului pe pe
rioada 1962—1965.

Directorul administrativ, Viktor 
Serghienko, a prezentat raportul 
cu privire la executarea bugetu
lui institutului și cu privire la 
proiectul de buget pentru anul 
viitor.

Toți reprezentanții guvernelor 
statelor membre ale Institutului 
unificat au luat parte la discuta
rea rapoartelor direcției. Ei au 
aprobat activitatea institutului.

a puterilor occidentale față de noile propuneri sovietice.încă înainte de începerea lucrărilor conferinței celor trei puteri. A Dean, șeful delegației S.U.A., a declarat luni la o conferință de presă că delegația americană n-a adus cu sine nici un fel de propuneri noi.------- ----- •-----
Grevă generală 

în Republica 
Dominicană

SANTO DOMINGO 2S (A- 
gerpres). —

Potrivit relatărilor agenți
ilor occidentale de presă, la 
28 noiembrie in Republica 
Dominicană a izbucnit o gre
vă generală. Lansată la în
ceput de Asociația membrilor 
baroului din capitală au ade
rat rapid la ea numeroase or
ganizații sindicale și profesio
nale, funcționarii publici, 
muncitorii de la telefoane, șo
ferii, comercianții și alte gru
puri ale populației. Un post 
de radio dominican a declarat 
că scopul acestei vaste miș
cări greviste este de a-l de
termina pe președintele Ba- 
laguer să demisioneze. Agen
ția United Press Internațional 
relatează că greva este totală și în orașele San Pedro de 
Macoris, La Romana, San
tiago, Moca și La Vega.

acordat redactorului 
ziarului „Izvestia“ 
președintele S.U.A.„Aș spune, a declarat președintele, că în prezent relațiile dintre țările noastre nu sînt atît de satisfăcătoare cum speram că vor fi atunci cînd abia preluasem funcția de președinte". Președintele consideră că această situație se datorește faptului că, pînă în prezent nu s-a făcut un progres real la tratativele de la Geneva cu privire la încetarea experiențelor nucleare, precum și faptului că „Berlinul și Germania au devenit regiuni de criză tot mai accentuată". Președintele este înclinat să arunce asupra Uniunii Sovietice vina pentru a- ceastă situație.Fără a face o analiză amănunțită a pozițiilor celor două părți în aceste probleme internaționale, precum și în alte probleme internaționale importante, președintele încearcă să se ascundă după vechiul paravan al pretinsului „pericol comunist". „După părerea noastră, spune el, greutățile decurg din eforturile Uniunii Sovietice de a comu- niza într-un anumit sens întreaga lume. Dacă Uniunea Sovietică ar căuta numai să apere propriile sale interese naționale, să-și apere propria securitate națională și ar permite altor țări să trăiască așa cum doresc, — să trăiască în pace, — atunci, cred eu, problemele care provoacă în prezent o atît de mare încordare ar dispare".Ce-i drept, într-o altă parte a interviului președintele a fost de acord cu interlocutorul său că schimbările sociale care au loc astăzi în lume nu trebuie considerate un rezultat al acțiunilor Moscovei.Firește, redactorul șef al ziarului „Izvestia" n-a omis să amintească că Uniunea Sovietică este împotriva oricărui export de revoluție dar și împotriva oricărui export de contrarevoluție. Această politică a fost reafirmată de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. care a avut loc recent la Moscova. Fiecare popor își alege sistemul de guvemămînt care 
îi place. A. Adjubei a citat

exemple concrete: Austria și-a ales calea dezvoltării capitaliste, deși acolo se aflau trupe sovietice și americane, dar Cuba și-a ales altă cale de dezvoltare.Ziaristul sovietic s-a interesat dacă președintele recunoaște că amestecul S.U.A în treburile Cubei a fost o greșeală. Kennedy a luat cu în- dîrjire apărarea politicii țării sale față de micul, dar eroicul său vecin.Interviul s-a referit la un cerc larg de probleme, dar principala atenție a fost a- cordată problemelor referitoare la posibilitatea îmbunătățirii relațiilor sovieto-ame- ricane și consolidarea păcii. Răspunzînd la o serie de întrebări, președintele a arătat clar că își dă seama în ce măsură depinde viitorul lumii de relațiile dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite.Președintele a lăsat, de a- semenea, să se înțeleagă că înclină să ducă tratative serioase cu Uniunea Sovietică în problemele de cea mai mare actualitate. „Este important, a spus președintele, să se examineze problemele care provoacă încordare între cele două sisteme ale noastre și să se constate dacă nu putem să lichidăm această încordare". El a numit în a- ceastă ordine de idei problema Germaniei și problema Berlinului occidental.„Cred, a declarat președintele, că dacă vom reuși să cădem de acord în prezent, pe o bază satisfăcătoare, asupra Berlinului și Germaniei, care constituie regiunea cea mai critică, întrucît ele prezintă un mare interes pentru ambele noastre țări și provoacă o mare îngrijorare în rîndul popoarelor noastre, vom putea să facem alți pași. Dacă vom reuși să rezolvăm problema Germaniei și a Berlinului consider că vom constata că relațiile noastre se îmbunătățesc considerabil".Președintele n-a formulat nici o idee sau propunere nouă în legătură cu această problemă.

La Uzinele de mașini electrice „V. I. Lenin’’ din Hajkov. Un aspect din timpul asamblării a două motoare duble electrice cu o capacitate* de 13.200 KW
Marea grevă a feroviarilor franceziPARIS 28 — Corespondentul Agerpres transmite : în dimineața zilei de 28 noiembrie, la ora 4 (ora Parisului), în întreaga Franță a început o mare grevă a muncitorilor de la căile ferate. La ora 6 li s-au alăturat muncitorii de la gaze și electricitate, din transportul urban și întreprinderile de salubritate.Timp de 24 de ere trenurile nu au mers. în atelierele uzinelor de gaze și electricitate — în cele 11 ore cît a durat greva în acest sector — o liniște neobișnuită a înlocuit duduitul mașinilor. întreaga țară a rămas fără lumină și gaze. Gările și metrourile erau pustii și tăcute.Proporția greviștilor a a- tins, în marea majoritate a

orașelor franceze, 95 la sută din numărul total al salaria- ților, ridieîndu-se astfel la peste 500.000 de oameni, iar alte 10.000.000 de persoane au luat parte, în mod indirect, la această grevă din cauza inactivității fabricilor, uzinelor și birourilor. In această, zi, numeroase magazine, teatre și săli de concert au fost nevoite să-și închidă porțile din lipsă de lumină și personal.Prin amploarea sa, greva de marți depășește toate grevele care au avut loc în Franța în ultimele luni. Ea constituie răspunsul feroviarilor, al muncitorilor de la gaz și electricitate și al celor din gospodăria comunală la refuzul autorităților franceze de a le satisface revendicările de ma-

lajorare a salariilor cu 10-12 sută, în conformitate cu creșterea costului este răspunsul toare franceze le întotdeauna niciodată respectate ale guvernului francez.In semn de solidaritate cu muncitorii greviști, la 28 noiembrie au muncitorii și

vieții. Acesta clasei munci- la promisiuni- reînoite dar

la Școala medie din Olghinsk, un sat din Osetia de nord, care a obținut 12.000 kg de porumb boabe la ha. Șeful brigăzii, elevul Soslan To- kaev, păstrează acasă ca o mărturie a muncii depuse doi știuleți de porumb, avînd cîte 1.000 Alți doi știuleți au fost trimiși în eului Partidului.In cîteva rînduri scrise în ziarul raional, Nela Kuratova, o șefă de echipă în această brigadă, scrie că toți membrii din Olghinsk învață bine, că fiecare să conducă tractorul noaște bine procesul ducție.Elevii de la școlile șui Electrostal de lîngă Moscova lucrează la oțelăriile uzinelor din localitate. Și cred că nu a existat în viața băieților și fetelor din brigadă un moment mai emoționant decît acela în care s-a dat drumul la prima șar. jă, la încărcarea căreia au contribuit șl ei. Era prima lor șarjă.Zilele trecute participanții la consfătuirea de la Tașkent au primit cu aplauze furtunoase pe eleva Dilbar Iusu-

i, fiecare de boabe- asemănători dar Congre-
din ei și de știe cu- 

dio-din oia.

pova, șefa din raionul— Școala ne dă nu numai cunoștințe teoretice, ci și cunoștințe practice, ne face să îndrăgim munca, spunea ea.Și tînăra elevă din Uzbekistan a raportat cu mîndrie că brigada condusă de ea a obținut cite 43 kintals de bumbac la ha, o recoltă care poate fi asemuită tele fruntașilor cu periență.Satul Kutuzovsk mii de km de Uci-Kurgan. Și probabil că Dilbar n-o cu- ’ noaște pe Tania Mahonina. Pe amîndouă le leagă însă aceeași dragoste pentru muncă, aceleași Idealuri, a- ceeași dorință de a ii constructori activi ai comunismu. lui.In colhozul „Vladimir Hid Lenin", brigada elevilor școlii medii din Kutuzovsk, pe care o conduce Tania Mahonina, a recoltat de pe parcela ce i s-a încredințat, cîte 70.000 kg de masă verde la ha.— Noi vrem ca prin munca și învățătura noastră să dovedim că putem contribui la construirea comunismului și că sîntem gata să trăim în comunism.Acestea sînt cuvintele pe care Tania le-a rostit la con- siătuirea activului de Com- somol din regiunea Moscova.Prin cuvintele acestea ea exprimă nu numai gînduriie ei, ci și ale elevilor din tul Vasilievskaia din ghinsk, sau ale celor Uzbekistan, ale elevilor Moscova, sau ale noilor cunoscuți cu care m-am tîlnit în Piața Roșie.
AL. STARK 

Moscova, 28 noiembrie 1961

brigăzii de elevi Ucl-Kurgan.

cu recol- multă ex-se află la

sa- Ol- din din mei în-

TINERELULUI LUMII 
W/tf nou în rîndul 
tineretului american

A. Adjubei a amintit despre străduința Uniunii Sovietice de a stinge tăciunii ultimului război, care mocnesc în Europa centrală. Răspunzînd la aceasta, președintele a declarat că scopul guvernului său este „de a încerca să elaboreze pe calea tratativelor soluții care să facă posibilă menținerea păcii în Europa centrală".In cursul convorbirii au fost abordate în repetate rînduri chestiuni legate de rezolvarea problemei dezarmării și de slăbirea încordării internaționale. La un moment dat, Kennedy a declarat că, după părerea sa, „ar fi util ca N.A.T.O. și țările Tratatului de la Varșovia să-și asume obligația de a trăi în pace". Președintele a răspuns la o întrebare a redactorului șef al ziarului „Izvestia" despre poziția S.U.A. față de declarația făcută în repetate rînduri de guvernul sovietic că este gata să accepte orice propunere a puterilor occidentale în legătură cu controlul și inspecția internațională, dacă se va realiza un acord cu privire la dezarmarea generală și totală. Redactorul șef al ziarului „Izvestia" a întrebat, de asemenea, care este poziția președintelui față de posibilitatea realizării unui acord asupra unor măsuri parțiale menite să micșoreze primejdia războiului, ca propunerile privitoare la înghețarea bugetelor militare, renunțarea la folosirea armei nucleare, încheierea unui pact de neagresiune între țările N.A.T.O. și țările Tratatului de la Varșovia, evacuarea trupelor străine de pe teritoriile altor state, stabilirea unei zone denu- clearizate, măsuri pentru pre- întîmpinarea primejdiei unui atac prin surprindere.în răspunsurile sale, președintele a repetat, în general, vechea poziție a S.U.A. El a pus din nou accentul pe inspecție și control.Kennedy a fost de acord cu interlocutorul său în ce privește dorința de a se întreprinde orice acțiune posibilă în vederea preîntîmpi nării unul atac prin surpindere. „Cred, a spus președintele, Că dacă relațiile dintre țările noastre vor putea fi normalizate, cele două părți își vor spori în mai mică măsură^puterea militară".

Totodată președintele a declarat că, în prezent, nu întrevede posibilitatea retragerii trupelor americane din Europa. Referindu-se la necesitatea „de a cunoaște situația care se va crea în Berlin și în Germania", președintele a spus : „Iată de ce sper că între guvernele noastre vor avea loc în viitorul apropiat tratative care se vor încheia cu succes".Răspunzînd la cîteva întrebări referitoare la încheierea Tratatului de pace cu Germania, normalizarea situației din Berlinul occidental, recunoașterea R. D. G. etc, președintele a repetat cunoscuta poziție a S.U.A. în legătură cu aceste probleme. El a încercat, de asemenea, să minimalizeze pericolul crescînd al amenințării militare din partea R.F.G. la adresa Uniunii Sovietice și a altor țări vecine. Președintele S.U.A. a pus, de asemenea, accentul pe faptul că forțele armate ale Germaniei occidentale „se află sub controlul internațional N.A.T.O."Kennedy a dat asigurări S.U.A. nu sînt de acordGermania occidentală să dispună de arme nucleare. „Statele Unite, a spus președintele, în conformitate cu politica lor națională, „nu vor preda arma nucleară nici unei țări și, în special, nu aș vrea să văd Germania occidentală dis- punînd de posibilități proprii în această privință".Deși în răspunsurile sale la unele întrebări precedente președintele a refuzat să țină seama de existența a două state germane, de amenințarea crescîndă a forțelor revanșarde ale Germaniei occidentale etc, el a declarat: „Sper că vom examina situația din Germania așa prezintă ea astăzi în încercăm să vorbim condițiile existente înțară acum 20 de ani. Pacea Europei există practic de 15 ani. în prezent problema este dacă putem ajunge la tratative care să reglementeze a- ceastă problemă pentru următorii 15 ani. Nimeni nu știe ce se va întîmpla în lume într-un viitor îndepărtat. Trebuie însă să soluționăm cel puțin problemele Berlinulm șl Germaniei",

alcă ca

cum se loc să despre această

■evă de la compania generala tranșat- lantică din Marsilia, personalul terestru al societății de aviație „Air France" etc. Ca și în Franța la 28 noiembrie au încetat lucrul timp de 12 ore și muncitorii de la industria de gaz și electricitate din Algeria.Greva de la 28 noiembrie a muncitorilor francezi din industria de gaz și electricitate, de la căile ferate și metro, de la salubritate constituie o continuare a avertismentelor date prin grevele de scurtă durată ale muncitorilor metalurgiști, feroviari și din alte sectoare de activitate.cum scria zilele „L’Humanite", ment general", al nemulțumirii oamenilor muncii din Franța față de politica economică a guvernului.

a.

Ele sînt așa trecute ziarul „un avertis- un simptom generale a

pp scurtHAVANA. - La al Xl-Iea Congres național al Confederației oamenilor muncii din Cuba, conducătorul mișcării muncitorești din Cuba Lazaro Pena, a prezentat raportul principal. El a subliniat uriașa însemnătate a acestui Congres pentru toți oamenii muncii din Cuba, pentru dezvoltarea continuă a revoluției cu- bane. Acesta este primul nostru Congres muncitoresc după ce revoluția a intrat definitiv în noua etapă — etapa revoluției socialiste, a spus Lazaro Pena.

Z
ntr-un interviu acordat 

corespondentului zia
rului „Komsomolskaia 

Pravda", Henry Winston, vice
președintele Comitetului Na
țional al Partidului Comunist 
din S.U.A., care se află în pre
zent într-un sanatoriu din a- 
propierea Moscovei, a declarat 
că Partidul Comunist al Sta
telor Unite ale Americii are 
de dus o luptă îndîrjită.

Soarta Partidului Comunist 
din S.U.A., a spus Winston, 
s-a transformat acum într-o 
piatră de încercare după care 
se va stabili adevăratul preț 
al libertăților cetățenești in 
Statele Unite de astăzi.

Pe noi, comuniști, 
câni, a spus el in co
ne bucură in mod deosebit 
noul suflu care a pătruns în 
rîndul tineretului american. 
Acea generație „pierdută" în
cepe să se regăsească în lupta

i ameri- 
mtinuare,

pentru un viitor mai bun al A- 
mericii.

Astăzi în Statele Unite exis
tă un comitet al tineretului 
cu tendințe progresiste, a că
rui sarcină este crearea unor 
organizații de masă ale tinere
tului progresist. De fapt aceas
tă organizație de masă există 
deja și acționează. Ea își are 
cluburile ei în marile între
prinderi și în multe universi
tăți. Funcționează grupe spe
ciale pentru studierea lucră
rilor clasicilor marxism-leni- 
nismului.

Sîntem ferm convinși că la 
acțiunile împotriva reacțiunii 
va participa majoritatea covir- 
șitoare a poporului cmericcn. 
Cind crezi in pvpor este o fe
ricire să te incadrezi isur-o «- 
semenea luptă.

Voi împărtăși bucuros cu to
varășii de partid această feri
cire cînd mă voi înapoia în 
patrie, a spus în încheierea in
terviului său Henry Winston.

curajoasă

de presă anun- în dimineața zi- 27 noiembrie, un grup de studenți din Venezuela au pus stăpînire în plin zbor pe un avion al societății aeriene „Avensa", care decolase de pe aeroportul Mai- quetia și la bordul căruia se aflau 43 de persoane. Ei au schimbat direcția avionului, care trebuia să ajungă la Maracaibo și au aterizat

gențiilo ță că, lei de

/77

KIEV. — Tribunalul militar al regiunii militare Kiev a început Ia 28 noiembrie judecarea procesului spionilor a- mericani, cetățeni ai R.F.G. soții Adolf și Hermina Werner. La proces asistă numeroși reprezentanți ai vieții publice din Kiev, precum și ziariști din Anglia, R.F.G., S.U.A., O- landa, R.D.G.ACCRA. — In localitatea Legon, din apropiere de Acera, a avut Ioc festivitatea inaugurării primei universități de stat din Ghana.

Demonstrație la Oslo împotriva vizitei lui Strauss, ministrul de război vest-german în Norvegia, împotriva transformării într-o bază militară.
REDACȚIA fl ADMINISTRAȚIA I București, Piața „ScînteiiȚ Tel 17.60.10, Tiparul i ComblnatuL'Poll grafic „Caaa Sclntelț*,

pe Insula Curacao (Indiile olandeze de vest).înainte de a ieși din spațiul aerian al Venezuelei ei au trecut pe deasupra capitalei— Caracas — unde au aruncat manifeste chemînd la o demonstrație împotriva studente în stra contra cub ane.
de protest asasinării unei timp ce demon- elementelor anti-

Măsuri represive
împotriva studenților

iranieni
eferindu-se la știri care cir

culă în cercurile universi-- 
tare din Teheran, agenții^

France Presse relevă că în rîndu- jdk 
rile studenților din capitala Iranu-- \ 
lui domnește o atmosferă de agi
tație. Pentru ziua de 7 decembrie 
se prevede o demonstrație de 
protest a studenților pentru cin
stirea memoriei unor colegi ai 
lor uciși anul trecut cu prilejul 
unor ciocniri cu poliția. Principa
lul partid de opoziție, Frontul 
Național, a cerut ca această de
monstrație să se transforme într-o 
grevă generală.

Toate acestea au determinat 
autoritățile iraniene să ia măsuri 
represive. Președintele Consiliului 
de Miniștri, Amini, a anunțat a- 
restarea unui număr de studenți 
pentru distribuirea ilegală de ma
nifeste.

Q.

O gravă încălcare 
a suveranității 

CambodgieiPNOM PENH 28 (Agcz^B preș). — Statul major regatului Cambodgia a anun-^Ț ’ țat la 28 noiembrie într- un comunicat o gravă încălcare a suveranității Cam- bodgiei de către unități militare sud-vietnameze. La adăpostul tirului artileriei de bord, o navă militară de recunoaștere sud-vietnameză a debarcat un număr de soldați într-un punct de pe teritoriul Cambodgiei situat in apropierea graniței cu Vietnamul de sud. încercarea de infiltrare a unităților ngodinhdiemiste a cunoscut însă un insucces total, acestea fiind silite să se reîmbarce în grabă după ce în cursul unei scurte lupte au pierdut un număr de 15 oameni. Trei soldați cambod- gieni au fost răniți.


