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Citiți

în pag. a 2-a:• Acțiuni cu un bogat conținut educativ.• Drumul in viață.• Comitetul organizației dc bază U.T.M. din G.A.C. — sarcinile membrilor comitetului.
în pag. a 4-a:• Ce urmărește N.A.T.O. in nordul Europei.• I. A. Mozgovoi, secretar al C.C. al Comsomolu- lui din R.S.S. Ucraineană, ne vorbește .

Respectarea riguroasă a cotelor cuprinse in desen este o condiție de bază pentru obținerea unei calități înalte a produselor — spune Gh. Ban vai de la „Tehnofrig“-Cluj membrilor brigăzii pe care o conduce
Au îndeplinit 
planul anual

PENTRU TITLUL
DE BRIGADĂ FRUNTAȘĂ

Industria chimiei organice

cadrul Ministerului 
Petrolului și Chi-

mai bună utilizare

Nouă plus unul ? Nu, zece!
vreme am fost în brigadă doar 6 strungari. Ne cunoșteam bine. Fiecare era fruntaș în muncă. Ne în- cu regularitate de plan, piesele calitate superioa- realizam în perma-

deplineam sarcinile erau de ră și nență însemnate economii. A- cum cîtva timp însă ne-au venit în brigadă 4 absolvenți ai școlii profesionale: Petre Brîn- zoi, Mircea Gherghinoiu, Ion Boca și Cornel Popovici. încă de la început le-am vorbit despre întrecerea în care s-a încadrat brigada din care ei fac acum parte, le-am arătat care este datoria fiecăruia. Ne-au înțeles băieții și am observat dorința ca și ei, fiecare

în parte, prin munca lui, să ajute ca brigada să-și îndeplinească cu succes toate obiectivele stabilite în întrecere, să obțină titlul de brigadă fruntașă. Pe parcurs însă ne-am dat seama că sîntem încă departe de a cîștiga titlul rîvnit. Unii, în afară de faptul că nu aveau experiență, luau cam ușor lucrurile. Lui Popovici îi plăcea mai mult să stea de vorbă. Din această pricină de- obicei nu-și îndeplinea nici norma, iar consumul de scule era ridicat. Se știe că unul din criteriile întrecerii este ca fiecare membru al brigăzii să-și îndeplinească angajamentele nu numai brigada în ansamblu. Ori așa cum lucra Popovici nu mai puteam aspira la titlul de brigadă frunta-
Ce cuprinde

de lucru
esfâșuTaiă

programul
țn m:re</ pentru obținerea talului 

de brigadă fruntașă, un rol deosebit de important îl 
are programul de lucru al bri
găzii. Modul cum este întocmit 
arată în ce măsură angaja
mentele cuprinse exprimă po
sibilitățile reale ale brigăzii 
respective în funcție de speci
ficul fiecărui loc de muncă.

Cunoscind acest lucru, comi
tetul U.T.M. de la Uzinele 
„Electroputere' sub îndruma
rea organizației de partid a 
luat o serie de măsuri pentru 
ca organizațiile U.TJH. 
secții să 
stabilite de 
U.T.M. din 
întrecerea 
titlului de brigadă fruntașă.

Pornind de la aceste criterii 
generale, am întocmit un ghid 
cuprinzînd punctele princi
pale, specifice uzinei noastre, 
care să stea la baza angaja
mentelor, a programelor de lu
cru ale brigăzilor de produc
ție. Acest ghid a ajutat orga
nizațiilor U.T.M. de secție să 
folosească in cadrul instructa
jului ținut cu responsabilii de 
brigăzi exemple concrete de' 
felul cum trebuie întocmit un 
program de lucru și ce trebuie 
să cuprindă el, ca și măsurile 
necesare pentru asigurarea în
deplinirii acestuia. Așa, bună
oară, la obiectivul general „îndeplinirea și

ritmică a planului de producție Ia toți indicii'* s-au indicat ca măsuri : defalcarea 
planului de producție pe ope
rații și repere, prezentindu-se 
și ordinea de execuție a lor, 
cunoașterea de către fiecare 
membru din brigadă a sarcini
lor concrete ce îi revin (Jin 
planul de producție, analizarea 
realizărilor pe decade etc.

Un rol însemnat în antre
narea brigăzilor la stabilirea 
angajamentelor l-au avut comisiile de îndrumare și urmărire a întrecerii care au fost 
formate în fiecare secție. Co
misiile au prezentat propuneri 
pe baza observațiilor făcute la 
fiecare loc de muncă, scoțind 
în evidență îndeosebi ca anga
jamentele să fie cit mai mo
bilizatoare.

Iată un exemplu. Cei 11 
membri din brigada condusă 
de Ion Vitran lucrează la pre
gătirea bobinelor pentru con
fecționarea transformatorilor. La lucrările executate de a- 
ceastă brigadă sînt folosite o 
serie de materiale cum sînt tu
buri de textolit, distanțiere 
pentru bobine din diverse ma-

șă. Am discutat deseori cu el, dar nu s-au observat mari îmbunătățiri. Atunci am discutat despre munca lui într-o consfătuire a brigăzii. S-au spus multe lucruri atunci. Discuția a fost deosebit de folositoare, întregul colectiv al brigăzii a luat atitudine împotriva manifestărilor lui Popovici. El a înțeles atunci că lucrînd în acest mod brigada n-o să poată cîștiga titlul de brigadă fruntașă, iar noi am ajuns la concluzia că nu l-am ajutat suficient, că trebuie să facem încă mult pînă să-l aducem la nivelul brigăzii. Popa Ghe- orghe a primit sarcina să-1 ajute îndeaproape. In discuțiile ce le purtau Popa dădea mereu exemplul fruntașilor pentru ca să-i trezească dorința de a ajunge la nivelul a- cestora.— Filip Anghel și Ciuciu Stelian n-au scos din magazie de două luni nici un fel de cuțit. De ce ? Lucrează atenți, nu folosesc ca tine același cuțit Ia piesele din aluminiu și din oțelL-am ajutat zi de zi. Popovici este azi un muncitor fruntaș. El dă piese de bună ca-AUREL DRAGOMIR 
responsabil de brigadă de 
" producție a tineretului, 

sectorul prelucrător, 
Uzinele „Timpuri Noi" 

București.

(Continuare tn pag. a 3-a)

La „Electromotor- 
Timișoara• In întreprindere sînt organizate 55 de brigăzi de producție ale tineretului care cuprind peste 260 de tineri.• Din cele 55 brigăzi, 49 participă la întrecerea pentru obținerea titlului de brigadă fruntașă. Dintre a- cestea 11 au obținut de curând titlul de brigadă fruntașă. (Desigur, este cazul ca comitetul U.T.M. să antreneze toate brigăzile din uzină la întrecerea pentru titlul de brigadă fruntașă).• 400.000 lei, atît reprezintă economiile realizate de brigăzile de producție ale tineretului de la Începutul anului și pînă în prezent• Numai brigada condusă de Vasile Tender care lucrează Ia montarea colectoarelor a realizat economii în valoare de 26.700 let• Peste 264.000 lei economii antecalculate aduc inovațiile și raționalizările propuse și aplicate anul acesta de către tinerii din brigăzi.• Peste 130 de tineri șl-au ridicat pregătirea profesională urmînd în acest an cursurile de ridicare a calificării.• In prezent 115 tineri din întreprindere frecventează cursurile școlii medii serale de cultură generală.

La 13 decembrie a fost îndeplinit planul producției glo
bale in industria chimiei or
ganice din 
Industriei 
miei.

Printr-o
a capacității de producție a 
instalațiilor și ca urmare a 
creșterii productivității mun
cii și intrării in funcțiune a 
noi capacități de producție.

chimiștii din acest sector au 
reușit să obțină tn 11 luni din 
acest an, comparativ cu întreg 
anul trecut, o producție dublă 
de fire și fibre relon, cu aproa
pe 2000 tone mai mulți deter- 
genți sintetici și cu peste 3000 
tone mai multe insecticide 
pentru agricultură. Au fost 
realizate o serie de produse 
noi.

40 de întreprinderi din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară

Fabrica de mobilă „23 Au
gust" din Tg. Mureș, combina
tele de industrializare a lem
nului din Reghin șt Gălăuțaș, 
Uzinele de fier Vlahița, Fa
brica de zahăr „Bernat An-

drei" și alte 35 de întreprin
deri industriale din Regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară au îndeplinit pînă acum planul 
producției globale pe anul 
1961.

Minerii de la Vulcan și LoneaMinerii de la Vulcan au extras marți primele tone de cărbune în contul anului viitor. De la începutul anului ei au pus la dispoziția economiei noastre naționale mal mult de 32.000 tone de cărbune cocsi- ficabil și energetic peste plan. Prin reducerea prețului de cost au fost realizate economii

suplimentare de peste 1.300.000 lei.La 13 decembrie și-au îndeplinit sarcinile de plan pe a- nul 1961 și minerii de la Lonea. Prin extinderea armării metalice în abataje și galerii, consumul de lemn planificat a scăzut la mina Lonea în medie cu 2 m.c. la fiecare 1.000 tone cărbune extras.
Sfafiunile de mașini și tractoare

Stațiunile de mașini și trac
toare au îndeplinit planul a- 
nual în proporție de 101 la 
sută. Mecanizatorii
tat pe terenurile gospodăriilor

au execu-

colective și întovărășirilor a- 
gricole un volum de lucrări 
echivalent 
tare arătură
5.500.000 mai mare decît în a- 
nul trecut.

cu 20.315.000 hec- 
normală, cu

Muncitorii din industria zahăruluiDe la 12 decembrie, muncitorii din industria zahărului au început să lucreze în contul anului viitor.De la începutul anului și
pînă acum au fost produse cu peste 33.000 tone mai mult zahăr decît în perioada corespunzătoare a anului trecut.(Agerpres)

(Continuare în pag. a 3-a)depășirea

din 
cunoască criteriile 

plenara C. C. al 
martie a.c. privind 
pentru obținerea

I. FIERTU
secretar al comitetului U.T.M., 

Uzinele „Electroputere" 
Craiova

Peisaj bucureștean. Noi blocuri de locuințe date recent în folosință pe Calea Griviței.Âu fost produse primele cantități 
de fibre care înlocuiesc lîna

Znstalația de fibre potia- 
crilnitrilice (rolan) de la 
Uzina de fire și fibre 

sintetice din Săvinești se află 
de cîtva timp în funcțiune cu 
toate fazele de fabricație.

Noua fibră sintetică reali
zată aici va fi utilizată la 
producerea stofelor, tricotaje
lor, pledurilor șt a altor pro
duse de larg consum.

Primele cantități de fibră

de acest tip, care înlocuiește 
lîna, au fost trimise spre pre
lucrare Fabricii de postav din 
Buhuși.

Tot la uzina din Săvinești 
sînt în curs lucrările pentru 
montarea instalațiilor fabri
cii mari de fibre poliacrilni- 
trilice de același tip, cu o ca
pacitate anuală de producție 
de 5.000 de tone.

(Agerpres)

Ateliere și seefii noi intrate 
în luncfiune

La Uzinele „Electroputere“ 
din Craiova a fost dat în 
funcțiune un nou atelier 

pentru tratarea termică a pie
selor metalice. Atelierul este 
dotat cu cuptoare electrice 
automate, cu băi de răcire 
termoreglabile și cu alte in
stalații. S-a creat astfel posi
bilitatea sporirii de aproape 
cinci ori a producției de piese 
tratate termic în uzină.

In întreprinderile indus
triei constructoare de mașini 
din regiunea Oltenia au intrat 
în funcțiune în ultimul timp 
10 ateliere și secții noi de pro
ducție. Ele au contribuit în 
bună măsură la realizarea in 
acest an a unei producții care 
a depășit pe cea din perioada 
corespunzătoare 
cut, cu aproape

a anului tre-
25 la sută.

(Agerpres)

La fiecare minut 210 jucării

La fiecare minut,
210 jucării. A- 
ceasta este pro

ducția întreprinderilor 
din țara noastră spe
cializate în fabricarea 
gingașelor daruri, a- 
cum, în zilele pre-

mergătoare tradiționa
lei sărbători a pomu
lui de iarnă. Pentru 
cei mici, colectivele 
fabricilor de jucării 
au pregătit numeroase 
surprize. Peste puțin

timp își vor deschide 
porțile orășele ale co
piilor, iar Moș Gerilă 
va sosi în multe ma
gazine spre a sta de 
vorbă cu micuții lui 
prieteni.

(Agerpres)

AUREL PANA — un fînăr colectivist fruntaș. Un om prețuit de toți 
colectiviștii din comuna Brădeanti. raionul Buzău. Sînt multe fapte 
care ne vorbesc despre el, despre calitățile lui. Este șeful unei 
echipe de tineret. Și dacă echipa și-a cîșfigaf anul acesta încre
derea oamenilor, dacă ea a ajutat gospodăriei în sporirea venituri
lor ei, este aici și o parte din munca stăruitoare a lui Aurel Pană, 
șeful de echipă. Echipa trebuia să obțină anul acesta 2.800 kg po
rumb boabe la hectar. A obținut 5.800 kg. Trebuia să obțină 20.000 
kg de sfeclă la hectar. A obținut 32.000 kg. Asta, se înțelege, 
printr-o aplicare exemplară a agrotehnicii, prin munca chibzuită a 

echipei, așa cum a organizat-o Aurel Pană
Foto : O. PLECAN

Ucenicie 
științifică

Ancheta noastră pe marginea sesiunii 
cercurilor științifice studențești 
din Institutul politehnic-Bucureștiîntre 2-3 decembrie a.c. a avut loc sesiunea cercurilor științifice studențești de la Institutul politehnic din București. Sesiunea a reprezentat o trecere în revistă, un bilanț al activității științifice desfășurată în politehnica bucureș- teană in decursul unui an de zile.Solicitat de noi să facă o apreciere succintă a activității științifice desfășurată de studenți, activitate a cărei trecere în revistă a constituit-o recenta sesiune, tov. profesor Corneliu Penescu, prorector al Institutului politehnic din București, ne-a spus :

— Sesiunea din anul acesta are 
unele aspecte pozitive în plus față 
de sesiunea din anul trecut. Mă 
refer în primul rînd la tematică. 
Temele. în marea lor majoritate, 
sînt mult mai legate de produc
ție. Cîteva exemple ar putea să 
ilustreze această afirmație. Astfel, 
putem cita lucrarea studenților 
ion Vîrcolacu și Edmond Bercea- 
nu, intitulată „Studiul posibilități
lor de reducerea consumului de 
energie electrică pe tona de otel 
elaborat", lucrarea studentului So-

TINEREȚEA- VÎRSTA POEZIEI

rin Săndulescu intitulată „Morlari 
plastici pe bază de ipsos cu poli
mer", lucrarea studenților Lucian 
Cipere și Mircea Bodea intitu
lată „Dispozitiv pentru vizualiza
rea complexă a sincrosemnalelor 
penfru televiziune" etc., etc. încă 
din aceste citeva exemple se 
poate vedea și un alt aspect po
zitiv, faptul că la sesiunea re
centă au fost prezentate lucrări 
pentru realizarea cărora a fost ne
cesar să colaboreze colective de 
studenți. Rar teme la care 
să lucreze un singur student. 
In acest sens, la exemplele 
date mai putem adăuga tema 
„Realizarea unui dispozitiv pen
tru etalonarea mărcilor tensome- 
trice" la care au lu.crat trei sfu- 
denți de la Facultatea de trans
porturi : Croitoru Grigore, Bod
nar Tania și Frîncu losif ; tema 
„Releul de distanță" realizată de 
studenții Horia Gavrilă și Sorin 
Bucurenci etc.

Se remarcă, de asemenea și lu
crări care au realizat aparatură 
pentru laboratoare. Printre ele se 
află „Construirea unei prese hidra
ulice de laborator cu acționare 
manuală" a unui colectiv de pa
tru studenți, „Instalație de măsu
rat temperatura la lagăre" și al
tele.

Numărul studenților care acti
vează în cercurile științifice — a 
încheiat tovarășul prorector — 
crește continuu. Un merit în a-AUREL GEORGESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

în comuna Slobozia - București: valoroasă aejiune îndreptată 
spre cultivarea dragostei pentru poezie în rîndurile tineretului

— Eu am învățat zilele astea 
două poezii noi, foarte frumoase.

— Eu știu poezia „Partidului". 
Îmi place foarte mult.

Discutind cu însuflețire, grupuri- 
grupuri de tineri se îndreptau 
duminică seara spre căminul cul
tural din comuna Slobozia, raio
nul „V. I. Lenin" (orașul Bucu
rești). Aici, la cămin, tinerii își 
dăduseră întilnire pentru a petrece 
o interesantă seară, recitind din 
poeziile învățate de ei.

Inițiativa acestei manifestări me
nită să contribuie la dezvoltarea 
în masa tinerilor din sat a dra
gostei pentru poezie a pornit de 
la cîțiva dintre numeroșii iubitori 
ai poeziei.

Mulfi prieteni buni are poe
zia în sat. Setea de cultură a ti
nerilor colectiviști își găsește ex
presia și în pasiunea cu care ci
tesc tot ce apare nou în rafturile 
bibliotecii căminului. Despre dra
gostea pentru literatură vorbesc și 
zecile de biblioteci personale ale 
tinerilor, și activitatea intensă a

venită, răspunde unei necesități — 
ne-a spus tovarășul Ion Dincă, 
membru a|
U.T.M. Noi

cercurilor de citit, șl discuțiile 
aprinse ce se încing ori de cile 
ori, în serile literare organizate 
la cămin, se face recenzia vreunei 
cărți sau se organizea
ză vreun ~
citoare" 
literatură.

Volumul de versuri 
ocupă un loc însemnat 
în fișele tinerilor citi
tori ai bibliotecii cămi
nului, în 
personale 
colectiviști, 
apropia și 
toți tinerii 
pentru a-i 
trundă conținutul ei de 
idei, mesajul pe care-l 
transmite, comitetul co
munal U.T.M. a spriji
nit propunerea de a se 
organiza o largă acțiune 

pentru ca toți tinerii să învețe șl deauna așa cum 
să recife poezii. torul pe care ni-l poate da

— Propunerea aceasta, bine- poezia In educarea comunistă a

tovarășul iun uini-a, 
comitetului comunal 

i nu folosim întot-

„concurs-ghi- 
pe teme de

bibliotecile 
ale tinerilor 

Pentru a-i 
mai mult pe 
de poezie, 
ajuta să pa

nou în comitetul 
căminului în rîndultinerilor. Adesea am observat la 

reuniuni, la „joile tineretului" că 
tinerii care recită versuri sînt 
aceiași și destul de puțini la nu

măr. Deși cunoaștem 
mulfi tineri cărora le 
place poezia, care rețin 
zeci de versuri, în ast
fel de prilejuri 
festă 
sînt 
ceri 
zînd
»nu

manifestare de un fel 
viața culturală a satului, 
U.T.M. și conducerea 
s-au îngrijit să creeze 
tinerilor o preocupare activă pen
tru învățarea de poezii. Cadrele 
didactice, împreună cu o seamă 
de tineri colectiviști, pasionați ai 
poeziei, au discutat cu tinerii, le-au 
vorbit despre frumusețile poeziei, 
despre frumusețea de a învăța și 
recita poezii. Tinerilor care cunoș
teau poezii li s-au 
despre felul 
să scoată în 
cipale ale 
Unora dintre 
teau încă pe 
fost recomandate poezii 
cele mai valoroase, 
să le

articol în cadrul 
POEZIEI", prin

Publicăm astăzi cel 
rubricii „TINEREȚEA — VÎRSTA 
care redăm acțiunea interesantă și educativă des
fășurată de unele organizații de bază U.T.M. pri
vind cultivarea dragostei pentru poezie în rîndu- 
rile tineretului.

Redacția invită cititorii ziarului nostru, secretari 
ai organizațiilor U.T.M., activiști culturali, cadre 
didactice etc., să-și împărtășească părerile și expe
riența dobîndită în popularizarea, cunoașterea și 
învățarea celor mai frumoase poezii închinate pa
triei, partidului, vieții noastre noi.

In coloanele ziarului vom publica scrisorile pri
mite.

de-al doilea
mani- 

mulfă timiditate, 
sfînjenifi cînd le 
să recife, răspun- 

prin invariabilul 
știu cum", „nu 

pot”. Ne-am gîndif că 
în colaborare cu cămi
nul cultural să ducem o 
activitate bogată pentru 
a stimula pe toți tinerii 
din sat să învețe și să 
■ecife poezii.

Ca o formă intere
santă de stimulare a 
gustului penfru poezie al 

trebuie ațu- flnerefului s-a organizat o înfîl- 
nire a tinerilor în cadrul că
reia aceștia să și recite ver
suri. Popularizînd larg această

dat Indicații 
cum să recite, cum 

evidență ideile prin- 
poeziilor respective, 
cei care nu cunoș- 

dinafară poezii le-au 
dintre 

fiind ajutați 
„guste" frumusețea, sensu-C. DIACONU EM. RUCAR

(Continuare în pag. a J-a)

Studenți din grupa 537, anul IV-Mecanică de la Institutul politehnic-Bucu- rești, tn laboratorul „Automatizarea instalațiilor tehnice de forță".



Drumul în viața
entru a afla cum este întâmpinată sărbătoarea majoratului în cuprinsul raionului 23 August din Capitală, ne-am adresat tov. Gheorghe Rafiu, secretar al comitetului raional U.T.M. Iată ce ne-a declarat:„Cunoștința cu tinerii care împlinesc 18 ani și sînt sărbătoriți cu prilejul intrării lor în rîndul cetățenilor majori ș-a făcut în anul acesta mai din vreme decît anul trecut Și pentru că sărbătoarea majoratului se organizează în raionul nostru pentru a doua oară, am ținut seama de acțiunile care în anul trecut și-au dovedit eficiența, ca și de lipsurile constatate cu același prilej. Planul nostru actual a plecat de la premiza că sărbătorirea majoratului trebuie să cuprindă atît manifestările din cadrul organizațiilor de bază U.T.M. cît și cele organizate la nivelul raionului. Și dacă pentru manifestările organizate la Casa de cultură am prevăzut noi programul, pentru cele ce se desfășoară în cadrul organizațiilor de bază U.T.M. am dat doar indicații generale asupra conținutului programelor, ur- mînd ca manifestările să capete o cît mai mare varietate prin aportul tineretului din fiecare organizație de bază.In organizațiile de bază au avut loc adunări generale deschise care au dezbătut planurile de acțiuni pe care comitetele U.T.M. și le-au propus în vederea sărbătoririi majoratului. Tinerii de 18 ani au fost antrenați la o bogată activitate educativă, care îi ajută să înțeleagă mai profund politica partidului nostru, să cunoască mai temeinic sarcinile ce le revin ca cetățeni majori ai patriei.Cluburile, căminele culturale, stațiile de radioamplificare, gazetele locale și formațiile artistice au colaborat din plin la reușita acestei acțiuni educative. In organizațiile de bază U.T.M. cîte o zi pe săp- tămînă este închinată învățării cîntecelor revoluționare și patriotice, iar formațiile cultu- ral-artistice au intrat în intense repetiții pentru a încununa sărbătorește adunările generale festive ce vor avea Ioc între 15 și 26 decembrie. Elementele cele mai talentate care se vor distinge cu ocazia manifestărilor prilejuite de sărbătoarea majoratului, vor fi promovate în formațiile artistice ale Casei raionale de cultură.La Casa de cultură a tineretului, între 4-21 decembrie au loc expuneri pe teme ca: sarcinile pe care Congresul al Ill-lea al P.M.R. le pune în fața tineretului, superioritatea democrației noastre socialiste etc. In ziua de 4 decembrie, de pildă, tov. Popescu Gh., vicepreședinte al Sfatului popular al raionului 23 Au-

gust, a vorbit despre drepturile și îndatoririle cetățenilor Republicii Populare Romîne.Se va organiza, de asemenea, o evocare literară : reflectarea în literatură a trecutului de luptă al clasei noastre muncitoare condusă de partid, și un simpozion pe marginea actualității internaționale. Toate aceste manifestări vor fi însoțite de întâlniri ale tinerilor cu activiști de partid și de stat, personalități ale vieții noastre culturale și științifice, vor fi urmate de învățarea unor cîntece revoluționare șl patriotice și se vor încheia cu seri de dans.Sărbătoarea majoratului se va desfășura într-un cadru festiv, la Casa de cultură. în a- ceastă zi tinerii ce împlinesc 18 ani vor fi declarați cetățeni majori ai statului nostru democrat-popular. Ei vor fi felicitați din partea comitetului raional de partid și din partea comitetului raional U.T.M. Apoi, o delegație de pionieri care au vîrsta Republicii vor aduce salutul lor pionieresc fraților lor mai mari. Tinerilor de 18 ani, primiți în organizație în această perioadă, li se vor înmîna cu acest prilej carnetele de membru U.T.M. La programul artistic își vor da concursul corul uzinelor „Electroaparataj", echipele de dansuri ale uzinelor „Republica" și Fabrica de mase plastice" și brigada artistică de a- gitație de la secția motoare a uzinelor ,.23 August", iar unii dintre tinerii sărbătoriți vor susține un recital de poezii dedicat partidului.La 30 Decembrie, ziua Republicii, cei de 18 ani vor fi felicitați la locul de muncă unde vor primi flori, vor fi fotografiați și li se vor dedica emisiuni la stația de radioamplificare.Acesta este rodul străduințelor noastre de a alcătui un plan cît mai adecvat acestei sărbători. Și bineînțeles că pînă la 26 decembrie, cînd comitetul raional U.T.M. organizează sărbătoarea majoratului, cuvîntul îl au organizațiile de bază !'

Bunica și acum, la adinei bătrinețe, te bucură de frumusețea cărților pe care nepoata el, școlăriță, i le citește cu drag. Foto: GR. PREPELIȚA
Ucenicie științifică

(Urmare din pag. l-a)

ceastă privință îl au organ zația 
U.T.M. și asociațiile studenților 
care ii mob: Uzează permanent pe 
tineri la activitatea științifică în 
vederea dobîndirîi unei inahe ca
lificări profesionale.

în legătură cu sesiunile cercu
rilor științifice studențești am avut 
o discuție și cu tip tovarăși din 
Institutul politehnic.

— Activitatea științifică 
jească de la noi — ne-a si 
varășul Dumitru Serba.n, 
rul comitetului U.T.M. pe msiitut 
— a făcut un important pas îna
inte. Aceasta s-a oglindi* >n pri
mul rind in numărul foarte mare 
de participant!, ceea ce demon
strează interesul unui cerc tot mai 
larg de sti 
tea științifică. In al doilea 
progresul obținut in activ 
științifică s-a og'ndrt în nrve'x’ 
înalt la care s-au purtat discuții
le in timpul sesiunii. Totuși, ce 
a determinat în urtună instanță

studen- 
1OUS io— 
secreta-

pentru actrv.f*- 
ind
►ea

xisti o tradiție, 
care s-a dezvoltat și aici, în Școala 
medie „Al. Papiu 
llarian" din Tîrgu 
Mureș. In tablouri 

păstrat în aminti-

Nu-i ușor să îngrijești 2500 de păsări. îngrijitoarea Elena Stan de la Combinatul alimentar ,,30 Decembrie", regiunea București, o face cu multă pricepere.Foto: AGERPRES

•<

•nachlje, președintele C.A.S. din 
nstrtut. După părerea sa, avinful 
pe care l-a luat activitatea știin
țifică in Institutul politehnic din 
București se datorește, pe de o 
parte, faptului că la stabilirea te
melor s-a avut mult în vedere — 
așa cum arăta ți tov. Dumitru 
Șerban — uri.'.tafea practică a a- 
cestora, iar pe de altă parte, unei 
mai bune forme de organizare a 
cercurilor. In ceea ce privește 
pr ma ches4 -ne tov. Samachîșe a 
prec zar că temele cu valoare 
p-achcă au stîmrt interesul stu
denților nu numai penrru că rea- 

zarea lor cădea set sracf a me- 
ca:â studerv -or ci și penrru încă 
un motiv nu mai puțin esențial 
J» anume: lucrLnd, de p idă, la 
proiectarea și executarea unui a- 
parat, studentul capătă îndem
nare, expe.">enră, se formează, cu 
»*a cuvinte ca îngmer care se 
pregă-ește pentru actrv.tatea prac- 
*că_ Or, aceasta interesează in 
mod deoseort. in ceea ce pri
vește a doua chesr „r.e — o 
tor-nă ma. ce orgai zare a
ceccur. or — tov. Sa.mach.șe s-a 
-e-e- * la tend n(a> după el bună, 
-• cerce» !e șt rr -,ce să cunoască 
» soec s zare din ce în ce ma, 
mere.

«a ksche e-e a—. v-ea să norăm 
P orop^ne- e unui stuce-nt făcute 

xăttjir.i con- -ue a 
ce do nsiitut E 

nft-' Lază- Cos* că 
ee reme- 

oe —iar—,
-»• • -ecemw seewae a 
■sag prawn, L lanp nap^-sa a 
munca prop, zsă oe *acora-e 
a ‘ucrăi Joi e. î -a expr mat do- 
r«ra ca însMuha să dea ixi mai 
vwe ajutor studerv or pentru 
procxrarea materialelor necesare, 
institutul — spune el — ne oă 
ixie-e materia a, unele piese, dar 
rrxns pe acelea care există deja 
in magazii. Pentru celelalte ne 
dă bani să ni le procurăm sin
guri ceea ce este foarte greu și 
ne pierdem multă vreme. Institu
tul ar putea să le procure mai 
ușor

Am transcris in acest articol ct- 
teva păreri pe marginea activită
ții științifice din Institutul politeh
nic din București. Nu ne îndoim 
că aceste păreri, care sirii, totoda
tă, concluzii trase in urma recen
tei sesiuni, vor ajuta la îmbunătă
țirea și pe viitor a activității 
cercurilor științifice studențești din 
institut.

SCO

o** ar

mari este
re momentul cînd fiecare pro
moție de elevi, terminând școa
la, pornește mai departe pe 
drumul vieții. Chipuri tinere 
zîmbesc pline de încredere în 
viitor, încadrate de un desen 
alegoric în timp ce dedesubt 
te întîmpină 
urare 
ani'.

Vor 
școala 
viață fiecare dintre absolvenții 
d din acest an...

Drumul în viață al acestor 
tineri se conturează încă din 
anii de școală și este urmărit 
cu dragoste și pricepere ani 
de-a rîndul după absolvire. 
Sub îndrumarea comuniștilor, 
comitetul U.T.M. al școlii so
cotește o sarcină a sa 
te educarea fiecărui 
utemist, a fiecărui 
elev astfel incit el 
să se gîndească cu 
seriozitate la alege
rea profesiunii, să cu. 
noască răspunderea 
care-i va reveni a- 
tund cînd va începe 
să muncească, să nă
zuiască spre acele 
profesii în care își poate pune 
în cea mai mare măsură toate 
cunoștințele, întreaga sa pu
tere de muncă in slujba pa
triei dragi. Ei folosesc în 
acest scop numeroase și va
riate forme de activitate. Ast
fel în discuțiile cu tema 
„Ce să fiu ?“, care se desfă
șoară in adunările generale 
U.T.M. deschise ale claselor a 
Vlll-a, membrii comitetului 
U.T.M. pe școală, profesorii și, 
în primul rind diriginții au 
posibilitatea de a cunoaște do
meniul de activitate către care 
năzuiește fiecare tinăr, încă la 
începutul școlii medii.Un factor de mare însemnă
tate pentru orientarea elevi
lor către alegerea viitoarei lor 
meserii îl constituie desfășu
rarea activității practice a a- 
acestora în secțiile întreprin
derilor din Tîrgu Mureș. O 
dată cu satisfacția primei 
piese executate cu propriile 
lor mtini, odată cu creșterea 
încrederii în posibilitățile lor 
la flacăra puternică a muncii 
creatoare, care însuflețește co
lectivele întreprinderilor 
care își fac practica, se dez
voltă tot mai mult dragostea 
de muncă a elevilor. Cu dtă 
atenție ascultă elevii relatările 
fruntașilor in producție de la 
uzinele din oraș, care, la invi
tația comitetului U.T.M. dl 
școlii, vin adesea în mijlocul 
elevilor să le povestească des
pre viața și activitatea lor.

— Vorbiți-ne despre cum 
-mîuc; r aplieat hor»-

o tradițională„La revedere, peste 10
trece acești zece ani 
va afla ce a ajuns

ri 
in

de frun

tiii» în producție, despre me
todele înaintate pe car» le fo
losiți în producție.

Aceste cuvinte pot fi auzite 
aproape la fiecare din aceste 
întîlniri.

Răspunsurile fruntașilor in 
producție conturează în ochii 
tinerilor din școală perspecti
va și frumusețea muncii în 
marile unități industriale, mi
nunatele drumuri pe care a- 
cestea le deschid tinerilor 
către cea mai înaltă calificare.„Să cunoaștem meseriile din industria grea', „Ce este Petrochimia", „Agricultura noastră socialistă" — iată titlurile 
cltorva dintre concursurile 
gen „Cine știe, cîștigă", orga
nizate de comitetul U. T. M. 
pe școală. In pregătirea pen
tru aceste concursuri, elevii 
au acumulat noi și pasionante 
cunoștințe despre industria 
țării, despre procesele tehno
logice și procedeele înaintate 
de muncă și, în același timp, 
au îndrăgit — unii meseriile

Cum se ocupă organizația U.T.M 
de la Școala medie „Al. Papiu 

llarian" din Tg. Mureș, în 
colaborare cu profesorii, de ori
entarea profesională a elevilor

tat șantierele navale. La Cîm- 
pia Turzii elevii au făcut cu
noștință cu munca laminoriș- 
tilor, în Valea Jiului au trăit 
momente impresionante din 
viața de astăzi a minerilor pa
triei, cei care scot din adîneu- 
rile pămîntului pîinea indus- 
triei.Un moment al excursiei 
care va rămîne pentru totdea
una de neuitat este vizita la 
cetatea de foc a Hunedoarei.

Vizita la școala tehnică de 
pe lingă Combinatul siderur
gic a constituit punctul de ple
care al unei serii întregi de 
zile ale „porților deschise" or
ganizate de comitetul U.T.M. 
al școlii, în colaborare cu co
mitetele U.T.M. ale școlilor 
tehnice și cu comitetul U.T.M. 
al Institutului medico-farma- 
ceutic din Tîrgu Mureș. In a- 
ceste zile elevii pot vizita șco
lile tehnice către care doresc 
să se orienteze mai departe, 
participă la orele de atelier, la 
ședințele cercurilor de specia
litate, la activitățile extrașco- 

lare. Cină se vor or
ganiza excursii, ele
vii vor vizita și in
stituții de învățămint 
superior din țară.

Toate aceste acți
uni organizate de co
mitetul U.T.M. al 
Școlii medii „Al. Pa
piu llarian", sub în
drumarea comuniș- 

au avut un caracter

’t

Inul

Comitetul organizației de bază U.T. M.
din G. C. - sarcinile membrilor

comitetuluirin acest articol continuăm ciclul consultărilor în scopul lămuririi sarcinilor care stau în fața comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. din G.A.C., a funcțiilor din comitet și a atribuțiuni- lor fiecărui membru al comitetului organizației de bază. Așa cum prevede Statutul U.T.M. comitetul organizației de bază din gospodăria agricolă colectivă se alege o dată pe an. în comitet se aleg tineri membri și candidați de partid, cei mai buni utemiști care studiază cu perseverență, își însușesc și aplică în practică învățătura marxist—leninistă^ luptă activ pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului și guvernului* care critică cu curaj și luptă cu hotă- rîre împotriva lipsurilor, tineri sîrguincioși, modești, entuziaști, hotărîți 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 aleși tineri legați de masa tineretului și care-și închină toate forțele și talentul* cunoștințele lor luptei pentru îndeplinirea marilor sarcini trasate de partid.După cum se arată și în Statutul U.T.M., principiul politic fundamental care stă la baza întregii activități U.T.M. este conducerea de către partid — chezășie a tuturor succeselor Uniunii Tineretului

Muncitor. Organizația de bază U.T.M. este condusă în mod direct de către organizația de partid care trebuie informată cu regularitate asupra întregii munci desfășurate, căreia trebuie să i se ceară sprijinul pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor ce stau în fața organizației U.T.M.Munca de educare comunistă a tineretului* de înarmare a acestuia cu cunoașterea politicii partidului nostru și mobilizarea lui la traducerea ei în viață, este principala sarcină pe care partidul a pus-o în fața organizației noastre. Iată de ce comitetul organiza-

Controlînd activitatea cercurilor politice comitetul trebuie să asigure lecțiilor și semina- riilor un conținut bogat și eficacitatea corespunzătoare astfel ca ele să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a tinerilor, la educarea lor în spiritul vigilenței și combativității revoluționare.în munca de educare politică a tineretului un loc de frunte îl ocupă informarea politică. Comitetul organizației de bază U.T.M. trebuie să vegheze ca toate posibilitățile existente în această privință să fie pe deplin folosite: adunările generale, învățămîntul
Răspundem la întrebările cititorilor
ției de bază U.T.M. din G.A.C. este chemat să vegheze ca în centrul muncii politice desfășurate să stea înarmarea ute- miștilor și a tinerilor cu cunoașterea politicii partidului, a hotărîrilor partidului și guvernului, dezvoltarea conștiinței socialiste a fiecărui tinăr colectivist, mobilizarea lui activă la lupta pentru consolidarea economico-organizatori- că a G.A.C. și creșterea producției agricole vegetale și animale.Dînd o atenție mare pregătirii adunărilor generale U.T.M. comitetul organizației de bază U.T.M. trebuie să asigure ca acestea să-i ajute pe tineri să înțeleagă profund politica partidului, să înțeleagă sarcinile concrete ce le revin în gospodărie, în brigadă, la locul de muncă al fiecăruia.

politic, diferitele manifestări la căminele culturale și colțurile roșii din G. A. C., expuneri înaintea spectacolelor cinematografice, citirea presei în colectiv etc. Informările politice organizate cu pricepere și la timp, pot să ajute pe fiecare tinăr colectivist să cunoască temeinic situația internă și internațională, politica externă a partidului și guvernului nostru, să interpreteze în mod just evenimentele și să combată cu hotărîre orice zvonuri dușmănoase.O atenție deosebită trebuie acordată organizării activității cultural-sportive a tineretului, în această privință comitetul organizației de bază U. T. M. are datoria de a sprijini căminul cultural astfel îneît viața cultural-artistică să se desfășoare nu numai în centrul de

comună d și în satele nere- ședință de comună.Cu deosebită grijă trebuie să se ocupe comitetul organizației de bază de creșterea permanentă a rindurilor U.T.M. cu tinerii colectiviști. Această muncă trebuie desfășurată continuu, prin antrenarea masei de tineri la acțiunile întreprinse de organizația de bază, asigu- rînd printr-o intensă muncă politico-educativă cuprinderea în U.T.M. a maselor largi ale tinerilor colectiviști.Una din principalele sarcini care stau în fața comitetului organizației de bază din G.A.C. este de a mobiliza întregul tineret din gospodărie la o muncă concretă, avîntată pentru întărirea economico-orga- nizatorică a G.A.C. prin obținerea unui belșug de produse agroanimaliere. în acest scop o importanță deosebită o are munca de înarmare a tinerilor colectiviști cu cunoștinȚe agrozootehnice. Organizațiile de bază U.T.M. au datoria să asigure participarea tineretului la cursurile agrozootehnice ce vor fi organizate pe perioada de iarnă, să-i mobilizeze la ciclurile de conferințe ce se vor ține, să organizeze și alte acțiuni capabile să ducă la înarmarea tinerilor colectiviști cu temeinice cunoștințe agrozootehnice.Comitetul organizației de bază U.T.M. din G.A.C. este chemat să vegheze ca întreaga activitate a organizației să dezvolte în rîndul tinerilor colectiviști atmosfera de muncă entuziastă, plină de grijă pentru avutul obștesc, să-i mobilizeze să participe cu regula

ritate la muncă și să facă numai lucrări de bună calitate.în activitatea comitetului organizației de bază U. T. M. un loc important va trebui să-l ocupe îmbunătățirea continuă a activității echipelor de tineret, generalizarea experienței echipelor fruntașe. Comitetul va trebui sâ propună organizației de partid și conducerii G.A.C. crearea de noi echipe acolo unde necesitățile o cer.Comitetul organizației de bază U.T.M. trebuie să dezvolte continuu în rîndul tineretului hotărîrea de a da viață directivelor partidului și a-și asuma răspunderi concrete în vederea obținerii unor producții de 5.000 kg porumb boabe la hectar în condiții de neirigare.Prin munca politică desfășurată, organizația de bază U.T.M. din G.A.C. trebuie sâ cultive în rîndul tinerilor colectiviști dragostea față de meseria de îngrijitor de animale, să îndrume pe cei mai pricepuți tineri să meargă să lucreze în sectorul zootehnic. Comitetul este chemat totodată să inițieze mai multe acțiuni de însilozare a furajelor, de îngrijire a pășunilor și tinetelor pentru ca producția de iarbă să crească de 3-4 ori.Luînd parte activă la munca politică ce se desfășoară sub conducerea organizațiilor de partid pentru încheierea procesului de colectivizare a agriculturii, comitetul organizației de bază U.T.M. din a- cele G.A.C. din comunele unde mai sînt întovărășiri și tineri țărani individuali, are datoria de a populariza în rîndul a- cestora succesele G.A.C., viața din ce în ce mai bogată pe care o duc tinerii colectiviști și a-i atrage în G.A.C.Toate aceste sarcini comitetul organizației de bază U.T.M. și le poate îndeplini în cele mai bune condițiuni respectând cu strictețe principiul muncii colective. Fiecare din ședințele comitetului trebuie să se termine cu hotărîri concrete. La elaborarea acestor hotărîri, la aplicarea lor în

de frezor sau oțelar, alții fru
musețea muncii de operator 
chimist sau electrician de 
centrale și stații electrice, alții 
profesiunile din domeniul a- 
griculturii.

Este cunoscută, în general, 
puternica atracție pe care o 
exercită asupra tinerilor teh
nica nouă, mecanizarea com
plexă și automatizarea proce
selor de producție. Cadrele 
didactice. împreună cu comi
tetul U.T.M. al școlii, au ho- 
tărît să canalizeze această pa
siune pentru tehnică într-o ac
tivitate utilă. In această pri
vință cercurile tehnice, care au 
luat ființă în școală, au deve
nit mici laboratoare de lucru.

Un factor de covîrșitoare 
importanță în munca de orien
tare profesională a elevilor 
desfășurată de comitetul U.T.M. 
de la Școala medie „Al. Papiu 
Hartan", în colaborare cu pro
fesorii, îl constituie excursiile 
în cadrul cărora sînt vizitate 
marile obiective industriale, 
unitățile agricole socialiste 
fruntașe. Elevii văd astfel „pe 
viu" cum se lucrează în dife
ritele profesiuni, cunosc fru
musețea acestor profesiuni. 
Bunăoară, excursia din vacarm 
ța mare, pe care și astăzi o co
mentează cu deosebită însufle
țire elevii, a cuprins în cir
cuitul ei nu numai cele mai 
pitorești regiuni ale țării, ci și 
cele mai diverse obiective eco
nomice. In fața elevilor s-a 
deschis o vastă perspectivă a 
muncii creatoare desfășurată în întreaga țară. Astfel, la Turnu Severin elevii eu vizi

tilor,
determinant în alegerea d» 
către elevi a viitoarei lor pro
fesiuni. In ultimii ani nici 
unul dintre absolvenți nu s-a 
îndreptat către o școală teh
nică sau către un institut de 
învățământ superior la întîm- 
plare. Toți 
hotărîrea ce 
terminarea 
profesorilor, 
U.T.M.

...Să pornim o clipă cu gîn- 
durile și să participăm la o 
revedere colegială pe care o 
vor avea peste 10 ani o serie 
dintre absolvenții din ultimii 
ani ai Școlii medii „Al. Pa
piu llarian". Sîntem siguri 
că viitorii mecanici de înaltă 
precizie, ingineri chimiști, me
dici, agronomi, artiști plastici, 
viitorii specialiști în fire sinte
tice, care și-au ales drumul 
încă din acești ani de școală, 
se vor gîndi cu recunoștință 
la cei care i-au ajutat să alea
gă cea mai îndrăgită dintre 
profesii.

luaseră dinainte 
să urmeze după 
școlii la sfatul 

al comitetului

♦

topitoriei a fost pus
la adăpost

te. CIIJCA

analize 
„Agio-

deLaîn din Cristurul Secuiesc se folosește metoda de topire a inului la rouă pentru că fibra obținută în felul acesta este de calitate superioară, are ciu argintiu și mătăsoasă.In toamnastui an. s-au întins pentru topit 200 tone de paie de in pe o suprafață de 100 de ha. Dar din cauza lipsei de pre-

Țesătoria din
lu— esteace

cipitații nu s-a putut obține topirea completă. Pe la sfîrșitul lui noiembrie exista pericolul ca inul să fie a- coperit cu zăpadă, fapt care ar fi dus la degradarea lui. Inul trebuia deci strîns și depozitat de urgență. Mobilizați de organizația U.TM., tinerii muncitori de la topitorie au muncit cîteva zile, pînă seara tîrziu, la

Inuluistrîngerea prevenind o pagubă în avutul obștesc. Cele 200 tone de in au fost puse la adăpost. Printre cel care s-au evidențiat în această acțiune sînt și tinerii Iren Szido, Terezia Bacs, Iuliana Bereș și alții.
MARIA PINTEA 

laborantă 
ANDREI 
BALASZ mecanic

în laboratorul de al întreprinderii fruct’' din Baia Mare, maistrul de fabricație Anghel Petre controlează calitatea produselor înainte da a fi trimise spre vînzare.Foto : AGERPRES
viață, participă toți membrii comitetului, munca colectivă presupunând totodată datoria fiecărui membru al comitetului de a-și îndeplini bine și la timp sarcinile ce-i revin.Comitetul organizației de bază U.T.M. își desfășoară activitatea intre două adunări generale U.T.M. pe baza planului de muncă lunar. Acesta este întocmit avîndu-se în vedere sarcinile concrete care stau în fața organizației de bază U.TM., sarcinile trasate de organele superioare, hotărârile adunării generale. Pentru a stabili acțiunile ce le va întreprinde în luna respectivă, comitetul are datoria de a consulta utemiștii, conducerea G.A.C., de a cere sfatul organizației de partid. In felul acesta există garanția că în planul de muncă vor fi cuprinse cele mai importante probleme ale perioadei respective.Și acum sâ vedem care sînt funcțiile din comitetul organizației de bază U. T. M. din G.A.C.:După cum se știe acestea se stabilesc în prima ședință pe care o are comitetul imediat după alegerea sa și în prezența unui delegat al organului U.TM. superior. Cînd în comitetul organizației de bază sînt aleși trei membri, unul va fi secretar al organizației de bază ; un altul responsabil cu munca de educație politică și învățămîntul agrozootehnic; iar celălalt responsabil cu activitatea cultural-sportivă. In comitetul organizației de bază format din 5 membri există: un secretar, un locțiitor al secretarului care se ocupă și de problemele muncii organizatorice și de munca patriotică ; un responsabil cu educația politică și învățămîntul agrozootehnic ; un responsabil cu munca cultural-artistică și sportivă. Cînd în comitet sînt aleși 7 membri funcțiile pot fi repartizate astfel: un secretar ; un locțiitor al secretarului ; un responsabil cu munca de educație politică ; un responsabil cu munca culturală ; un responsabil cu

munca sportivă; un responsa-* bil cu producția și învățămîntul agrozootehnic; un responsabil cu munca patriotică. In comitetul organizațiilor de bază U.T.M. în care se aleg 9 sau mai mulți membri, se mai pot da și alte însărcinări specifice sarcinilor concrete care se pun în fața organizației de bază U.T.M. respective. Acolo unde este nevoie un membru al comitetului se poate ocupa de munca în rîndul fetelor (în comitetul format din șapte membrii, atunci cînd necesitățile o cer, această sarcină se încredințează unui membru al comitetului, pe lîngă funcția pe care acesta o îndeplinește în comitet), un altul poate răspunde de evidență, altul poate fi responsabil cu presa etc. In ceea ce privește membrii supleanți ai comitetului organizației de bază U. T. M.* ei pot și este necesar să fie repartizați să ajute membrii comitetului care au funcții precise.Iată acum pe scurt cîteva din sarcinile ce revin tovarășilor care au fost aleși în comitetul organizației de bază U.T.M. format din șapte membrii.Secretarul comitetului organizației de bază U.T.M.: El răspunde în fața organizației de partid și a organelor superioare U.T.M. de activitatea desfășurată de comitet și 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. în atribuțiile sale intră sarcina de a ține o permanentă legătură cu conducerea G. A. C. pentru a putea, împreună cu întregul comitet, să mobilizeze tineretul la o muncă entuziastă, plină de grijă față de avutul obștesc, să participe cu regularitate la muncă și să execute numai lucrări de bună calitate.Secretarul are sarcina de a coordona întreaga activitate a comitetului, de a controla în muncă pe fiecare membru al comitetului și «-1 ajuta să-și

îndeplinească sarcinile. împreună cu ceilalți membri ai comitetului, el trebuie să asigure instruirea periodică a birourilor organizațiilor U.T.M. de brigadă, (acolo unde acestea există), să generalizeze experiența înaintată din munca acestora.împreună cu întregul comitet, secretarul organizației de bază U.T.M. trebuie să se îngrijească de buna pregătire a adunărilor generale U. T. M. pentru ca ele să contribuie la educarea politică a tinerilor colectiviști, la dezvoltarea conștiinței lor socialiste. El trebuie să vegheze ca fiecare utemist să aibă sarcini concrete care să-l mobilizeze mai activ la munca de întărire a G.A.C.; împreună cu ceilalți membri ai comitetului desfășoară munca politică pentru creșterea rindurilor organizației prin primirea în U.T.M. a tinerilor colectiviști care și-au dovedit prin muncă dragostea față de G.A.C., hotărîrea lor de a lupta cu toate forțele pentru continua dezvoltare a acesteia-; secretarul are datoria 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. Secretarul are sarcina de a ține o permanentă legătură și a colabora cu celelalte organizații de masă.Secretarul organizației de bază răspunde în mod direct de organizarea și desfășurarea concursului „Iubiți cartea", el îndeplinind și funcția de președinte al comisiei de organizare a concursului.în acele organizații de bază U.T.M. din gospodăriile agricole colective care au sub îndrumarea lor unități de pionieri, răspunderea pentru munca cu pionierii o are secretarul organizației de bază U.T.M.Locțiitorul secretarului: A- jută secretarul în îndeplinirea tuturor obligațiilor ce cad în sarcina acestuia șl s« ocupă
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SPARTACHIADA DE ÎARNĂ A TINERETULUI
La startul primelor întreceri

tadioanele și mai ales sălile de sport cunosc din I nou freamătul marilor competiții sportive de masă.De aproape două săptămîni, în întreaga țară a | început să se desfășoare tradiționala competiție I sportivă de masă : „Spartachiada de iarnă a tine- J retului".Zăpada nu a acoperit încă piftiile de schi, iar gerul nu a făcut să înghețe apa pe patinoare pentru a putea vorbi de întrecerile de patinaj, săniuțe și schi. Dar organizațiile U.T.M. și asociațiile sportive au organizat celelalte întreceri ca: șah, haltere, tenis de masă, gimnastică etc., care încă din prima zi au atras la startul lor numeroși tineri de la orașe și sate. Atît organizațiile U.T.M. cît și asociațiile sportive știu că de desfășurarea primei etape depinde succesul acestei mari competiții.Pentru a cunoaște felul în care s-au preocupat organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive de popularizarea competiției, cum 
au folosit perioada de pregătire și cum au organizat primele întreceri, redacția ziarului nostru a organizat un raid în cîteva localități.Iată cîteva din constatările făcute :

Activitate
din prima zi

Așteaptă iarna

F

pre-erioada de gătire a Spartachiadei de iarnă a tineretului a fost folosită temeinic. Consiliulraional U-C.F.S. Bîrlad, împreună cu comitetele orășenesc și raional U.T.M. au trecut la alcătuirea comisiei de organizare. în această comisie au fost atrași oameni cunoscători ai diverselor discipline sportive și mai ales pric?puți organizatori ai întrecerilor sportive- Fiecare membru al comisiei a primit un grup de asociații pe care le controlează și le ajută efectiv la organizarea întrecerilor. Planul de acțiune alcătuit de Consiliul raional U.C.F.S. împreună cu organele U.T.M. a ținut seamă de problemele legate de buna desfășurare a competiției și mai ales de a- tragerea de noi tineri la practicarea organizată și continuă a sportului Instruirea președinților de asociații, fesorilor de educație că, i țiilor mult competiției. La aceste instructaje. organizatorii nu s-au mulțumit numai să le spună celor prezenți ce au de făcut, dar au pus pe cîțiva din participant să vorbească din experiența lor în organizarea competițiilor de masă. Cu a- cest prilej s-a făcut și un rodnic schimb de experiență, care s-a dovedit a fi deosebit de util-Toa» aceste măsuri au făcut posibil ca încă din pruna x: a etapei pe asociație, să înceapă și concursurile. în «o- munele Sodgănești și Puiești, ca de sitfel în multe alte comune. deschiderea Spartachiadei s-a făcut intr-un cadru festiv. Au participat aproape toți tinerii țărani. Ș-au desfășurat primele întreceri de șah și trîntă. Proba de trîntă a fost pasionantă. în afară de tinerii care mai practicaseră acest sport, și-a-j încercat puterile aproape toți tinerii veniți ca spectatori.în comunele Dodești, Su'.e- tea Ia propunerea organizație! U.T.M tinerii au început să construiască singuri schiuri și patine. Aici e de altfel cunoscută pasiunea tinerilor pentru aceste sporturi. In orașul Bîrlad, prima zi de întrecere din cadrul primei etape a acestei mari competiții de masă a fost o adevărată sărbătoare sportivă- La Fabrica de rulmenți și Școala profesională, la întreprinderea de construcții și Complexul școlar, au participat sute de tineri. Au fost invitați sportivi fruntași care au vorbit despre impor-

a pro- fizi- a secretarilor organiza- ■ U-TM. s-a înainte de făcut cu începerea

tanța culturii fizice și sportului în dezvoltarea armonioasă a organismului, despre drumul lor în activitatea sportivă, pornit cîndva tot de la o competiție de masă. Jucătorii de tenis de masă, șahiștii, luptătorii, gjmnaștii, halterofilii, au pornit întrecerea pentru titlul de campion.La Bîrlad iarna e așteptată. Pentru practicarea sporturilor de iarnă — schi, patinaj, săniuțe, s-au luat din vreme măsuri organizatorice ca aceste probe să fie practicate de cît mai mulți tineri.La Fabrica de rulmenți, patinoarul e gata. Elevii de la Complexul școlar nu așteaptă de cît prima zăpadă, ca să pornească vertiginos cu schiu- rile pe panta dealurilor.Pe dealul de la marginea parcului se va organiza chiar un centru de învățare a schiului. Toate materialele necesare au fost aduse aici, iar instructorii, majoritatea profesori de educație fizică, vor începe în curînd cursurile cu noii lor elevi.Comitetul raional și orășenesc U.T.M. și Consiliul raional U.C-F.S- și-au propus să mobilizeze la Spartachiada de iarnă a tineretului un număr de 12.000 de tineri.Felul cum au fost organizate primele întreceri precum și atenția cu care sînt îndrumate și controlate organizațiile U-T-M. și asociațiile sportive, constituie o garanție că a- ceastă cifră nu numai că va fi îndeplinită. ci Sită-

iecare poate con
stata cu ușurin
ță că iarna a so
sit. Pentru a- 
ceasta e deajuns 

să privească ca
lendarul din care filele au 
căzut pînă la jumătatea lunii 
decembrie.

Aceasta a observat-o și se
cretarul comitetului U.T.M. de 
la Fabrica de cărămidă din 
Tecuci, precum și președintele 
asociației sportive, care to
tuși... așteaptă iama. In ceea 
ce privește întrecerile din ca
drul Spartachiadei, ei nu au 
făcut însă aproape nimic. Aici 
sînt condiții foarte bune pen
tru practicarea gimnasticii, șa
hului, trîntei, a tenisului de 
masă și a altor sporturi care 
nu au nevoie nici de zăpadă și nici de gheață. Această sta
re de lucruri este de fapt ur
marea firească a felului cum 
comitetul orășenesc U.TM. și 
organele U.C.F.S. au instruit și pregătit această asociație 
precum ?i pe celelalte 27 exis-

tente în oraș. Tovarășul Dumi
tru Nicolae, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Tecuci, nu prea cunoaște sta
diul pregătirilor și nici des
pre primele întreceri nu poa
te spune nimic. Nici chiar 
Consiliul raional U.C.F.S. nu 
a făcut mare lucru. Pe hîrtie, 
comisia s-a format, dar mem
brii ei, nu știu concret ce au 
de făcut. La început tehnicia
nul U.C.F.S., Petrică Flueraru, 
susținea sus și tare că există 
un judicios plan de măsuri în 
legătură cu Spartachiada da 
iarnă a tineretului. Tot sco
tocind însă prin multe dosare 
și-a amintit că tocmai el a- 
vea sarcina să facă un aseme
nea plan de care însă a uitat. 
Nici chiar regulamentele de 
organizare a competiției nu 
fuseseră încă trimise asociații
lor sportive. Se pune între
barea : cînd vor mai începe 
primele concursuri, dacă aso
ciațiile sportive, organizațiile 
UT.M. încă nu 
făcut ?

Delegația
Comsomolului care 

ne-a vizitat tara 
a plecat spre patrieMiercuri a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația Comsomolului condusă de tovarășul A. I. Mozgovoi, secretar al Comsomolului din care, la invitația U.T.'I. a făcut edouă săptămîni In țara noas-

C.C. al Ucraina, C.C. al vizită de

Depuneri de coroane

chiar depă-

„M î i n e !
ișcufia cu tovarășul 
Jtefan Dăscăioiu, 
președintele consili
ului raional U.C.F.S.
Rîmnicu 
cit se 

scurtă. De altlel nici 
ce să fie mai lungă, 
am fi dorit să aflăm 
făjurarea primelor întreceri, des
pre ce acțiuni mai interesante au 
fost inițiate pentru atragerea ma
selor de tineri la practicarea spor
tului, cum au fost popularizate 
unele discipline ca tenisul de ma
să, trînfa, gimnastica, în care sînt 
deficitari. Președintele a ridicat 
din umeri:

— Ne pregătim tovarășe, ne 
pregătim intens.

— Ați format comisia raională 
de organizare î

— Deocamdată ne-am gîndit la 
oamenii respectivi dar precis 
mîine are loc constituirea.

— Președinții de asociații au 
fost instruiți 1

— Mîine dimineață o facem și 
pe aceasta I — răspunde prompt 
președintele.

— Dar secretarii organizațiilor 
U.T.M. cunosc ceva despre Spar- 
tachiadă 1

— Am luat legătură cu tova
rășul secretar cu problemele de 
propagandă de la comitetul raio-

Sărat a fost 
poate de 

nu avea de 
De la dînsul 
despre des-

11

știu ce au de
stabilit exact 

loc instruirea.

In loc de
scos 
tap*un

semn if i- 
unde a 

strînsă

lor

»>du< 
>n ev decjă 
□ecsebit de 
cativ. Acolo 
existat o
colaborare între or

ganele U.T.M. și U.C.F.S., colabo
rare care nu s-a rezumat la pla
nuri și ședințe, ci la muncă con
cretă în organizațiile U.T.M. și 
asooan e sport ve, intrecer^e 
Soartech>ade< de -amă eu 
cepul p e*reg h startul
-ese to» mai largi de
-eri. Au trecut mai bme de două 
săptămîni de cir>d prima e*aoă a 
început să se desfășoare intens. 
Timpul e deci înaintat. $i pentru 
a recupera vremea pierdută, or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive sus-amintite trebuie să 
pornească de-îndată la organiza
rea primelor întreceri. La această 
acțiune trebuie solicitat ajutorul 
profesorilor și sportivilor fruntași, 
care pot aduce o contribuție în
semnată la organizarea întreceri
lor, și mai ales la popularizarea‘ i ales ta popularizarea
sportului în rîndul maselor de ti
neri. Prima etapă • cea mai im-

concluzii
portarvă în pr mul rînd pentru 
fap*u! că ea treou e să atragă noi 
tineri în activitatea sportivă.

Folosirea In continuare a afișe
lor, panourilor, stațiilor de radio
amplificare, întîlniri cu sportivi 
fruntași și alte forme de populari
zare a acestei mari competiții sînt 
absolut necesare. Pentru populari
zarea unor spcrtu-i mai puțin cu
noscuse *rebuie trimise echipe 
demons'-a* ve care să popularize
ze sportul respectiv mai a'es In 
rindwtle tinerilor de la sate.

Succesul Spartachiadei de ia-nă 
a t-nerefului dep-nde de felul cum 
se va desfășura etapa pe asocia
ție, de formele și metodele folo- 
site de organizațiile U.T.M. în 
mobilizarea tinerilor, de pricepe
rea cu care asociațiile sportive 
vor organiza întrecerile. In acest 
scop comitetele raionale U.T.M. 
și consiliile raionale U.C-F.S. au 
datoria să îndrume cu competență 
organizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive, să le ajute concret atît 
la popularizarea întrecerilor cît și 
la organizarea temeinică a aces
tora.

avea
e acea zi l 
răspunse acesta fără

nai U.T.M. șl s-a 
ziua cînd va

— $i care
— Mîine ! 

să clipească.
— Comisiile pe ramuri de sport 

— știu ce ajutor trebuie să dea a- 
sociațiilor in organizarea con
cursurilor Spartachiadei 1

— O vor ști precis, mîine după 
amiază I — a sosit și de această 
dală răspunsul.

— Afișele pentru popularizarea 
Spartachiadei au fost trimise 
asociații î

— Ne-au sosit de cîteva zile 
sînt cam puține, dar mîine vor 
la asociații și chiar așezate 
locuri cît mai vizibile.

Nu am mai întrebat nimic. Toa
tă munca de pregătire și popu
larizare a acestei competiții se 
rezolvă într-o singură zi, deși or
ganele U.C.F.S. și U.T.M. de aici 
au avut la dispoziție mai multe 
săptămîni, timp în care nu s-au 
învrednicit s-o facă. O asemenea 
instruire și popularizare nu poate 
fi decît superficială.

Miercuri dimineața delegați: de oameni ai muncii din Capitală au depus coroane de flori la placa comemorativă închinată memoriei eroilor-hiptători pentru pace, libertate, democrație si o via(ă mai bună, uciși mișelește la 13 decembrie 1318 în Piața Teatrului Național din ordinul guvernului burghezo-moșieresc.La solemnitate au luat parte reprezentanți ai Consiliului local al sindicatelor din București, foști participant! la demonstrația din Piața Teatrului Național, delegați ai oamenilor muncii din întreprinderile Capitalei, pionieri.După depunerea coroanelor, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor de la 13 decembrie 1918.

Busu Ion, Bondoc Ion și Șeiban Aurel din anul II al Școlii profesionale din Grupul școlar „Steagul roșu"-Brașov discută la tablă o problemă la tehnologia meseriei. Foto : N. STELORIAN
us zece!

la
fi 
la

GH. NEAGU

(Ageipies)
informațiepolonez Adam care ne vizitează solistul concertu- susținut miercuri

P.anistul Harasiewicz țara, a fost lui simfonicseara la Palatul cultural din Tg. Mureș, de Filarmonica de Stat din localitate. Programul concertului a cuprins lucrări de Chopin, Dvorak, Janacek, Smetana.

(Urmare din pag. l-a)litate și își depășește cu regularitate planul de producție.Mi-amintesc și de un alt caz: Ion Boca. Băiatul ăsta ne-a dat mult de lucru.— Boca, iar „ascuți" cuțitul ? îl întrebau cei ori de ducea că de astfel vremea.Și aproape zilnic, o perioadă, cei din brigadă nu l-au pierdut din vedere. Și pe bună dreptate. Noi ne pregăteam lucrul cu o zi înainte, iar el abia atunci cînd suna sirena se hotăra să-și caute cuțite, alerga după materiale. Se pierdeau astfel pe puțin 30 de minute. Două ore le pierdea zilnic cu... ascuțitul cuțitelor. Una-două, fuga la polizor. Trebuia să intervenim imediat. Am convocat o consfătuire de brigadă. Ordinea de zi; cum muncește Boca.

din brigadă cite ori îl vedeau că se la polizor, fiindcă știau fapt, Boea își găsea prilejul de a pierde

— Noi venim cu cîteva minute mai devreme, sau cînd este cazul ne pregătim lucrul cu o zi înainte, i-au spus tinerii Ion Ilinca și Mircea Gherghinoiu. Uită-te în jurul tău, vezi piese aruncate ca la tine ? Nu te gîndești că din pricina ta putem pierde întrecerea ? Boca s-a arătat nedumerit Cum adică să se piardă întrecerea cînd brigada realizează lună de lună planul cu 4-5 zile înainte de termen, economisește la scule 650-700 lei și dă numai piese de calitate superioară ? Cum să se piardă întrecerea cînd fiecare învață ?— Da. da. din pricina putem pierde întrecerea, răspuns Anghel parcă latrebările pe care și le punea Boca. Uiți, că dacă un singur membru din brigadă întîrzie, rămîne sub normă, sau dă pro-
i-a în-

duse de calitate necorespunzătoare brigada nu mai poate primi titlul de fruntașă ? Nu sîntem 9 tineri în brigadă și tu alăturea de noi, care poți face ce vrei ! în brigadă sîntem 10 membri, un colectiv, și fiecare e dator să pună umărul deopotrivă la bunul mers al brigăzii.Boca a simțit în spusele tovarășilor săi de muncă o mustrare severă. S-a angajat să lucreze altfeL Și angajamentul și l-a respectat. în octombrie n-a mai rămas sub plan, iar locul lui de muncă este „ca-n farmacie". Acum putem spune că fiecare luptă pentru ca brigada noastră să fie fruntașă. Iar rezultatele, îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul a- cesta, dovedesc că în întrecere cuvîntul fiecăruia este hotărî- tor, și că vom cuceri titlul de cinste de brigadă fruntașă.
Ce cuprinde programul de lucru

Fote : IONEL CUCU
Uzina „Electroputere Craiova.

(Urmare din pag. l-a)

teriole izolante, toate cu un 
preț de cost ridicat. Cunoscînd 
volumul mare de materiale ce 
se consumă în executarea ope
rațiilor respective, brigada a 
fost îndrumată ca la întocmi
rea programului de lucru să-și 
îndrepte atenția spre mic
șorarea consumului specific de 
materiale, rezervă importantă în obținerea de economii peste 
plan. Așa se face că întreaga 
brigadă are înscrisă în carne

tul de economii pînă în prezent 
suma de 64.540 lei.

In planul său de muncă 
pentru următoarea perioadă, 
comitetul U.T.M. a cuprins 
astfel de măsuri care să ducă 
la sporirea contribuției brigă
zilor la realizarea cu succes a 
sarcinilor de plan pe anul vii
tor la toți indicii, și in mod 
deosebit privind imbunătăți-

rea calității produselor și re
ducerea prețului de cost.

Ca obiectiv principal în în
trecerea pentru titlul de bri
gadă fruntașă, brigăzile noas
tre și-au stabilit continua îm
bunătățire a calității produse
lor. Faptul acesta s-a reflectat 
in primul rînd în programul 
de lucru : brigăzile și-au stabi
lit angajamente concrete, le
gate de specificul locului de 
muncă respectiv. Am urmărit, 
îndeosebi, ca la întocmirea 
programului pe luna respecti
vă să se pornească de la rea
lizările lunii precedente, iar 
angajamentele fixate să ilus
treze experiența dobîndită, po
sibilitățile concrete ale bri
găzii sub toate aspectele. An
gajamentele cuprinse în pro
gramul de lucru astfel stabilite 
vor contribui din plin la reali
zarea sarcinilor de producție 
ale anului 1962.

Tinerețea vîrsta poeziei

de problemele muncii organizatorice. El ține locul secretarului organizâției de bază U.T.M. ori de cîte ori acesta lipsește din gospodărie.Responsabilul cu educație politică: cu ceilalți membri tului U.T.M. el are asigure dezbaterea de tineri a hotărîrilor partidului și guvernului, ale C.C. al U. T. M., să organizeze și să controleze activitatea cercurilor politice U. T. M., felul în care cursanții își însușesc și aplică în viață cele studiate. El trebuie să vegheze ca informările politice să se țină cu regularitate și la un nivel corespunzător, folosind pentru aceasta toate posibilitățile e- xistente în organizația de bază. împreună cu ceilalți membri ai comitetului, el organizează întîlniri ale tinerilor cu activiști de partid și de stat în scopul cunoașterii profunde de către tineri a politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră. EI se ocupă de asemenea de mobilizarea tineretului la conferințele țin, ajută cele mai muncii de conferințe, munca decu întregul comitet, trebuie să se ocupe îndeaproape de organizarea sărbătorii majoratului, în așa fel încît aceasta să rămînă o amintire de neuitat în memoria fiecărui tînăr. El trebuie să se ocupe, atunci cînd în comitet nu este un responsabil cu presa, de abonarea tinerilor colectiviști la publicațiile de tineret urmărind totodată felul în care a- cestea sînt citite. El are datoria de a recruta și pregăti un număr de corespondenți voluntari care să scrie cu regularitate la presa de tineret.Responsabilul cu munca cultural-artistică: Ține ostrînsă legătură cu conduce-

munca de împreună ai comite- sarcina să către

ce se la desfășurarea în bune condițiuni a propagandă prin Responsabilul cu educație, împreună

rea căminului cultural sau a colțului roșu din G.A.C. par- ticipînd activ la organizarea întregii activități cultural-artis- tice a tineretului. împreună cu ceilalți membri ai comitetului organizației de bază U.TM. el trebuie să sprijine conducerea căminului cultural, a colțului roșu, ca seară de seară și în special în zilele de sărbătoare — mai ales acum în perioada de iarnă — să fie organizate interesante acțiuni cultural-educative la care să participe întreaga masă a tineretului.Preocupîndu-se de organizarea „joilor tineretului" a horelor și șezătorilor, a duminicilor cultural-sportive, el are datoria de a asigura ca acestea să contribuie la educarea politică a tinerilor colectiviști, la dezvoltarea cunoștințelor lor culturale, la combaterea misticismului, la dezvoltarea trăsăturilor moralei comuniste a sentimentului patriotismului socialist, să contribuie la întărirea frăției între tineretul romîn și cel aparținînd minorităților naționale, să popularizeze realizările regimului democrat-popular și să dezvolte dragostea tineretului pentru Republica Populară Romînă. Responsabilul cu munca cultural-artistică are datoria să propună comitetului organizației de bază U.T.M. organizarea unui număr mai mare de activități pentru tinerii familiști, pentru tinerele fete.împreună cu întregul comitet al organizației de bază U.T.M., responsabilul cu munca cultural-artistică trebuie să dea o atenție deosebită conținutului activității ce se organizează cu prilejul sărbătorilor tradiționale. Mai ales în perioada de iarnă trebuie organizate cu tinerii colectiviști mai multe vizite în fabrici, muzee, locuri istorice, vizitarea orașului București etc.Ajutînd secretarul organi-

zației de bază în organizarea și buna desfășurare a concursului „Iubiți cartea", cola- borînd cu conducerea căminului cultural sau a colțului roșu, el are datoria de a asigura ținerea unor seri literare, recenzii etc. pe marginea cărților din bibliografia concursului. El trebuie să contribuie de asemenea ca repertoriul echipelor artistice să răspundă necesităților muncii de educare politică a tineretului, de mobilizare a acestuia la munca din G.A.C.Responsabilul cu munca sportivă: Ține o strînsă legătură cu asociația sportivă din comună ; ajută la organizarea competițiilor sportive interbrigăzi, intersate și comune ; asigură ca fiecare tînăr colectivist să devină membru al U.C.F.S. ; mobilizează tinerii la amenajarea și întreținerea terenurilor sportive, veghează ca echipamentul sportiv să fie păstrat cu grijă.O mare atenție trebuie să acorde responsabilul sportiv spartachiadei tineretului. La etapa I a Spartachiadei de iarnă a tineretului el trebuie să asigure, împreună cu întregul comitet, participarea unui număr cît mai mare de tineri; să colaboreze strîns în această privință cu asociația sportivă pentru ca concursurile de schii, săniuțe, patinaj, gimnastică, trîntă, șah, tenis de masă, haltere să se desfășoare în cele mai bune condițiuni. După desfășurarea etapei I a spartachiadei comitetul organizației de bază U.T.M., împreună cu asociația sportivă, au datoria de a organiza întreceri cu caracter local pentru cucerirea normelor G.M.A., pentru titlul de „cel mai bun sportiv din zece” și „campion al asociației sportive", asigurînd în felul acesta o continuitate în munca sportivă.Acestea sînt funcțiile din comitetul organizației de bază

U.T.M. format din 7 membri. Acolo unde necesitățile muncii o cer și în comitet sînt a- leși mai mulți tovarăși, se mai pot stabili, așa cum s-a arătat mai sus, și alte responsabilități.Responsabilul cu producția Îi învățământul agrozootehnic: mpreună cu întregul comitet el trebuie să ajute la desfășurarea unei susținute munci politice în rîndul tinerilor colectiviști pentru a-i mobiliza la munca de întărire continuă a G.A.C. în acest sens el trebuie să dea o atenție mare îndrumării activității echipelor de tineret, să organizeze consfătuiri ale responsabililor e- chipelor de tineret pentru generalizarea experienței înaintate ; să ajute la activizarea echipelor de tineret existente, împreună cu ceilalți membri ai comitetului U.T.M. el trebuie să studieze condițiile din gospodărie și pe această bază să propună organizației de partid și conducerii G. A. C. înființarea de noi echipe de tineret. Alături de ceilalți membri ai comitetului el trebuie să controleze îndeaproape activitatea tinerilor din sectorul zootehnic, să-i ajute să-și organizeze cît mai bine munca pentru a aduce o contribuție mărită la dezvoltarea șepte- lului. înaintea campaniilor a- gricole responsabilul cu producția are sarcina de a ajuta comitetul organizației de bază să stabilească măsuri concrete pentru mobilizarea tineretului în vederea terminării la timp și în bune condițiuni a fiecărei campanii agricole în parte; să mobilizeze tineretul, în special în această perioadă de iarnă, la acțiunile de transportare pe cîmp a îngrășămintelor naturale, de confecționare a parazăpezilor, de reparare a uneltelor, atelajelor etc.Responsabilului cu producția și învățămîntul agro-

zootehnic îi revine de asemenea sarcina de mare răspundere, de a ajuta comitetul pentru desfășurarea unei susținute munci politice în rîndul tinerilor colectiviști în vederea mobilizării lor la cursurile și conferințele agrozootehnice ; să controleze împreună cu întregul comitet cum învață tinerii și aplică în practică cunoștințele căpătate.Responsabilul cu munca patriotică : Se ocupă de organizarea și îndrumarea activității brigăzilor utemiste de muncă patriotică. împreună cu ceilalți membri ai comitetului el se îngrijește de mobilizarea brigăzilor la acțiunile de muncă voluntară la care participă toți colectiviștii pentru construirea de adăposturi pentru vite, magazii etc., a unor edificii culturale, la redarea de noi terenuri agriculturii etc. Inițiază acțiuni de îngrijire și întreținere a pășunilor, de în- silozare a furajelor, de înfrumusețare a G.A.C. și satului, de întreținere a căminului cultural, de colectare a fierului vechi etc. El are totodată datoria să vegheze la respectarea regulamentului elaborat de C. C. al U.T.M. cu privire la funcționarea brigăzilor utemiste de muncă patriotică ; ține evidența activității a- cestora precum și evidența tinerilor care au efectuat 100 de ore pentru li se înmîna insigna de brigadier fruntaș al muncii patriotice.Responsabilul cu munca In rîndul fetelor : Areca împreună cu întregul tet să antreneze toate din G.A.C. la acțiunile prinse de organizație ;preocupe îndeaproape de educarea lor politică. Trebuie să ajute comitetul organizației de bazăunor acțiuni specifice (întîlniri ale partid șl de stat, seri ale tinerelor fete etc.) asigurînd aces-

tor manifestări un bogat conținut educativ. Cu multă atenție trebuie să se ocupe de atragerea tinerelor căsătorite la activitatea de organizație, să vegheze ca acestora să li se încredințeze sarcini de organizație pe măsura posibilităților lor.Responsabilul cu presa: Se ocupă de abonarea tineretului la publicațiile pentru tineret („Scinteia tineretului", „Tînărul leninist*, Jfjumunkas". „Știință ?i tehnică", și la alte organe de presă; organizează citirea cu regularitate a presei seara la și în timpul locul undeșoară munca. El se ocupă totodată și de munca cu corespondenții voluntari ; ține consfătuiri periodice cu aceștia, îi a- jută să scrie articole atît pentru gazeta de perete din G.A.C. cît și pentru organele de presă centrale și locale.

căminul cultural campaniilor la tinerii își desfă-

♦

din vede și de înde-
sarcina comitetele între- să se

U.T.M. în organizareafetelor cu activiste de

Iată dar pe scurt unele din sarcinile comitetului organizației de bază U.T.M. G.A.C. După cum se sarcinile sînt multiple răspundere. De aceeaplinirea lor necesită efortul comun al lor comitetului, iar din partea fiecăruia, personal, o înaltă răspundere pentru îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin. Muncind în felul acesta comitetul organizației de bază U.T.M. își poate îndeplini sarcinile mari ce-i stau în față în munca de educare comunistă a tinerilor colectiviști, de mobilizare a acestora la lupta pentru continua întărire economico-organizatorică a G.A.C.

tuturor membri-
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file, să simtă din plin satisfacție 
ji bucuria de a le recita.

In acele zile a devenit un 
lucru oarecum obișnuit să-i auzi 
pe mulți tineri disculind despre 
poeziile pe care le citesc și le 
memorează.

— Ce poezii înveți l
— Care poezie iți place mai 

mult ’
— Reciți de-acum bine poezia 

care mi-ai vorbit ieri ? 
iată-ne duminică seara

despre 
-S< 

cămin.
Alai sînt cîteva minute pînă 

începerea manifestării inițiate. 
Peste 100 tineri așteaptă cu ne
răbdare să petreacă împreună o 
seară frumoasă, folositoare.

— Dați-mi voie să fiu prima 
care să vă recit în seara asta, le-a 
spus tinerilor utemista Niculina 
Boiintineanu. $tiu multe poezii, 
îmi place să citesc mult din poe
ții noștri clasici și contemporani. 
Una dintre poeziile mele prefe
rate este „Stema țârii"* de Mihai 
Beniuc. E o poezie despre pa
trie, despre partid. Ascultați-o!

Si Niculina Boiintineanu a în
ceput să recite cu înflăcărare. 
Versurile, recitate cu căldură 
mofie, i-au însuflețit pe cei 
zenfi.

la

la

p e- 
pre-Stea nouă, rază nouă

LaCă In
derăsăritul tău fruntea-mlse înclină, tu ești răsăritul țării mele era cînd se-nalță roșii stele*

In fa|a 
utemista

tinerilor >-a 
Gherghina

Pe scenă, 
urcat apoi 
Cercel.

Cu glasul 
bra/ie și autentică emoție, Gher
ghina Cercel înfățișează în versuri 
expresive tabloul minunat al tine
reții noastre pline de avînturi:

jonor, plin de vi-

„Hei, tinerețea noastră’nnoitoare,A tot ce este și-a fost vechi in țară,Are-n privire flăcări de cuptoareȘi sîngele in inimă de pară!"
Sala izbucnește în aplauze. Ti

nerilor le-a plăcut poezia, fiecare 
vers le-a apărut convingător și e- 
moționant, așa cum a recitat 
Gherghina.

Dar și tînărul Ion Dincă vrea să 
recite. S-a urca) pe scenă puțin 
cam emoționat. Dar el fine să se 
adreseze sălii mai înfîi... în proză:

— îmi place mult să citesc poe
zii. Aproape că nu trece săptă- 
mînă in care să nu răsfoiesc vreun

volum de 
dintre ele. 
nu prea am 
să recif. Mi se părea că pentru 
asta se cere 
Am încercat 
merge.

Și a început să recite cu multă 
sensibilitate, reușind să sublinieze 
pregnant, prin intonații și ges
turi, semnificațiile și plasticitatea 
minunată a unei poezii de Tudor 
Arghezi.

Nu s-au stins bine aplauzele cu 
care toți l-au răsplătit pe Ion 
Dincă la prima lui „recitare în 
public" și pe scenă a apărut Ar- 
sene Marin.

— Eu am să vă recit pentru 
prima dată o poezie pe care am 
învățat-o cu cîteva zile în urmă 
și care mi-a plăcut foarte mult 
— le-a mărturisit el tinerilor.

Privind chipul luminat de emo
ție și pasiune a| tînărului colec
tivist care recita îți dădeai lesne 
seama că frumusețile poeziei au 
găsit în e| un prieten nedespăr
țit, că el va învăța și va recita 
noi poezii, descoperind noi fru
museți, noi idei însuflefifoare.

...Au recitat în seara aceea și 
prieteni mai vechi ai poeziei ca 
Gheorghe Voicu, Eugen Petrișor, 
Ileana Stancu și tineri care abia 
acum se apropie de frumusețile 
poeziei ca Bărgău Leonida, Lilt 
Fieraru, Bărgăoanu Dorel.

Ore întregi, tinerii au simțit din 
plin bucuria de a recita și de a 
asculta recitîndu-se poezii. Se fă
cuse tirziu, dar alți și alți tineri 
urcau pe scenă să recife.

Interesantă și eficientă s-a do
vedit ideea colectivului de 
conducere al căminului cultural 
de a explica pe scurt, în preala
bil, fiecare poezie care urma să 
fie recitată. In felul acesta, în cu
vinte puține dar convingătoare, 
tovarășa Victoria Nedelcu, profe
soară de literatură romînă, expli- 
cind conținutul de idei al respec
tivei poezii, făcînd o sumară le
gătură cu alte poezii ale poetului 
respectiv, le-a dat posibilitatea ti
nerilor să înțeleagă și mai bine 
poeziile recitate.

...Inițiativa acestei manifestări 
s-a dovedit foarte bună. Tinerilor 
colectiviști le-a plăcut mult seara 
aceasta. Ei și-au exprimat dorința 
ca asemenea întîlniri să fie incluse 
în rindul manifestărilor culturale 
obișnuite ce se organizează frec
vent la cămin.

Comitetul comunal U.T.M., răs- 
punzînd dorinței tinerilor, a hotă
rî! să-i mobilizeze pe toți tinerii 
pentru ca fiecare să învețe un 
număr de poezii despre patrie și 
partid, despre munca și viața 
noastră și să organizeze cu regu
laritate astfel de manifestări.

poezii, să citesc cîteva 
Dar, drept să vă spun, , 

învățat pînă acum

un talent deosebit, 
totuși șj cred că



Noul ministru al R. P. Romine in S.O.
a prezentat scrisorile de acreditare

președintelui Kennedy
LUCRĂRILE 

CONGRESULUI 
SINDICAL
MONDIAL

MOSCOVA 13 (Agerpres). m 
TASS transmite: La 13 de
cembrie in Palatul Congrese
lor din Kremlin și-a continuat 
lucrările cel de-al V-lea Con
gres Sindical Mondial.

Făcînd bilanțul dezbaterilor 
din cadrul Congresului Sin
dical Mondial, Ibrahim Zaka
ria, secretar al F.S.M., a de
clarat că aceasta a fost o „dis
cuție cuprinzătoare și cons
tructivă". Cel de-al V-lea Con
gres Sindical Mondial, a spus 
Zakaria, încununează expe
riența acumulată de Federația 
Sindicală Mondială și de miș
carea sindicală internațională. 
Congresul nostru, a declarat 
vorbitorul, va contribui, in
contestabil, la mobilizarea efi
cientă a forțelor clasei munci
toare în lupta pentru pace, 
pentru lichidarea imperialis
mului și a colonialismului, 
pentru drepturile democratice și sociale ale oamenilor mun
cii. Primirea caldă făcută de 
către delegați lui Nikita 
Hrușciov, a subliniat Zakaria, 
este o expresie a recunoaște
rii rolului Uniunii Sovietice 
în lume. In politica țărilor 
socialiste, a spus el, își găsesc 
oglindire interesele vitale ale 
oamenilor muncii din toate ță
rile.

Dezbaterea prob'emei
coreene la 0. N.U

Intervenția reprezentantului R. P. RomâneNEW YORK 13. — Trimisul special Agerpres, C. Alexan- droaie, transmite :La 12 decembrie a început în Comitetul politic dezbaterea problemei coreene.Delegaților le-au fost prezentate spre examinare o serie de documente și rezoluții în această problemă. în prima zi, dezbaterile s-au concentrat asupra problemei invitării la lucrări, fără drept de vot, a reprezentanților celor două state coreene. Delegații occidentali, în frunte cu delegația S.U.A., s-au împotrivit invitării la dezbateri a R.P.D. Coreene.Luînd cuvîntul în numele delegației Uniunii Sovietice, V. A. Zorin a subliniat că delegația sovietică sprijină în- trutotul rezoluția R. P. Mongole, care preconizează invitarea pentru a participa la discutarea problemei coreene atît a reprezentanților R.P.D. Coreene, cît și a Republicii Coreea.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul romîn Silviu Brucan a arătat că în esență problema se reduce la întrebarea dacă Comitetul Politic dorește sau nu să chestiunea coreeană, răspunstrebuie dat chiar acum

trebuie să hotărîm dacă se va pune capăt practicii discriminatorii, negative, ilogice și încurajatoare la război de a invita numai una din părțile în conflict să participe la lucrările comitetului.Trebuie să avertizăm, a spus delegatul romîn, că a invita Coreea de sud și a nega acest drept R. P. D. Coreene înseamnă de fapt a încuraja junta militară a generalului Pak spre aventura militară pe care o pregătește împotriva Coreei de nord. Dacă obiectivul comitetului nostru este de a înlesni unificarea Coreei, atunci de sigur trebuie invitate ambele state coreene.în același spirit s-a pronunțat și delegatul Indoneziei.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — La 12 decembrie, noul trimis extraordinar și ministrul plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Statele Unite ale Americii, Petre Bălăceanu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui John F. Kennedy.Ministrul R. P. Roanîne a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat ai Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, urări de pace și prosperitate pentru poporul american și urări de sănătate pentru S.U.A. Ministrul președintele Republicii Populare Romîne și-a exprimat convingerea că dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări este în interesul ambelor popoare, declarat rește ca Romînă volte coexistenței pașnice, a egalității și respectului reciproc. O
„Guvernul romîn — a P. Bălăceanu — do- relațiile dintre R. P. și S.U.A. să se dez-pe baza principiilor

„Aliații" atlantici intre ei...

Divergențele dintre 
puterile occidentale

asemenea dezvoltare poate a- duce o contribuție la îmbunătățirea situației internaționale și la menținerea păcii în lume".Răspunzînd, președintele John F. Kennedy a spus printre altele: „Sînt bucuros să remarc dorința guvernului dv. pentru dezvoltarea pe mai departe a ve întreUnite11. Statelor președintele S.U.A. — avînd o considerație prietenească pentru poporul romîn împărtășește pe deplin această dorință a guvernului dv.„Vă asigur d-le ministru, că guvernul meu va sprijini toate eforturile reciproce care contribuie la bunăstarea popoarelor Romîniei și Statelor Unite și care promovează prietenia și înțelegerea între ele".în încheiere președintele Kennedy a rugat pe noul ministru să transmită președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, recunoștința sa pentru porului sonal.

/. 1 MOZGOVOI, 
secretar al C. C. a! 
Comsomolului din 

R. S. S, Ucraineană, 
ne vorbește:bia am notesul cutoiul varășul xeevici C. in-

rezolvePrimul la această întrebare cînd
Puternice manifestații 

antiamericane
Dominicană

relațiilor constructi- Romînia și Statele Poporul și guvernul Unrte — a declarat

urările adresate po- american și lui per-

scos bloc- și inteilo- nostiu, to- Ivan Ale- Mozgovoi,secretai al C. al U.T.C.L. din Ucraina, tervine :— înainte de a-mi pune trebărî, vreau să te rog înregistrezi un simțămint care doresc să-1 exprim: profunda recunoștință pentru primirea care tineretul delegației Luăm cu noi voastre pe < in zilele petrecute in minunata Rominie...Ne stăruia In memorie emoționanta manifestare a prieteniei tineretului romîn și sovietic la care asistasem cu puține minute înainte.— Tinerii noștri, tovarășe Mozgovoi, au ascultat cu mult interes relatările dvs. privind activitatea tineretului sovietic. Am vrea să ne spuneți cîte ceva despre principalele acțiuni pe care le întreprinde în prezent tineretul Ucrainei Sovietice în lupta pentru îndeplinirea hotărîri- lor Congresului al XXII-lea al P.C.U.S-— Este, fără îndoială, dificil să înfățișezi pe scuti in

in- să pe
călduroasă pe 1 romîn a iăcut-o Comsomolului- căldura inimilor care am simțit-o

• Entuziastul tineret 
al Ucrainei Sovietice

• „Luam cu noi căldura
inimilor voastre...4*

SANTO DOMINGO 13 (Ager- 
pres). — în capitala Republicii 
Dominicane au continuat la 12 de
cembrie manifestațiile care au 
fost îndreptate împotriva ameste
cului S.U.A. în treburile interne ale 
țării. Potrivit relatărilor agenției 
United Press International, mulți
mea a atacat în două rînduri clă
direa Consulatului S.U.A. din San
to Domingo după ce s-a aflat că 
patru informatori aflați în serviciul 
guvernului s-au refugiat în clădirea 
consulatului. Demonstranții au în
trerupt circulația pe străzi, au scan
dat lozinci în care cereau ca S.U.A. 
să înceteze amestecul în afacerile 
interne ale țării și Balaguer să de
misioneze imediat. Ei au aruncat 
cu pietre în ferestrele clădirii care 
au fost sparte.

După cum transmite agenția, 
funcționarii consulatului au cerut 
intervenția politiei atunci cînd a 
devenit evident că „furia mulțimii 
nu mai putea fi controlată1*. Im
portante forțe ale poliției și arma
tei au sosit la fața locului și au 
încercat să împrăștie pe demon
stranți, folosind grenade cu gaze 
lacrimogene și bastoane de cau
ciuc. „Unul dintre fotoreporterii a- 
genției United Press — transmite 
agenția — a fost doborîf la pămînt 
de explozia unei grenade la picioa
rele sale, iar aparatul său de fo
tografiat a fost distrus".

Demonstrații, reprimate cu bru
talitate de poliție, au avut loc și 
în alte cartiere ale orașului.

PARIS 13 (Agerpres). — Corespondență specială : Febrila activitate diplomatică începută la sfîrșitul săptămînii trecute prin vizita cancelarului Adenauer la Paris, cont-nuă în Capitala Franței.Miercuri dimineața s-a deschis aici sesiunea ordinară a Consiliului N.A.T.O. cu participarea m niștrilor de Externe, de Război și Finanțe ai celor 15 state membre ale a- cestei grupări agresive a Occidentului.întîlnirea de două zile a miniștrilor de Externe ai S.U.A., Angliei, Franței și Germaniei occidentale a constituit un a- devărat preludiu al sesiunii Consiliului N.A.T.O. Ultima zi a conferinței a fost consacrată în întregime discutării problemei Berlinului occidental. Cele două ședințe din cursul zilei de marți s-au dovedit insuficiente pentru a se lua o hotărîre — ministrul de Externe al Franței fiind nevoit să ceară o întrerupere a ședinței pentru a avea întrevederi cu generalul de Gaulle — așa că a fost nevoie de o ședință suplimentară care s-a prelungit mult după miezul nopții.Din relatările ziarelor și a- gențiilor occidentale de presă reiese că în ciuda numeroa-

înselor ore de tratative, cursul cărora, după cum arată agenția United Press International, „s-au ivit grave divergențe de vederi între S.U.A. și Franța în problema tratativelor dintre puterile occidentale și Uniunea Sov.etică", nu s-a reușit să se ajungă la ho- tăriri comune în problemele discutate.Aceasta a reieșit și din a- precierea diferită dată de purtătorii de cuvînt ai celor patru delegații. Dacă reprezentanții delegației R.F.G. au afișat un „optimism formal'' afirmînd că „frontul occidental rămîne unit" în cercurile delegației engleze s-a recunoscut că „nu s-a ajuns la un acord din cauza obiecțiilor guvernului francez". De altfel purtătorii de cuvînt au fost nevoiți să recunoască că divergențele care s-au manifestat cu prilejul conferinței miniștrilor de Externe vor continua să se mențină și după sesiunea Consiliului N.A.T.O.Prima ședință a sesiunii Consiliului N.A.T.O. a dezvăluit serioasele divergențe e- xistente atît între cele patru principale puteri occidentale, cît și între ceilalți membri ai blocului agresiv Nord-atlantic. Aceasta reiese și din faptul că, contrar tradiției, la ședința inaugurală nu au fost admiși ziariștii și nici măcar purtătorii de cuvînt ai delegațiilor, iar după prima ședință nu a fost organizată nici o conferință de presă. După cum sublinia agenția France Presse, „cu alte cuvinte Consiliul N.A.T.O. pare să dorească ca nici o informație în legătură cu cele discutate să nu transpire în afară".

în Turcia și Grecia există arme 
americanenucleare

li

SOFIA 13 (Agerpres). — Agenția B.T.A. a dat publicității o declarație în legătură cu consfătuirea comună a înalților reprezentanți ai ma- relor state majore din Turcia și Grecia și a ofițerilor superiori americani din Comandamentul forțelor armate ale N.A.T.O. în Europa care a a- vut loc în zilele de 21 și 22 noiembrie a.c. la Istanbul. După consfătuire colonelul Riple, reprezentantul Comandamentului Forțelor ale ArmateN.A.T.O. în sud-estul Eu-

ropei, a declarat ziariștilor că în Turcia și Grecia există arma nucleară americană.Existența armei nucleare a- mericane în Turcia și Grecia, se spune în declarația agenției B.T.A., contravine total declarațiilor cercurilor conducătoare din Turcia și Grecia.O asemenea evoluție a evenimentelor agravează încordarea în această regiune și constituie o piedică serioasă pentru coexistența pașnică, pentru relațiile de bună vecinătate dintre țările balcanice.
R. S. Cehoslovacă a rechemat 

pe ambasadorulPRAGA 13 (Agerpres). — CETEKA transmite :Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace a hotărît să recheme pe ambasadorul său în Albania, întrucît în urma măsurilor autorităților albaneze față de ambasadorul cehoslovac au fost create în mod intenționat condiții care au făcut cu totul imposibilă activitatea lui normală ca ambasador, datorită cărui fapt prezența sa la Tirana a devenit cu totul inutilă.Reprezentanța Cehoslovaciei la Tirana va fi condusă de un însărcinat cu afaceri ad-inte- rim.Ca urmare a unei serii de provocări din partea reprezentanței Albaniei la Praga — difuzarea de materiale tipărite cu caracter ostil urmărind

său din Albaniaspargerea unității lagărului socialist, folosirea studenților albanezi pentru înfăptuirea a- cestei activități provocatoare și a altor acțiuni asemănătoare, cu totul incompatibile cu misiunea și activitatea unei reprezentanțe diplomatice, pentru care poartă întreaga răspundere ambasadorul Albaniei, rămânerea mai departe a ambasadorului albanez în Republica Sodalistâ Cehoslovacă a fost declarată indezirabilă, în legătură cu rechemarea personalului ambasadei și reprezentanței comerciale a U.R.S.S. la Tirana, guvernul U.R.S.S. a adresat guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace rugămintea de a reprezenta Interesele U.R.S.S. în Albania. Guvernul Cehoslovaciei a satisfăcut această

cîteva fraze activitatea amplă □ generației tinere a Ucrainei Sovietice. Tot ceea ce realizează entuziaștii noștri tineri este pătruns de încrederea nemărginită în triumful cauzei comunismului, de hotârîrea de a traduce in taptă sarcinile trasate de partid. Frazele acestea cu greu pot să reflecte ritmul intens al muncii noastre, eforturile pline de patos, strădania creatoare. Numai în anul acesta tineretul ia parto la realizarea a 50 de construcții industriale din cele mai importante. In domeniul construcțiilor și transporturilor, două milioane de tineri lucrează plini de înflăcărarea tinereții chemată să-și aducă aportul la construcția comunistă. în anii din urmă tineretul Ucrainei Sovietice a construit 37 de mine In Donbas, numeroase iurnale și întreprinderi industriale iar in prezent înalță un nou oraș muncitoresc pe Nipru- Pe șantierele celor mai importante obiective industriale ale Republicii noastre întilnești tineretul. In fața celor tineri, ca și în iața tuturor muncitorilor, partidul a pus sarcini importante : neîntreruptul progres tehnic, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor. Și tineretul răspunde cu elan chemărilor P.C.U S. Nenumărați tineri din orașele ucrainene au pornit pe pămînturile desțelenite, pe marile șantiere etc. Mii și mii de tineri sint gata să plece in ținuturi unde munca nu este deloc ușoară-Aș vrea să spun cîteva cuvinte și despre minunății membri ai brigăzilor de muncă comunistă. Delegația noastră a avut în rindurile sale asemenea tineri. L-ați văzut, desigur, in prezidiul adunării pe Iuri Korceaghin. El este șeful unei brigăzi de tineri petroliști. De multi ani brigada sa se află printre fruntașii in muncă. Mereu a fost lăudat. I-a apărut numele prin ziare, la panourile do onoare. Ia gazeta do perete- Credeți că Iuri s-a declarat mulțumit cu ceea ce a făcut ? Nu ! El a lansat o nouă inițiativă: fiecare membru al brigăzii să aibă un plan de muncă personal, fiecare membru al brigăzii să-și precizeze in mod concret aportul la construcția comunismului. Roadele inițiativei se văd de pe acum.Se cuvine să relatăm și despre tinerii satelor, harnici și plini de avint în muncă. In republica noastră, în agricultură muncesc 24.000 de brigăzi și echipe de tineret. A- ceste brigăzi au obținut rezultate mereu mai bune. S-o amintim pe Frazina Vasllen- ciuc din colhozul „Kirov" care a obținut 10.800 kg porumb boabe Ia hectar și pe Maria Tinciuc din regiunea Tarno- pol care a obținut 10.000 kg porumb la hectar. In sectorul zootehnic lucrează 500-000 de

tineri. Ei au în îngrijire 5.500.000 capete de porci, 50.000.000 de păsări, 1.000.000 viței etc. Amploarea acestei activități poate fi ilustrată printr-o simplă comparație — in 1953 in sectorul zootehnic lucrau doar- 40.000 do tineri In prezent tinerii din agricultură luptă pentru a obține realizări la nivelul ce! mai inalt. ,.Să ajungem la același nivel cu realizările Eroilor Muncii Socialiste" — iată o lozincă ce se înfăptuiește in practică. Tinerii urmează școli, iși Îmbunătățesc calificarea, iși lărgesc orizontul cultural, reușind astfel să muncească mai bino astăzi decit ieri, iar mîine vor munci mai bine decit astăzi. Tineretul nostru dovedește o atitudine comunistă față de muncă și viață. Și este firesc să fie așa. Generația noastră va trăi în comunism. Nici o generație de-a lungul secolelor nu a a- vut in fața ei perspective a- tit de minunate ca generația noastră. Trebuie să știi să te arăți demn de asemenea fericire !.II rugăm pe interlocutorul nostru să ne relateze cîteva din impresiile sale din țara noastră-— O puternică impresie mi-au produs-o noile construcții industriale. Am văzut cum economia rominească se dezvoltă impetuos. Blcaz, Săvi- nești, Onești, Reșița — produc o impresie puternică, de neuitat. Simți cum s-a descătușat uriașa forță de creație a poporului romîn, constați energia cu care el a pășit pe drumul socialismului. N-o să uit clipa cînd, de pe o înălțime, am privit cetatea de foc a Reșîței în amurg. Soarele a- punea iar decorul industrial se înfățișa cu o frumusețe inegalabilă.Oaspetele nostru continuă :— M-au emoționat manifestările de dragoste față de poporul sovietic. Pretutindeni — tinerii șl vîrstnicii — ne salutau cu căldură, ne strîngeau mîinile, ne îmbrățișau rugîn- du-ne să salutăm marele popor soviotic, frate sincer și de nădejde- Ne am simțit în mijlocul tineretului romîn ca printre frați- Aveți un tinerel minunat. Repet: o greu să găsești cuvintele cele mai potrivite spre a spune tot ceea ce simți. Tinerii romini sînt pricepuți, dovedesc entuziasm, sînt devotați cauzei socialismului și - luptă cu hotărîre pentru înfăptuirea politicii Partidului Muncitoresc Romîn. Sinceritatea ce ni s-a arătat, căldura și atenția cu care am fost înconjurați ne-au emoționat profund. încă o dată dorim să mulțumim prietenilor romini pentru modul in care delegația noastră a fost primită în țara voastră. Sperăm că vizita delegației noastre va întări și mai mult prietenia do nezdruncinat dintre tineretul romîn și sovietic.EUGENIU OBREAcerere.

MOSCOVA. — în seara zilei 
de 12 decembrie a avut loc la 
Casa de Cultură a feroviarilor din 
Moscova o întilnire a reprezen
tanților oamenilor muncii din ca
pitala U.R.S.S. cu participanți la 
Congresul Sindical Mondial. La în
tilnire au participat delegații sin
dicale dintr-o serie de țări, prin
tre care și delegația sindicatelor 
din R. P. Romînă. Printre cei care 
au luat cuvîntul a fost și Ștefan 
Moraru, președintele C.C. al Uni
unii sindicatelor din întreprinde
rile industriei miniere și energiei 
electrice din R. P. Romînă.

Romînă participă cu un pavilion propriu, a fost organizată „Ziua Romîniei".Tovarășii Valentin Sterio- pol și lancu Horațiu au făcut zilele trecute o vizită la rafinăria de la Gauhati, care se construiește cu ajutorul R. P. Romine, unde s-au întilnit cu ministrul principal al Assam și cu ministrul tării și Planificării.

lui Central al Uniunii catelor din Iugoslavia, rerea acestuia. Slndl- la ce-

statului Dezvol-
. 13 de-Mikoian,

DELHI. — La 12 decembrie la Tîrgul internațional industrial din Delhi la care R. P.
MOSCOVA. - La cembrie, Anastas 1 prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe S. Vukmanovici- Tempo, președintele Consilia-

KABUL. — La 12 decembrie a sosit la Kabul, primul cosmonaut din lume, I. A. Gagarin, fiind invitat în Afganistan în numele guvernului afgan de ministrul Educației, dr. All Ahmed de Asociația pentru af gano - sovietică.Locuitorii orașuluitat cu entuziasm pe I. A. Gagarin pe întregul parcurs de la aeroport pînă la reședința ce i-a fost rezervată.

Popal, și prieteniaau salu-
In iața gurilor amenințătoare ale automatelor poliției franceze se află infirmi și bătrîni 1 Ei au ieșit pe străzile Parisului pentru a cere pensii omenești. După cum se poate vedea în fotografia de mai sus poliția n-a pregetat să îndrepte armele către ei pentru a-i împiedica să continue demonstrația

Nota sovietică 
adresată Danemarcei

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : „In fața pregătiri
lor militare ale R.F.G. și Danemar
cei în regiunea Mării Baltice, gu
vernul sovietic va fi nevoit să ia 
contramăsurile necesare pentru a- 
sigurarea securifăjii țării sale și a 
aliaților săi", se subliniază printre 
altele în declarația adresată de gu. 
vernul U.R.S.S. guvernului Dane
marcei.

După cum se arată în declara
ție, după adoptarea de către gu
vernul danez a hotărîrii cu privire 
la constituirea comandamentului 
mixt al R.F.G. și Danemarcei în re
giunea Mării Baltice, „nu se poate 
să nu se recunoască că Danemar
ca a făcut un nou pas extrem de 
periculos care îi încurajează pe 
foștii generali și amirali hitlerișfi 
în tendinfele lor cotropitoare".

în declarație se arată că guver
nul Danemarcei înlesnește pătrun
derea continuă a militariștilor vest- 
germani în Europa de nord și în 
bazinul Mării Baltice.

Danezii și norvegienii, finlan
dezii și suedezii sînt obiș- 
nuiți cu clima aspră a ți

nuturilor din nordul Europei. Dar 
anul acesta, mai mult ca în alfi ani, 
pe aceste locuri au suflat și suflă 
vînturile înghețate ale războiului 
rece, sfîrnite mai cu înverșunare 
de politica agresivă a puterilor oc
cidentale. Meteorologia politică 
înregistrează în mod special sufla
rea înghefată care vine dinspre 
Germania vestică. Și împotriva u- 
nor asemenea intemperii nu te poți 
apăra ascunzîndu-te in casă sau 
înfundîndu-ți căciula pe o ureche. 
Sau cu alte cuvinte, tendințele re
vanșarde, pregătirile unor viitoare 
agresiuni trebuie curmate prin ac
țiuni hotărîte care să taie pofta 
de aventuri celor care visează la 
anii cînd o mare parte a nordului 
Europei făcea parte din cel de-al 
treilea Reich, iar Suediei, singura 
țară nordică necotropită de fasciști, 
i se pregătea o soartă asemănătoa
re, conform planului hitlerist „vul
pea polară" dezvăluit recent.

Iar în prezent ? lată sinte
tizate în cîteva cuvinte doc
trina politică și militară a 
N.A.T.O. în ceea ce privește nor
dul Europei exprimată de amira
lul Ruge, comandantul flotei mili
tare vest-germane, care declară că 
această regiune este „poziția stra
tegică nr. 1 în Europa". Cedînd 
presiunilor și cererilor insolente 
ale imperialismului american și ale 
cercurilor militare ale R.F. Germa
ne, Danemarca și Norvegia și-au 
transformat teritoriile în adevăra
te tabere militare. Este de-ajuns 
să amintim că guvernul norvegian 
a fost nevoit să admită, sub pre
siunea faptelor, că avionul „U-2" 
condus de spionul Powers trebu
ia să aterizeze la Bod6, în Norve

gia. Pentru cheltuieli militare di
recte pe anul 1961, Ministerul de 
Război al Norvegiei a alocat 
1.258 de milioane de coroane, adi
că cu 50 de milioane mai mult 
decit anul trecut, lată cum descrie 
de pildă ziarul danez „INFORMA
TION" situația bazelor americane 
din Groenlanda. „Acordul dane- 
zo-american exclude de fapt orice 
posibil’rtate ca Danemarca să in
fluențeze situația bazelor america
ne. Firește, există ofițeri danezi de 
legătură în aceste baze, dar, scrie 
ziarul, ei cunosc prea puțin despre 
ce se întîmplă acolo. S-a anunțat

rist notoriu, amiralul Wegener, ac
tualmente comandant al forțelor 
maritime militare ale N.A.T.O. în 
zona de nord a Europei. Acest 
fascist și-a pus semnătura pe do
cumente care consfințesc crearea 
comandamentului mixt danezo-vest- 
german al regiunii baltice. El va 
cuprinde o mică parte a teritoriu
lui R.F.G. (landul Schleswig-Holl
stein) dar în schimb întreaga Dane
marcă și partea de vest a Mării 
Baltice. înființarea acestui coman
dament a pus înfr-o situație peri
culoasă atît Danemarca cît și pe 
vecinii ei. Acest fapt a fost

la neutralitatea tradițională suede
ză. Cit privește Islanda, ziarul 
„THJODVIUINN" arată că de pe 
acum autoritățile vest-germane cer 
să li se pună la dispoziție baze 
și poligoane militare în această 
țară.

învățămintele trecutului și peri
colul prezent din partea militaris
mului vest-german îngrijorează po
poarele din nordul Europei ca și 
ale multor țări din Europa. Răspun
zînd acestei îngrijorări, guvernul 
Uniunii Sovietice și-a exprimat în 
mai multe rînduri protestul față de 
militarizarea mereu mai accentua-

Ce urmărește N«A,T.O«
în nordul Europei

în reperate rînduri că avioanele 
americane de la baza din Thule au 
asupra lor arme nucleare... Perso
nalul bazei numără 15.000 de oa
meni, în timp ce întreaga popu
lație a Groenlandei se ridică la 
30.000 de oameni", tar de curînd 
danezii și norvegienii care nu au 
uitat anii terorii brune au consti
tuit obiectul unor adevărate călă
torii de inspecție ale ccupanților 
de ieri ai țărilor lor. La Oslo a 
sosit ministru! de Război vest-ger
man, Strauss, care a făcut declara
ții de o insolentă ce a indignat 
chiar și presa norvegiană de 
dreapta.

Iar la Copenhaga a apărut o a- 
devărată companie de militariști 
vest-germani condusă de un hitle-

confirmat și de către cunoscu
tul ziar vest-german „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" care recu
noaște felurile expansioniste ale 
R.F. Germane și in această regiu
ne a Europei, scriind : „Crearea 
comandamentului unic are drept 
scop să pună sub control militar 
deplin vest-german ieșirea la Ma
rea Baltică". Recentele manevre 
militare navale din partea sudică 
a Mării Baltice au confirmat ac
centuarea penetrației vest-germa
ne în această regiune.

Dar vînturile reci bat și în țări 
ca Suedia și Islanda. Cercurile mi
litariste din Suedia încearcă să 
justifice uneltirile militariștilor a- 
mericani și ale celor vest-germani. 
Aceste cercuri cer să se renunțe

tă a unor țări ca Norvegia și Da
nemarca, ca și lată de amenințări
le puterilor occidentale la adresa 
neutralității Finlandei și Suediei. 
Conform politicii sale de coexis
tență pașnică, Uniunea Sovietică 
a manifestat inițiativă și în proble
mele țărilor nordice. Astfel, ea a 
desființat din proprie inițiativă 
baza militară de la Porkalla Udd 
din Finlanda, a formulat cunoscuta 
propunere de a se constitui în 
nordul Europei o zonă în care să 
nu fie stocate arme rachetă și a- 
tomice, declarînd că este gafa 
împreună cu celelalte mari puteri 
să garanteze statutul acestei zone. 
Importanța acestor măsuri este cu 
atît mai mare dacă privim harta 
Europei și vedem că Uniunea So

vietică este, dintre marile puteri, 
cea mai apropiată de nordul con
tinentului nostru.

In lumina acestor considerente 
apar cu atît mai importante recen
tele tratative sovieto-finlandeze și 
îndeosebi convorbirile dintre 
N.S. Hrușciov și Urho Kekkonen. 
Uniunea Sovietică a dovedit și cu 
acest prilej că depune toate efor
turile pentru a asigura pacea și în
crederea între țări și popoare prin 
măsuri care să înfrîneze posibilită
țile agresive ale imperialismului 
și forța sa de șoc din Europa, mi
litarismul vest-german.

Referindu-se cu prilejul tratati
velor sovieto-finlandeze la pozi
ția adoptată de Danemarca și Nor
vegia față de acțiunile agresive 
ale N.A.T.O., N.S. Hrușciov a ară
tat că aceste fări „își subminează 
implicit securitatea, contribuie la 
agravarea situației în nordul Euro
pei și în bazinul Mării Baltice, în
greunează situația vecinilor lor ne
utri și apropie de țărmurile Finlan
dei și Uniunii Sovietice pericolul 
venit din partea militariștilor vest- 
germani".

Aidoma Washingtonului, Bonn-ul 
cu tradiții proprii în acțiunea de 
cotropire a teritoriului Norvegiei și 
Danemarcei, ar dori să devină din 
nou stăpîn cu depline puteri în 
nordul Europei. în calea acestei 
politici periculoase se ridică insă 
popoarele acestei regiuni ca și 
ale întregii Europe.

Popoarele din nordul Europei se 
ridică împotriva noii cîrdășii cu mi- 
litarișfii vest-germani care nesoco
tesc interesele vitale ale nordului 
și profanează memoria celor ce 
și-au jertfit viața în timpul ocupa
ției fasciștilor germani.

I. MANEA
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Puterile occidentale încearcă să-l acopere pa 
criminalul de război hitlerist Heusinger 

(Ziarele)

Sub aripa ocrotitoare...Desen de V. VASILIU
După demascarea criminalului Heus'nger 

Derută și neliniște 
în Occident

BONN 13 (Agerpres). — TASS 
transmite : Nota guvernului sovie
tic adresată guvernului S.U.A. în 
care se cere extrădarea în Uniu
nea Sovietică a criminalului de 
război hitlerist, generalul Heusin
ger, ce define în prezent postul 
de președinte al Comitetului mi
litar permanent al N.A.T.O. la 
Washington, a provocat o vădită 
derută și neliniște la Bonn.

Pînă în prezent guvernul R.F.G. 
n-a făcut nici o declarafie oficia
lă în legătură cu nota sovietică. 
In același timp, Ministerul de 
Război vest-german a întreprins 
o încercare de a lua apărarea lui 
Heusinger. Ministerul s-a grăbit

să proclame nota Uniunii Sovieti
ce ca fiind o „manevră propaqan- 
distică".

WASHINGTON 13 (Agerpres).- 
La 12 decembrie, oficialităfile de 
la Washington au luat oficial Sub 
proteefia lor pe criminalul de răz
boi Adolf Heusinger, care a să- 
vîrșit crime grave împotriva păcii 
și umanităfii. Acest lucru este ilus
trat de primele ecouri de la De
partamentul de Sfat al S.U.A. la 
nota adresată de guvernul Uniunii 
Sovietice guvernului S.U.A., prin 
care se cere predarea lui Heusin
ger autorităților sovietice pentru 
a fi deferit justiției.


