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La Fabrica „Răscoala din 1907" au intrat în producție noi țesături din fire superioare de bumbac. Comuniștii ing. Otto Cratofil, creator niciana Covrig, tea
de modele și teh- [ de contexturi Ioana cercetează calita- noilor produse Foto : AGERPRES

Noi mașini 
destinate 

agriculturiiPentru lucrările din campa
nia agricolă de primăvară, 
unitățile agricole socialiste au primit zilele acestea primele 

ioturi de tractoare, semănători, 
grape și tăvălugi din planul de 
înzestrare pe anul 1962.

Constructori; de mașini, 
plinind sarcinile trasate de 
și însușindu-și propunerile 
de mecanizatori în cursul 
trecut și de delegați la Consfătui
rea pe țară a țăranilor colectiviști, 
vor trimite agriculturii pînă la în
ceperea însămînțărilor mai multe 
utilaje decît în anii trecuți pen
tru mai buna prelucrare a solului 
în vederea sporirii recoltelor la 
hectar. în întreg anul agricultura 
va primi 21.800 grape cu disc, 
stelate, cu colți reglabili sau ficși, 
2.500 tăvălugi și 1.100 sape ro
tative.

Tot la propunerile mecanizato
rilor, constructorii execută modi
ficări la unele mașini printre care 
combine, cositori, selectoare de 
mare capacitate, în scopul mări
rii productivității acestora.

în afară de aceste mașini, agri
cultura va fi înzesfrafa în cursul 
anului cu peste 10.000 de trac
toare, 8.000 semănători, 7.000 
combine și alte mașini de mare 
randament. Pentru mai buna lor 
folosire, mecanizatorii din S.M.T. 
și G.A.S. își însușesc în timpul 
iernii metode înaintate de între
ținere și exploatare a parcului de 
tractoare și mașini agricole.

înde- partid făcute anului

Tehnică nouă
cunoștințe noi

upă toate aparențele, sîntem la o școală. Și totuși în bănci, cu caiete în față, stau oameni de toatevîrstele. Cei mai mulți sînt tineri, unii însă au tîmplele argintii.Profesorul, un tînăr inginer, anunță tema lecției : „Lacuri pe bază de poliesteri și grunduri active". Deșicei din sală sînt maiștri și tehnicieni (unii cu ani îndelungați de muncă, iar alții proaspeți absolvenți ai școlilor de maiștri), această problemă îi interesează deopotrivă pe toți. Este vorba de noile materiale și noile metode de finisare a mobilei, cu calități superioare, o problemă nouă, încă necunoscută și neaplicată în întreprindere. O temă atît de nouă, interesantă, cum să nu fie ascultată cu interes?Conducerea Fabricii de mobilă „23 August" din Tg. Mureș, în colaborare cu comitetul sindicatului si comitetul U.T.M., a organiza: încă de la sfîrșitul anului trecut un ciclu de conferințe tehnice în scopul îmbogățirii cunoștințelor tehnico-economice ale maiștrilor și tehnicienilor, la care participă toți cei 50 de maiștri și tehnicieni — tineri și vîrstnici — din întreprindere. Problema organizării unor forme permanente de perfecționare profesională a maiștrilor și tehnicienilor s-a dezbătut încă la conferința organizației U.T.M. din întreprindere. Atunci, propunerea făcută de a se organiza un ciclu de conferințe tehnice a fost susținută de toți tinerii, maiștri și tehnicieni.In organizarea propriu-zisă a acestui ciclu de conferințe pentru maiștri ‘ ‘cieni, principalul lucru care trebuia rezolvat depindea în mare ră succesul acestei acțiuni era întocmirea tematicii lecțiilor, în legătură cu aceasta comitetul U.T.M. a sprijinit îndeaproape conducerea fabricii. S-au purtat discuții, s-a cerut părerea inginerilor, a maiștrilor, s-a ținut seamă de cele mai noi probleme tehnice și de viitoarele sarcini de producție ale întreprinderii. în felul acesta în programul ciclului de conferințe tehnice s-au prevăzut 33 de lecții despre tehnica și tehnologia nouă din industria de mobilă, despre planificare, preț de cost și evidență, despre organizarea muncii, normare și salarizare, despre protecția muncii și despre legile privind drepturile și obligațiile maiștrilor. Programul s-a întocmit în așa fel îneît maiștrii să cunoască cît mai multe lucruri noi și în același timp să-și reîmprospăteze cunoștințele.

Experiența 
unei acțiuni 

psntru ridicarea 
calificării 

muncitorilor 
ți tehnicienilor

în curînd va intra complet în producție o secție nouă utilată cu mașini și instalații moderne, cum n-au mai existat în întreprindere. Atît prelucrarea lemnului cît și fini- sarea produselor se va face după noi procedee tehnologice. în același timp și în alte secții ale întreprinderii vor fi instalate mașini și dispozitive noi, moderne. Pentru ca maiștrii și tehnicienii sâ cunoască încă dinaintea începerii producției node mașini, noua tehnologie și noile materiale cu care se va lucra, s-au introdus in program expuneri pe teme ca : Mașini și unelte noi”. „Or^aEizarea in flux continuu a producției', „Mecanizarea și auteznarixa- rea în industria de moMH*. .Cle- iuri pe boxă de rășini sintetice- și altele.De pildă, expunerea despre lacurile pe cază de poliesteri — una din conferințele ținute pînă acum — se referă la o problemă de mare în momentul de întreprindere: fo-acestor lacuri la superioară a mo- • lecție interesan- curs de pregătire, va fi cea despre folosirea diferitelor cleiuri din rășini sintetice, rioare. cleiuri bui să . _tățile lor pentru a putea da îndrumări concrete muncitorilor.Am discutat, de pildă, cu tinerii maiștri Teodor Rusu Kilyen Arpad, Balâzsi loan despre ciclul de conferințe tehnice la care au participat. Părerea lor unanimă este că expunerile sînt foarte bine venite, folositoare. Teodor Rusu, maistru la secția lustruit, a absolvit școala de maiștri în 1958. De atunci — după cum mi-a arătat el — s-au făcut progrese serioase în industria noastră de mobilă.— Mă interesează îndeosebi metodele noi de finisare, în curînd se va extinde fini- sarea superioară cu nitrolac,ȘT. NECANTȚCHI

actualitate fată in losirea finisarea bilet O tă, In <

și tehni-și de care măsu-

cu proprietăți supe- întrucît se vor folosi noi, maiștrii vor trecu noască bine proprie-

(Continuare in peg. a 3-a)
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(Agerpres)

Cărbune 
peste plan
nerit din industria carboni
feră. care în anul 1961 au 
extras peste o'an o canti

tate de cărbune aproape egală 
cu producț’3 pe două luni din a- 
nul 1938. continuă și in acest an 
tredifia îndeplinirii ritmice a pla
nului de produefie. La încheierea 
primei decade din luna ianuarie 
toate minele de cărbuni din Va
lea Jiului, precum și trusturile mi
niere din regiuni, se prezintă cu 
planul de extracție depășit. Din 
Valea Jiului, au fost scoase la 
suprafață peste prevederi 9.250 
de tone de cărbune din care a- 
proape jumătate este cocsificabil. 
Mai mult de 10.000 de tone de 
cărbune cocsificabil și energetic 
au dat în plus și minerii din ce
lelalte bazine ale fării, eviden- 
țiindu-se în mod deosebit colec
tivele unităților din cadrul trusfu-

Muntenia" și „Ardealul”.

(Agerpres)
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îndeplinesc ritmic 
planul de producție 

și livrări
-r-yecent la Uzinele de țevi 

„Republica" din Capitală 
a sosit o scrisoare in 

care Comitetul de stat pentru 
construcții, arhitectură și sis
tematizare aduce mulțumiri 
colectivului de aici pentru 
sprijinul acordat șantierelor 
de construcții in anul 1961 
prin expedierea la timp a 
materialelor necesare îndepli
nirii plănuită de lucrări.

La fel ca și in anul trecut, 
siderurgiștă de la Uzinele 
„Republica" au expediat între
prinderilor contractante încă 
din prima decadă a acestei 
Ini cantități sporite de lami
nate. Astfel, zilele trecute. 
Uzinele de utilaj petrolier fi 
chimic din Capitală, întreprin
derea ^6 Martie" din Timi
șoara, multe schele petroliere 
și șantiere au primit peste 
2.600 tone de diferite țevi.

Și marile Uzine J23 August" 
îndeplinesc ritmic planul de 
producție fi de livrări. De cu- 
rînd, această întreprindere a 
expediat unităților feroviare 9 
vagoane pentru transportul di
feritelor produse chimice cum 
sînt amoniac și butan, precum 
și o locomotivă Diesel. De a- 
semenea Șantierul Fabricii de 
ciment din Bicaz a primit din 
partea acelorași uzine sute de 
tone de utilaj pentru noile li
nii de ciment aflate în con
strucție.

Aceste realizări arată ci cele 
două uzine din Capitală au 
toate posibilitățile pentru a în
deplini și ~ 
producție și prevederile con
tractuale.

depăși planul de

La Baza experimentală a I.C.A. Fundulea, planul de reparații la tractoare a fost realizat în proporție de aproape 50 la sută. Mecanizatorii Bolaș Zoltan și Stelian Nae, fruntași în producție, demontează cutia de viteză a unui nou tractor intrat în reparație Foto : AGERPRES

Ucenicii Serghei Iachimov, Constantin Rotam și Ovidiu Rusu din clasa a II-a A-strungărie de la Școala profesională de pe lingă Uzinele „23 August" din Capitală, primesc o îndrumare atentă, plină de grijă, din partea comunistului Petre TrandafirescuFoto: GR. PREPELIȚA
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cuvîntului
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anului 
prezent 
locuin*

Locuințe 
noi

7~\ e la începutul 
_£_y 1961 și pînă in 

constructorii de
|e din regiunea Maramureș au 
construit și dat în folosința 
oamenilor muncii peste 700 de 
apartamente, 3 cămine munci
torești a cite 180 de locuri la 
Baia Sprie, Cavnic și Borșa, iar 
alte două cămine a cîte 48 
de locuri pentru mecanizatorii 
Trustului Gostat. Se găsesc, 
de asemenea, în stadiu de fi
nisare și în curînd vor fi date 
în folosință încă 180 aparta
mente, dintre care 80 numai 
în orașul Baia Mare.V. MOINEAGU
Premiera

Constanțav oi seara în sala Tea- | trului de stat din z Constanța a avut loc premiera piesei „Siciliana" *de Aurel Baianga.Printre principalii inter- preți ai piesei se numără Constantin Morțun, artist e- merit, Iolanda Copăceanu Mugur, Dimitrie Bitang, Emil Sasu și alții. Spectacolul s-a bucurat de succes. Teatrul de stat din Constanța va întreprinde un turneu în regiune cu a- ceastă piesă.L CIMPEANU
e poate avea o 
-nai mare valoare 
pentru un om de
ci: încrederea to
varășilor în e'.. în curin:ui său? Pen- 
f aptul acttia e 

împor-

ca Și 
privit 
dacă 

totuși

tru fiecare 
unul dintre cele mai 
tante. Dar hai si povestim «9 
caz.

Cu aproape o lună in urmi 
— era prin decembrie 1951 — 
la secția turnăto
rie de fonti a U- 
zinelor „Steagul 
roșu“-Brașov se ____
discutau cifrele de \ B a
plan pe anul 1962. | f * 1
Planul prevedea o II ■ «J 
sporire considera- . 
bilă a producției 
de piese turnate 
pentru motoare, cu aproape 30 
la sută față de 1961. E puțin 
lucru ? Firește că nu. Proble
ma pe care conducerea secției 
o punea tn fața muncitorilor 
era următoarea : e necesar să 
se creeze încă un schimb — 
schimbul III — sau se poate 
realiza noul plan tot cu cele 
două schimburi ? Era o pro
blemă serioasă la care toți 
muncitorii, tineri sau vîrstnici 
fuseseră chemați să-și spună

mai după noi, am realiza și 
noul pian, r.e-am angaja. Dar 
nu despre noi e vorba intii, 
ci despre turnătoria.

Se așteptau deci cuvintele 
turnătorilor. Citeva minute 
întrebarea a plutit parcă sus
pendată în. aer, deasupra să
lii, tăcerea înscmnînd tocmai 
seriozitate, răspundere. Și iată 
că dintr-un scaun se ridică 
încet, cu mișcări cam greoaie 
un tinerel, nu prea solid, dar 
înalt. în timpul cit domnise 
tăcerea se consultase și cu(Agerpres)

Este frumoasă poezia... (Elevi de la Școala elementară de 7 ani din Uricani)
Foto : AGERPRES

Cresc veniturile 
colectiviștilor

/'' n majoritatea gospodă
riilor agricole colective
din regiunea București 

au fost încheiate bilanțurile 
de activitate pe anul 1961. 
Cel mai mare venit — de cir
ca 10 milioane lei — a fost 
realizat de gospodăria agri
colă colectivă din Ceacu, care 
a îmbinat judicios cultura ce
realelor cu dezvoltarea unor 
puternice ferme zootehnice.

Venituri însemnate au ob
ținut și alte gospodării colec
tive din regiune. Printre aces
tea se numără gospodăriile a- 
gricole colective din Grindu, 
Săveni, Călărașii Vechi, Su- 
diți, Ștefan Vodă și Vlădeni. 
Colectiviștii din Vlădeni, ra
ionul Fetești, de exemplu, au 
încasat numai din valorifica
rea produselor zootehnice pes
te 2.700.000 lei, reprezentînd 
aproape jumătate din totalul 
veniturilor obținute pe gospo
dărie. De asemenea, prin dez
voltarea sectorului legumicol 
G.A.C. din Lungulețu a deve
nit din primul an al existen
ței o unitate multimilionară.

Gospodăriile agricole colec-

tive din regiunea București au 
realizat în cursul anului tre
cut un venit de aproape 
miliarde lei. Cea mai • 
parte a acestor venituri 
vin din valorificarea pe 
de contracte cu statul a 
duselor agrozootehnice, 
sumele încasate aproape 15 la 
sută au fost repartizate la 
fondul de bază, iar o mare 
parte — colectiviștilor pentru 
zilele-muncă efectuate. In me
die, valoarea zilei-muncă a 
crescut în anul trecut cu 10 la 
sută față de anul 1960.

In prezent, în lumina indi
cațiilor consfătuirii pe țară 
a țăranilor colectiviști, gospo
dăriile agricole colective din 
regiune își propun în acest an 
sporirea producției la toate 
culturile și mai ales în sec
torul legumicol. De asemenea 
majoritatea gospodăriilor co
lective au hotărît să sporeas
că cu mult față de anul tre
cut numărul de animale adu
cătoare de mari venituri, să 
mărească cantitățile de pro
duse contractate cu statul.

(Agerpres)

! 1,2 mare 
pro- 
bază 
pro- 
Din

Problerr 
nerafi

tovarășii lui de muncă 
formatoarele. Sala l-a 
curioasă, nerăbdătoare: 
va zice că mai trebuie 
un schimb ?

— Apoi eu, tovarăși, zic că 
nu e nevoie de schimbul III, 
dacă folosim și cubiloul care 
acum nu se folosește^. Noi, 
brigada de turnători, socotim 
c-om scoate-o la capăt fără 
cheltuieli in plus, ne vom or

ganiza și treaba va 
merge...

Atit a zis și tot 
încet. cu grijă s-a 
așezat pe scaun. 
Sala insă a izbuc
nit în aplauze, iar 
hotărirea a fost 
votată.

Faptele mi s-au 
părut totuși puțin curioase. Ti- 
nărul nu spusese cine știe ce 
vorbe, nu rostise cine știe. ce 
angajamente ri totuși aîiția 
oameni îl crezuseră..

— Păi, dumneata știi ce om 
e Vasile Mangiiiuc, tovarășe ? 
ne-a întrebat un membru al 
biroului de partid din secție, 
care stătea alături. Vorba lui 
Manghiuc e literă de lege. 
Crezi dumneata că oamenii nu 
știu ce poate el ? Sini atîția 
ani de tind lucrăm împreună și niciodată nu ne-c dat oca
zia să ne îndoim 
lui.

Explicația era 
tuși simțeam că 
nelămurit. Pe ce 
fixează reușita acțiunilor 
care le întreprinde ?

M-am hotărît să stau 
vorbă cu el.

— Vezi dumneata, mi-a 
tind am terminat clasele 
mentare tata m-a urcat 
tr-o căruță și m-a dus pînă la 
gară. M-a trimis la școala pro
fesională la Roman. „Ce să 
fac acolo tată ?". Tata dădea 
bice cailor. „Ce să faci ? Să 
înveți meserie, asta sâ faci. 
Nu știu care meserie, că nu 
mă pricep, vezi tu acolo ce-ți 
place. Numai vezi să fii om 
pe unde te duci, să nu fii un 
nimica".

M-am gîndit multă vreme 
la vorbele tatei. Cind era ru
gat să explice ce înseamnă 
„să fii om" tata spunea: „Om? 
Așa, în toate. Eu am văzut 
unii care aveau obrazul ca de 
cîrpă. 11 strîngeai o clipă — se 
șifona. Aia nu erau oameni. 
Am văzut alții pe care dacă-i

Fier vechi 
oțelariilor

Acțiunea de colectare a 
fierului vechi continuă cu 
intensitate și în acest an. 
în prima decadă a lunii ia
nuarie tinerii din Capitală 
au strîns și predat între
prinderii de colectare a me
talelor peste 500 tone de 
fier vechi.

Anul trecut, tinerii bucu- 
reșteni au trimis centrelor 
siderurgice din țară peste 
61.000 tone fier vechi.

(Agerpres)

Se montează

de vorbele

clară și to- 
ceva e încă 
temelie se 

P«

de

zis, 
ele- 
în-

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

noi utilajeLa țesătoria de mătase „Flamura Roșie" din Capitală a început zilele acestea montarea de noi utilaje moderne care permit realizarea unor produse de mai bună calitate și în cantități sporite.în aceste 2ile se instalează noi mașini și în alte numeroase întreprinderi din industria textilă. în cursul anului 1962 sînt prevăzute a fi instalate circa 1.000 de noi războaie automate (astfel îneît procentul acestora să ajungă la 22 la sută din totalul războaielor țesătoriilor din țară, față de 6 la sută în anul 1960), precum și sute de mașini de canetat, de răsucit și vopsit etc.(Agerpres)
Produse 

pentru copii
Anul acesta, întreprinde

rile industriei ușoare pre
gătesc pentru copii produse 
mai multe și mai frumoase. 
Peste 20 de modele noi de 
țesături de bumbac pentru 
rochițe și compleuri ușoare 
se lucrează în întreprinde
rile „Bumbacur-Timișoara, 
„Industria textilă" — Lugoj, 
Fabrica textilă din Mediaș.

La Fabrica de tricotaje 
din bumbac-București se lu
crează în acest an noi mo
dele de tricotaje din bum
bac mercerizat, tricotaje 
plușate imprimate, iar la 
Fabrica „Tricotajul roșu" 
din Capitală tricotaje scă- 
moșate din relon, pentru 
bluze și fuste pentru fe
tițe.

Lucrările sesiunii
Biroului F. M. T. D 1

Problemele majore 
nerației tinere contempora
ne își găsesc reflectarea în 

luările de cuvînf ale partici- 
panților la sesiunea Biroului Fe
derației Mondiale a '
Democrat pe care o 
Bucureștiul. Cea de a 
lucrărilor sesiunii s-a 
sub semnul acelorași , 
pentru o abordare profundă

Tineretului 
găzduiește 
treia zi a 
desfășurat 

preocupări 
i_____ _ ______ * ă a
problemelor aflate pe ordinea de 
zi. Asculți cuvintele ce răsună în 
eleganta sală a „Casei Scînteii" 
și gîndurile te poartă către tine
retul prezentului. De cîte ori 
scribii aflați în slujba capitalului 
nu au mîzgălit pagini întregi afir- 
mînd că tineretul zilelor noastre 
ar reprezenta o „generație pierdu
tă". Faptele i-ati dezmințit și îi 
dezmint neîncetat. Mase tot mai 
importante ale tineretului de pre
tutindeni nu numai că nu se do
vedesc indiferente față de rea
litatea contemporană, ci dimpo
trivă sînf participante .active la

marea bătălie pentru pace și un 
viitor mai bun al omenirii. Mereu 
mai mulți tineri găsesc drumul cel 
drept — drumul luptei pentru ca 
ziua de mîine să fie luminoasă, 
pentru ca liniștea popoarelor să 
nu mai fie amenințată, pentru ca 
aptitudinile și talentele lor să-și 
găsească cîmp larg de afirmare. 
Creșterea prestigiului F.M.T.D.

drept urmare a liniei sale politice 
juste.

Un ’ 
venția 
cretar 
Uniunii 
cizarea 
lui de 
tregului 
față de

viu interes a sfîrnif inter- 
tov. Virgil Trofin, prim-se- 
a| Comitetului Central al 

i Tineretului Muncitor. Pre- 
i clară și fermă a punctu- 

vedere al U.T.M., al în- 
tineret al patriei noastre, 
problemele esențiale din

In a treia zi a dezbaterilor

este rezultatul atitudinii sale realis
te, a înfelegerii cerinfelor juste 
ale tineretului lumii. Lucrul acesta 
îl remarcau de altfel mulfi vor
bitori în expunerile făcute.

Primul vorbitor în ședinfa de 
dimineafă a fost Gheorghi Kara- 
manev, secretar al Uniunii Tine
retului Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria, care a scos în 
evidenfă faptul că apărarea păcii 
este sarcina principală a mișcării 
internaționale democratice de ti
neret ca și a tuturor oamenilor 
cinstiți. Tineretul bulgar apreciază 
rezultatele deosebite obținute în 
munca F.M.T.D. și le consideră

viața tineretului lumii a reținut 
atenția participanfilor la sesiune.

Din îndepărtata Brazilie vorbește 
un reprezentant al tineretului co
munist : Vicente Cavalcanti Cys- 
neiros. El a transmis tineretului 
romîn un salut frățesc. Vorbitorul 
a înfățișat puternica mișcare de 
luptă a tineretului din America 
Latină pentru pace, independență 
națională și progres social.

N’Diongue Boubakar, reprezen
tantul Tineretului Democrat din 
Senegal, a rostit o amplă expu
nere urmărită cu multă atenție, 
în sală răsuna glasul generației 
tinere a Africii negre, a acelui

continent care s-a ridicat la luptă 
spre a rupe lanțurile robiei co
loniale. Această luptă are condiții 
favorabile datorită schimbării ra
portului de forțe pe arena mon
dială în favoarea păcii și socia
lismului — a relevat vorbitorul. 
Creșterea forțelor păcii, legată 
strîns de dezvoltarea impetuoasă 
a lagărului socialist și de întă
rirea mișcării de eliberare națio
nală, este o barieră de netrecut 
pentru dușmanii păcii și înțele
gerii între popoare, imperialiștii 
și colonialiștii. N'Diongue Bouba- 
kar a scos în evidență că poziția 
fermă a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat în sprijinul 
luptei anticolonialiste a tineretului 
african i-a consolidat prestigiul și 
a avut drept rezultat prezența în 
rîndurile sale a 14 organizații ale 
tineretului din Africa. Vorbitorul a 
subliniat în cîfeva rînduri năzuin
ța tineretului Africii de a-și aduce 
contribuția la marea bătălie pen
tru apărarea păcii, pentru co
existență pașnică, împotriva co
lonialismului.

La cel de al treilea punct deEUGENIU OBREA
(Continuare în pag. a 4-a) |‘



. Hele trecute cu sprijinul corespondenților 
Kt săi, „Scînteia tineretului" a fost de fală la 
Jțbr activitatea desfășurată de mai multe cămine 

culturale din țară.
Sîntem în plină iarnă. Pretutindeni s-au în

tocmit pentru această perioadă bogate planuri de ac
tivitate. Ce obiective și măsuri cuprind ele ? Și mai 
ales — cum se îndeplinesc prevederile planurilor ? 
Este căminul o gazdă primitoare și instructivă pentru 
milioanele de oameni — tineri și vîrstnici — de la 
sate ?

In raidul nostru am căutat răspunsuri Ia aceste în
trebări. Căminul cultural din comuna Puchenii Mari a organizat un ciclu de conferințe științifice. Fiecare conferință este pregătită și în laboratorul școlii unde se pun la punct experiențe interesante ce urmează a fi efectuate în fața ascultătorilor.1 Cz pruajzl sărbătoririi colectiviștilor fruntași, în una din sălile căminului nitaral din comuna Boldu s-a deschis o expoxiție agricolă. Vizitatorii s-au oprit cu interes mai ales la standul rezervat „porumbului 5000"

iniăiind 

din agrotehnica nouă, 
din experiența 
gospodăriilor 

colective fruntașe

■
 a Cefa, regiunea Crișana, 

multe din potecile făcute 
de mii de pași duc la cămin. Semn că seară de 
seară căminul e cercetat

• de numeroși vizitatori. 
Pentru ei, pentru îndeplinirea multiplelor 
lor cerințe, colectivul căminului (director 
— Aurel Popovici), împreună cu comitetul 
comunal U.T.M. (secretar — Balogh Iosif) 
și cu alte organizații de masă din co
mună, înfăptuind indicațiile comitetului 
comunal de partid au întocmit un bogat 
plan de muncă pentru iarnă. Planul por
nește de la sarcinile economice princi
pale pe care și le-a propus pentru 1962 
tânăra gospodărie colectivă „1 Mai" din 
comună. Așa, de pildă, pentru desfășura
rea ciclului de conferințe agricole, con
ducerea căminului s-a sfătuit cu consiliul 
de conducere al gospodăriei colective în 
alegerea acelora dintre temele recoman
date de Ministerul învățămîntului și Cul
turii care corespund ramurilor de pro
ducție ale gospodăriei. Au fost pregătite 
și în parte prezentate conferințe despre 
căile de sporire a producției de grîu și 
porumb, despre metode avansate pentru 
obținerea unei productivități mari la ani
malele — proprietate obștească, despre 
asigurarea bazei furajere etc. Cea mai 
mare atenție, în cadrul ciclului, se acordă 
popularizării metodelor prin care se poate 
obține o producție de 5000 kg porumb 
boabe la hectar în teren neirigat, pe cele 
100 hectare prevăzute pentru 1962.

Nou pentru viața culturală a comunei 
Cefa este în această iarnă și faptul că tot 
mai mulți colectiviști urcă cu pași siguri 
pe scena căminului și înfățișează de la 
această tribună viața lor nouă, îmbelșu
gată și experiența lor în producție. într
una din serile acestei ierni, căminul a 
găzduit un simpozion cu tema: „Cum am 
devenit colectiviști fruntași". Printre al
ții,. a luat cuvîntul Gui Rozalia, care a 
înfățișat felul cum este organizată mun
ca în echipa pe care o conduce, astfel in
cit toți membrii acesteia să se ridice la 
nivelul fruntașilor. Tot de curînd, s-a or
ganizat la căminul din Cefa o întâlnire cu 
președintele gospodăriei colective din 
Mădăraș, Teodor Maghiar, Erou al Mun
cii Socialiste, care a vorbit despre expe
riența gospodăriei multimilionare pe care 
o conduce, experiență înfățișată de el la 
Consfătuirea pe țară a țăranilor colecti
viști.

Pentru conferințele și simpozioanele pe 
teme legate de colectivizarea comunei, 
pentru întîlnirile cu colectiviștii fruntași, 
căminul pregătește din vreme bogate pro
grame artistice. La aceasta contribuie și 
organizația U.T.M. din comună, care se 
preocupă ca tinerii să-și valorifice din 
plin talentul și hărnicia în cadrul activi
tății artistice de amatori.

Din păcate, nu se pot spune lucruri la 
fel de bune despre modul în care se în
făptuiește aici o sarcină de seamă ce stă 
în fața conducerii G.A.C., a organizației 
U.T.M. și a activiștilor culturali din co
mună. Este vorba de organizarea învă
țămîntului agricol de masă. Printre cei 
100 colectiviști cuprinși în cercuri abia 
de pot fi găsiți cîțiva tineri. Este știut că 
plenara C.C. al U.T.M. a stabilit ca una 
dintre cele mai importante sarcini ale 
organizațiilor U.T.M. de la sate în perioa
da de iarnă este să sprijine desfășurarea 
învățămîntului agricol de masă, să antre
neze masa largă a tineretului la această 
activitate, asigurînd frecventarea conti
nuă a cursurilor de către tinerii înscriși 
în cercurile agrozootehnice. Organizația 
U.T.M. din această comună se preocupă 
insă cu totul nesatisfăcător de felul cum 
se desfășoară învățămintul agrozootehnic. 
Cît despre lectori, nu se poate spune că 
loan Deac și loan Badea, amîndoi ingi
neri, n-ar fi competenți. Se pare însă că 
ei nu pun destulă pasiune în înfăptuirea 
sarcinii ce le-a fost încredințată. Altfel 
nu se explică de ce primele lecții ținute 
de ei nu au vădit nici un fel de pregătire, 
lectorii mulțumindu-se să citească mono
ton cite un capitol de broșură, fără a fo
losi nici una din planșele, graficele, foto
montajele, mostrele de recoltă, pe care le 
procură și le utilizează oricare adevărat 
propagandist al agrotehnicii înaintate.

în toate satele

■
 oposim in preajma oralu

lui Hunedoara. Nu de-

I parte de semețele furnale ale uriașului combinat siderurgic colectiviștii s* 
' întovărășită — prieteni fi 

frați de nădejde ai oțelurilor - ..dau șar
je" de grîu, porumb, carne si lapte. In 
fiecare dintre țațele Strei Ohaba, Strei 
Săcel, Streisingeorgi, Valea Sîngeorgiulni. 
Grid, actiuistii căminelor culturale sătești, împreună cu organizațiile U.TM. au studiat preocupările de producție ale tinerilor, pentru ca propaganda cunoștin

țelor agricole sd aibă ic caracter co-.cret. 
diferențiat. Ca urmare, au luat ființă 
cercuri agrotehntse, itxrtehTtee, țî s-au 
organizat cicluri de conferințe agricole cu 
tematică adaptată tpeeificului economic 
local. In predarea lecțiilor si conferințe
lor lectorii foiotete un bogat material de
monstrativ: mostre de produse, mulaje, 
planșe, diafdme etc. Organizațiile U.TJtf. 
ajută pe lectori în organizarea discuțiilor cu cursanții — in bună pcrte tineri. In timpul discuțiilor se confruntă 
puncte de vedere noi, păreri fi 
propuneri interesante în legături cu țe
lul cum — acolo. în sat - pot fi înfăptuite metodele deferite in lecfii si conferințe. In satul Grid, de pildă, cîteva 
zed de întovărășiți iau parte cu regula
ritate la ciclul de conferințe agricole. In
tr-un rind. unii dintre ei au arătat în discupi cd in sat rin* condiții naturale 
prielnice înființării unei livezi rentabile 
de meri Ionatan, treabă ce poate fi însă înfăptuită numai prin trecerea lor de la întovărășiră la gospodăria eclectică. Tot acolo s-a vorbit despre posibilita ia dez
voltării unei alte ramuri de prodecție în condițiile gospodăriei colective: crește
rea oilor eu lină temifină. Prin conferințele ținute fi discuțiile purtate, căminele culturale din satele amintit? aduc o contribuție de preț la crearea de noi gospodării colective, la consolidarea celor înființate pină acum.Orgar.uind o rie activitate -ulturală in fiecare lat, activiștii culturali au po-

sibilitatea să răspundă concret la proble. 
mele ce-i preocupă pe țăranii muncitori 
din acel sat; peisajul muncii cultural-e
ducative se îmbogățește cu noi nuanțe, 
potrivit cerințelor locale, și astfel crește 
sfera de cuprindere a acestei munci. La 
Streisîngeorgi, de pildă, mulți tineri și 
vîrstnici lucrează în sectorul zootehnic.
Căminul, ținînd seama de aceasta, a pre
văzut acțiuni destinate în mod special 
colectiviștilor din această ramură. Una 
dintre manifestările programate — ținută 
de curînd — a fost o întîlnire la cămin 
a crescătorilor de animale din sat, cu co
lectiviști din aceeași ramură de produc
ție, din comunele apropiate. Cu acest pri
lej s-a vorbit printre altele despre expe 
riența în muncă a mulgătorului de vaci 
Sturz Iulius de la G.A.C. „Octombrip 
Roșu" din satul Lăpușnic, raionul Ilia, 
care a reușit să obțină 3.600 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată. Pentru co
lectiviștii din Batiz altă inițiativă — de 
astădată a căminului din satul lor: un 
jurnal vorbit pe tema creșterii animale
lor, susținut de tehniciană Viorica Popa, 
de inginerul Aurelian Marele și de con
tabilul G.A.C., care au vorbit pe rind 
despre creșterea oilor, despre hrănirea 
rațională a animalelor în timpul iernii și, respectiv, despre veniturile mari pe 
care le aduce colectiviștilor dezvoltarea 
acestui sector.

Și în aceste sate hunedorene însă aria 
activității culturale desfășurate in spriji
nul sarcinilor actuale din agricultură cu
prinde multe alte forme, genuri și mij
loace. Ne vom referi mai ales la popu
larizarea cărții agrotehnice, prieten apro
piat al omului muncii de la sate. Dese
ori la căminul cultural din Streisîngeorgi 
(directoare — tov. Victoria Țirlea) se or
ganizează consfătuiri cu cititorii cărților 
agricole. La o astfel de manifestare, bi
bliotecara a răspuns la întrebările cili- 
torilor unor broșuri agricole recent apă
rute, a făcut recomandări desș^e felul 
cum trebuie studiată o astfel de lucrare, 
a adus la cunoștința cititorilor noi titluri 
de cărți agricole intrate în biblKteeă. Ast
fel de consfătuiri sini prevăzute și de că
minele culturale din satele învecinaip 
Este de presupus că. dacă Ia consfătuir: 
cel ce va da răspunsuri șt va face reco-

mandări va fi inginerul sau tehnicianul 
agronom, manifestarea va avea o eficiență sporită.

A

In fiecare zi, 
căminul spune 
ceva oamenilor

■
 rmătoarea oprire pe itine-

■ariul nostru: comuna Go
loganii, raionul Focșani. 
Nici aici, firește, săptâ- 
mina n-are mai multe zile 
decit in alte părți ale țării.

S-a făcut insă dovada, in zilele acestea 
de iarnă, că săptamina — deși e o perioa
dă scurtă — oferă un cadru suficient de 
larg și cuprinzător pentru activitatea că
minului cultural. Cu o singură condiție: 
să nu fie pierdută nici o zi.

Cum arată așadar o săptămînă cultu
rală in comuna Gologanu?

Intr-o zi, sute de tineri care umplu 
sala căminului ascultă cu mare interes 
spusele bătrlnului Gheorghe I, Gheorghe 
despre „Comuna noastră ieri și azi". Dru
mul de la munca trudnică, silită, pe o- 
goarele chiaburilor Iancu Vilcu și Cos- 
tache Udrea și pină la viață îmbelșu
gată de azi a colectiviștilor a fost înfă-

Tinerii din echipa de teatru a căminului cultural din comuna Chetriș, raionul Bacău, se pregătesc pentru spectacolul cu piesa „Rîsul pă- mîntului"Foto: O. PLECAN

La începutul conferinței După 15 minute
țișat așa cum l-c văzut și înțeles un om 
simplu, recunoscător partidului pentru 
grija sa față de bunăstarea celor ce mun
cesc. Tinerii au fost astfel ajutați să cu
noască și să prețuiască mai limpede fo 
loasele gospodăriei colective, să învețe 
-um trebuie consolidau cuceririle socia 
'.ismului la sate.

Intr-o altă zi, tinerii colectiviști din comună, care se străduiesc să-și însu
șească deprinderile muncii în colectiv.au 
participat la o seară de întrebări și răs
punsuri: „Ce vreți să știți despre orga 
nizarea și retribuirea munrii în G.A.C?r 
In ziua următoare o „călătorie* pe harta 

lumii a trecut în revistă evenimentele 
internaționale actuale. Mai departe, tine
rii cursanți din învățămintul agricol de 
masă au ascultat lecția despre căile și 
mijloacele de obținere a unei producții 
de 5.000 kg porumb boabe la hectar, în 
condiții de neirigare. Dar poate cel mai 
mare număr de participant a fost în
trunit în seara cînd s-a prezentat la că
min filmul documentar despre viața co
lectiviștilor din regiunea Galați și care 
înfățișa între altele și constituirea G.A.C 
din comuna Gologanu. Căminul nu s-a 
mulțumit însă cu simpla proiectare a 
filmului. Cerînd din timp filmul de la în
treprinderea cinematografică regională, el 
a invitat totodată și cîțiva dintre „eroii" 
filmului — colectiviști din comună și din 
localitățile învecinate — să se pregătească 
pentru a lua cuvîntul în fața spectato
rilor. Cu acest prilej, colectivistul Anta- 
chi Ganea a întărit cele văzute de oa
meni în film cu exemplul propriei sale 
vieți de astăzi, mărturie convingătoare a 
superiorității și avantajelor gospodăriei 
colective. Au mai luat cuvîntul și alții. 
Nu după multe zile, Sandu C. Ion, Nico
las Tatu, Sanda Buzatu, Tănase Ganea 
și alții s-au alăturat marii familii a co
lectiviștilor.

$i odată cu fiecare film sosit în co
rn-nă noi argumente vor fi oferite celor pe care-! așteaptă cu brațele deschise colectiva din sat

Și iarna continuă să fie la Gologanu 
un anotimp prin excelență cultural, săp
tămână de sâptămînă, zi de zi...

Planul cere să ne 
ținem de cuvintu » îndreptățită nădejde —Sl'UHK P^rte confirmată ulte- IlUBWHil. r«>r - «« am oprit la Doi I hești-Fălticeni. Experiența 

căminului de aici este cu- WlmnwlH noecată In toate comunele 
ratomdiu. Nici in această iarnă nu lipsesc 
manifestări atrăgătoare cu conținut bo
gat, pentru toate gusturile și preocupările 
tinerilor și vârstnicilor din comună. Pla
nul de muncă culturală in timpul iernii 
— întocmit din creme — a fost dezbătut in 
adunările generale ale organizațiilor 
U.TJC din satele comunei, prilej ca mulți 
tineri să se angajeze că vor participa la o 
formă de activitate sau alta. Conferințe 
pentru colectiviștii din comună, cu tit
luri ea: .De ce trebuie să crească fondai de bază al G-A_C-“, sau „Livezile se mută pe coastă" (despre valorificarea +?.- 
rennrUor In pantă ale gospodăriei colec
tive) a rfepmu interesului firesc al co- 
lectivițtilor pentru problemele actuale de prodseție fi de organizare din gospodă
ria lor. PnUn țăranii întovărășiți s-au 
inițiat expuneri intitulate: „Cu cît sînt mai ciștigați colectiviștii din comuna noastră decit intovărășiții“, lectura la 
cercnrile de citit a unor broșuri despre 
gospodăriile colective fruntașe din re
giune etc. Desfășurarea ur.or asemenea 
manifestări adturale contribuie, firește, 
la sporirea numărului țăranilor munci
tori din Dolhești care în aceste zile se 
înscriu in gospodăria colectivă.

Cu toate aceste incontestabile reali-

zări, viața culturală a comunei Dolhești 
mai are încă unele „pete albe", prici
nuite de lipsa de perseverență a condu
cerii căminului cultural și a comitetu
lui comunal U.TM. pentru îndeplinirea 
întocmai a planului de muncă culturală 
pe timpul iernii. Așa, de pildă, deși mulți 
tineri din comună așteaptă cu nerăbdare 
desfășurarea anunțatelor concursuri 
..Cine știe răspunde" pe teme legate de 
transformarea socialistă a agriculturii și 
de aplicarea metodelor de muncă înain
tate, au trecut săptămîni de la datele 
prevăzute, fără ca viitorii concurenți să 
fie invitați pe scena căminului pentru 

a-și confrunta cunoștințele. De asemenea, 
este cu totul insuficientă pentru cerin
țele cititorilor din comună organizarea 
unei singure recenzii (la nuvela „Desfă
șurarea"). Nu s-au realizat încă serile li
terare și prezentările de cărți agricole, 
manifestări prevăzute în plan la date 
acum depășite.

O îndatorire de seamă a căminului, 
mai ales acum, în timpul iernii, este să 
organizeze o intensă muncă de populari
zare a științei. Formal, această preocu
pare este prezentă la Dolhești. în pla
nul căminului obiectivul „Răspîndirea 
cunoștințelor științifice" este scris citeț 
ca să-l poată vedea oricine își închipuie 
că la acest cămin tot ceea ce este în plan 
este și în realitate... Mai mult, sînt cu
noscute tovarășului P. Sandovici. direc
torul căminului cultural, importanța și 
metodica organizării serilor de experi
ențe științifice. El obișnuiește chiar să 
citeze cuvintele lui Gherman Titov: „Mai 
bine să vezi o diată decît să auzi de o 
sută de ori", cuviințe care sînt în perfect 
acord cu folosirea unui gen de manifes
tare atît de convingător, cum este seara 
de experiențe știimțifice. Toate bune, dar 
experiențe științifice nu se fac la cămi
nul din Dolhești.

Planul obligă, eă este cuvîntul de onoa
re dl activiștilor culturali dat sutelor de 
familii de colectiviști și întovărășiți din 
comună. De aceasta ar trebui să țină 
seama în mai mare măsură activiștii cul
turali și comitetul comunal U.T.M. din 
comuna Dolhești.

Și pentru că tot ne aflăm în regiunea 
Suceava, să observăm că în ceea ce pri
vește ciclurile de conferințe agricole și 
științifice numeroase cămine culturale și 
organizații U.T.M. manifestă o ușurință 
de nepermis, tradusă prin tărăgănarea 
începerii ciclurilor și prin lipsa de preo
cupare pentru atragerea unei mase largi 
de ascultători, îndeosebi tineri. Pentru buna desfășurare a acestor acțiuni, care 
au un caracter de continuitate, căminul 
trebuie să manifeste o grijă deosebită 
față de cei a căror prezență o solicită ; 
lumina, căldura, afișul care popularizează 
din vreme data, ora exactă și tema ma
nifestării sînt „amănunte" de importanța 
cărora unii își dau seama, din păcate. 
abuL atunci cînd ele lipsesc. Pentru că, 
dacă în multe zile sălile căminelor cul
turale din comunele Sulița, Lunca, Stro- 
iești, raionul Botoșani, nu se bucură de 
prea mare afluență de public, aceasta se 
datorește în primul rind lipsei de ospi
talitate a gazdelor, manifestată prin so
bele reci din aceste săli.

Cind există 
inițiativă și... 
cind lipsește

■
 esigur, nu e ușor să se or

ganizeze o intensă viață 
culturală a comunei de-a 
lungul a săptămâni și luni 
de zile. Multe depind în 
această privință de iniția

tiva activului cultural și de U.T.M.. care 
prin priceperea și hărnicia sa poate con-La Vîrșolț-Crișana, unele conferințe sînt pregătite superficial. Ca urmare...

— Cînd terminați, nu uitați să încuiați ușa...Desen de V. VASILIU 
tribut la atragerea unei mase largi~ la 
manifestări al căror conținut bogat să fie 
întruchipat într-o formă atrăgătoare.

In regiunea Ploiești, inițiativele se ma
nifestă din plin. La multe cămine cul
turale, alături d.e genurile de manifestări 
cunoscute și ma:i des folosite pină acum, 
se folosesc și altele. Printre ele amintim 
..Ziua zootehnist" (cită mândrie pentru 
crescătorul de animale să știe că impor
tanța îndeletnicirii lui a determinat ca 
o zi pe săptămână din programul cămi
nului să-i fie dedicată/), sărbătorirea unor familii de colectiviști fruntași, schimburi 

de vizite între colectiviști (din Mîhăl 

ceni, de pildă) și întovărășiți (din Vadu 
Sorești, comună apropiată de Mihălceni); 
apoi lectorul — povestitor (ingineri agro
nomi, învățători și profesori vizitează 
cercurile de citit și susțin convorbiri pe 
teme politice, economice, științifice), ex
puneri alcătuite pe plan regional, înso
țite de programe de brigadă — după mo
dele întocmite de asemenea pe plan re
gional — despre sarcinile ce revin agri
culturii regiunii Ploiești în lumina cu- 
vîntării tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Consfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști.

într-o altă parte a țării, în raionul 
Șimleu, se fac intense pregătiri pentru ca 
prima fază — intercomunală — a Festi
valului bienal de teatru „I. L. Caragiale" 
să se desfășoare cu maximum de efici
ență în ceea ce privește educarea socia
listă a oamenilor muncii de la sate. Casa 
raională de cultură, a asigurat difuza
rea operativă și a ajutat la punerea în 
scenă a numeroase piese nou apărute, des
tinate satului nou, socialist, și a con
tribuit la creșterea numărului formații
lor de teatru din raion. Numai în ulti
mul timp, numărul acestora a crescut de 
la 44 la 61, concomitent cu sporirea nu
mărului formațiilor de cor și al brigăzi
lor artistice de agitație. Pentru ca în pe
rioada Festivalului de teatru să fie . sti
mulată în același timp și dezvoltarea ce
lorlalte sectoare ale mișcării artistice de 
amatori, s-a inițiat, sub îndrumarea co
mitetului raional de partid, o întrecere 
raională între brigăzile artistice de agi
tație, pentru cele mai bune programe 
dedicate colectivizării agriculturii și ex
perienței gospodăriilor colective fruntașe.

Și în acest raion se remarcă însă pe 
alocuri lipsă de inițiativă, ceea ce duce 
la mari deosebiri între nivelul muncii 
culturale in diferite comune, de parcă . 
cine știe câte meridiane și paralele ar 
separa pe activiștii culturali și organiza
țiile U.T.M. din diferite comune ale ra
ionului. Fără îndoială că propaganda a- 
gricolă sau munca de popularizare a ști
inței nu se pot desfășura „de la sine‘% 
Se pare însă că la Măeriște conducerea 
căminului cultural nu e pe deplin con* 
vinsă de acest lucru, de vreme ce îngă
duie ca expuneri pe teme agricole im
portante să fie ținute de conferențiari aleși 
la întâmplare, în lipsa inginerului de spe
cialitate care nu se prezintă atunci cînd 
e așteptat de ascultători. Ce se poate 
spune iarăși despre conducerea căminu
lui din Vîrșolț, care urmărește atît de 
puțin desfășurarea ciclului de conferințe 
științifice îneît, în ziua de 24 decembrie, 
lectorul care era „de servici" să țină con
ferința programată nu cunoștea nici mă
car titlul acesteia și a luat la întâmplare, 
spre a citi, una din conferințele trimise de 
Direcția generală a așezămintelor cultu
rale ?

La Sărmășag, căminul nu poate fi so
cotit o gazdă primitoare, deși are toate 
posibilitățile să fie. Scaune nou-nouțe 
stau aruncate pe scenă, iar în fața sce
nei s-a socotit potrivit să se depoziteze 
materiale de construcție ale școlii. Cum 
se mulțumește oare comitetul comunal 
U.T.M. cu o astfel de înfățișare a cămi
nului care, mai ales iarna, trebuie să 
fie cea de a doua casă a tinerilor? După 
cîteva ore de muncă patriotică, institu
ția culturală a comunei ar putea arăta 
într-adevăr așa cum trebuie să arate.'======. ★ ★ . '
Raidul nostru a scos în evidență faptul cd la sate, ca urmare a grijii partidului pentru ridicarea nivelului cultural al țărănimii exista posibilități pentru organizarea unei activității cultural-educative mereu mai bogate și multilaterale. La multe cămine sînt înmănun- chiate forțele culturale ale satului, datorită colaborării căminului cu organizația U.T.M. și cu celelalte organizații de masă din comune și sate. In tot mai multe locuri, nu numai în centrul comunei, ci și în satele aparținătoare, căminele culturale pun la dispoziția oamenilor muncii — tineri și vîrstnici — mijloace pentru petrecerea instructiva și a- tractivâ a timpului liber din zilele de iarnă.Nu pretutindeni însă resursele tot mai largi ale instituțiilor culturale sătești sînt fructificate pe deplin. Planuri bogate în conținut, care cuprind inițiative și idei interesante, nu sînt aduse în întregime la îndeplinire, datorită neglijenței și delăsării unor consilii de conducere ale căminelor culturale și comitete comunale U.T.M. în unele comune nu se acordă atenția cuvenită formelor de bază ale educării și instruirii țărănimii în timpul iernii : învățămintul agricol do masă și ciclurile de conferințe științifice. De asemenea, nu în toate comunele și satele este atras tineretul la manifestări culturale legate de preocupările sale specifice, precum și la îngrijirea și păstrarea bunurilor materiale destinate activității culturale.Din partea comitetelor raionale U.T.M. și a secțiilor de învățamînt și cultură ale staturilor populare raionale este ds dorit să controleze și să îndrumeze cu mai multă perseverență și operativitate organizațiile U.T.M. ș’r respectiv, căminele culturale în desfășurarea activității de iarna la cămin și în folosirea tuturor forțelor culturale locale pentru ca tineretul îndeosebi să fie antrenat zi da zi la viața culturală a satului.

colectiv.au


Analiză profundă
liotărîri mobilizatoarein ,>Si- din au

înfăptuirea de partid din aceastăa hărniciei

u de mult sala clubului ,derurgistul“ Hunedoara avut loc lucrărileconferinței organizației orășenești U.T.M. pentru darea de seamă și alegeri. Făcînd bilanțul activității din ultimii doi ani a organizațiilor U.T.M., conferința a evidențiat contribuția pe care tineretul hunedorean o aduce zi de zi la sarcinilor trasate oamenilor muncii cetate a oțelului.O ilustrare vietineretului hunedorean este și contribuția lui la producerea celor 32.000 tone fontă, 10.00G tone oțel, 54.000 tone laminate date patriei peste plan, în numai 11 luni ale anului 1961.Conferința a apreciat că a- ceste succese reprezintă rodul muncii politice desfășurate de către Organizațiile U.T.M., sub directa conducere a organizațiilor de partid.în acest sens un rol important l-au avut adunările generale, învățămîntul politic, informările politice — forme principale de educare politică a tineretului.Participanții la discuții pe marginea dării de seamă, printre care Purțuc Mihai de la laminorul de 800 mm, Ghi- buș Ștefan de la secția I-a furnale, Comănescu Ion de la laminorul de 650 mm și alții au vorbit acumulată U.T.M. în ținutului adunărilor _ despre creșterea rolului acestora în munca de educare comunistă a tineretului. Ei au arătat că în stabilirea ordinei de zi a adunărilor generale, birourile organizațiilor U.T.M. se consultă cu masa largă a utemiștilor și tinerilor, cu tovarășii din conducerea secțiilor și sectoarelor, cer ajutorul organizațiilor de partid respective. Ca urmare, în adunările generale se dezbat acum probleme strîns legate de munca și viața tinerilor, care-i ajută să cunoască mai profund politica partidului nostru, felul în care pot contribui la traducerea ei în fapte.Asemenea adunări în care s-a discutat despre drumul glorios de luptă al partidului, despre înfăptuirile regimului democrat-popular în regiunea Hunedoara, despre ce a dat regimul democrat-popular, tineretului etc. au avut loc și în organizațiile U.T.M. de la laminorul de 800 mm. furnale 1-4, mecanic șef, de la I.C.S.H., în satele Toplița, Alun, Ba-Participanții la conferință au cerut noului comitet orășenesc U.T.M. să-și îndrepte și mai mult atenția asupra
----- •----- -----—

îmbunătățirii conținutului po- litic-educativ generale, i experiența pînă acum în combată cu manifestările de formalism și birocratism care mai există în unele organizații U.T.M. cu privire la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale.învățămîntul politic U.T.M. la care participă în acest an peste 11.200 tineri din orașul Hunedoara a făcut de asemenea obiectul unor dezbateri aprinse în timpul conferinței.Apreciind experiența pozitivă acumulată de unele organizații U.T.M. în munca de îndrumare a cercurilor politice, ferință au criticat însă și unele lism care mai persistă în activitatea unor cercuri politice, faptul că în unele locuri organizațiile U.T.M. lasă învăță-

al adunărilor să generalizeze bună dobîndită acest sens, să toată hotărîrea

participanții la con-manifestări de forma-

regularitate la seminariile cercurilor politice, pentru eă numai în felul acesta vor putea să cunoască starea reală de lucruri din fiecare cerc și să acorde propagandistului respectiv întregul ajutor de care are nevoie. în același timp conferința a apreciat că noul comitet orășenesc și organizațiile U.T.M. trebuie să controleze cu mai mult spirit de răspundere felul în care cursanții studiază materialul bibliografic indicat, să-i ajute pe propagandiști în organizarea consultațiilor necesare.Un loc important în lucrările conferinței l-a ocupat și felul în care se organizează informarea politică a tinerilor asupra principalelor evenimente interne și internaționale. Darea de seamă și delegații în cuvîntul lor au apreciat faptul că în ultima vreme un număr tot mai mare de organizații U.T.M. din oraș țin lunar informări politice în ca-
Conferința organizației 

orășenești U. T. M. * Hunedoara

despre experiența de organizațiile îmbunătățirea con- politic-educativ al generale U.T.M.,

Tehnică nouă - 
cunoștințe noi

(Urmare din pag. I-a) ceea ce va îmbunătăți mult calitatea finisajului; mobila va fi mai frumoasă, mai atrăgătoare. Dar tehnica nu stă pe loc. Ceea ce am învățat despre lacurile pe bază de poliesteri, mi-a interes deosebit, prietățile și metodele de folosire a acestor lacuri n-am învățat la școala de maiștri și îmi dau seama că trebuie să-mi completez cunoștințele, în hala de mașini, la cîteva faze de lucru se pune problema organizării în flux continuu a producției. Maiștrii au un rol important în organizarea producției în flux continuu, în sincronizarea producției. Mai mulți maiștri au a- rătat că este pozitiv faptul că în programul cursului s-au prevăzut atît lecții despre noile mașini de prelucrare a lemnului, despre organizarea în flux continuu a producției, ..cit și lecții despre planificare, normare și organizarea muncii în cadrul secțiilor.Organizarea ciclului de conferințe tehnice pentru îmbogățirea cunoștințelor tehni- co-profesionale ale maiștrilor este o acțiune interesantă care va contribui la îmbunătățirea muncii maiștrilor în organizarea producției, la cunoașterea de către ei a noilor mașini și metode tehnologice.

mîntul politic să se desfășoare de la sine. La O.S.M.l. de la C.S.H., de exemplu, cercurile politice desfășoară o activitate nesatisfăcătoare, propagandiștii fac deseori expuneri seci, neinteresante, uneori citind pur și simplu lecția din manual, cursanții nu sînt îndrumați și ajutați să studieze materialul bibliografic și ca urmare dezbaterile din semi- narii au de multe ori un nivel scăzut. Cu toate acestea comitetul organizației de bază U.T.M. n-a luat încă nici o măsură concretă pentru a pune capăt acestei stări anormale de lucruri.Criticînd lipsurile manifestate pînă acum în această direcție, conferința a stabilit totodată și o seamă de masuri pentru a asigura îmbunătățirea continuă a conținutului învățămîntului politic.Apreciind faptul că în multe întreprinderi organizațiile U.T.M. s-au preocupat ca propagandiștii să nu fie supra- încârcați cu alte sarcini, conferința a subliniat că în viitor propagandiștii trebuie să fie îndrumați mai îndeaproape pentru a frecventa cu regularitate seminariile de instruire, să fie ajutați să-și însușească temeinic învățătura marxist-leninistă, să-și lărgească orizontul politic și de cultură generală, pentru ca la rîndul lor, să poată face expuneri cît mai documentate și mai interesante în fața cursan- ților. Totodată, ' în scopul generalizării celor mai bune metode de expunere a lecțiilor și de conducere a convorbirilor în seminarii, s-a relevat necesitatea ca noul comitet orășenesc U.T.M. să organizeze periodic schimburi de experiență între propagandiști. S-a stabilit de asemenea ca membrii comitetului orășenesc, precum și membrii comitetelor și birourilor organizațiilor de bază U.T.M. să participe cu

drul adunărilor generale, că se preocupă cu mai mul’^â grijă de felul în care tinerii citesc ziarele și publicațile la care sînt abonați. Conferința a criticat însă faptul că uneori informările politice nu se țin cu suficientă operativitate, că alteori au un conținut sărac. Pentru remedierea acestor lipsuri conferința a obligat noul comitet orășenesc U.T.M. să ajute mai îndeaproape organizațiile de bază pentru a ține informări politice nu numai o dată pe lună, in cadrul adunărilor generale, ci ori de cite ori în viața politică internă și internațională apar evenimente care trebuie explicate tineretului, folosind in acest scop joile tineretului, duminicile tineretului, diferite spectacole care au loc la cluburi și cămine culturale, repetiții ale formațiilor artistice de amatori și alte prilejuri.Totodată din lucrările conferinței a ca sâ iar realor________________nică pregătire politică, ideologică și de cultură generală.Un mijloc eficace de informare politică operativă a tinerilor asupra celor mai semnificative evenimente care au loc în țară și peste hotare îl constituie presa. De aceea, organizațiile U.T.M. trebuie să îndrume tinerii pentru a organiza periodic, în pauzele de masă, seara în dormitoare etc. citirea și comentarea celor mai importante articole care apar în presă.Activitatea culturaLartistică și sportivă, conținutul ei tic educativ, felul în sînt ajutați tinerii petreacă timpul liber în plăcut - au stat de asemenea

_*_1 a reieșit necesitatea tema informării politice fie din timp stabilită, pregătirea și expune- ei să fie încredințată ace- tovarăși care au o temei-

în centrul atenției conferinței. In această ordine de idei darea de seamă recunoștea din capul locului că în oraș există multe posibilități și mijloace materiale: cluburi, cămine culturale, biblioteci, stadioane. dar care nu sint folosite suficient. Mai mulți delegați au criticat faptul că se organizează foarte rar activități culturale și sportive in secții și sectoare, acolo unde se află masa larga a tinerilor. La O.S.M. 2 de la C. S. Hunedoara. de exemplu, lucrează peste 300 de tineri, din aceștia numai 5-6 fac parte din formațiile artistice, iar in secție nu s-a organizat de luni de zile o acțiune cultural-sporti vă.Criticized aceste lipsuri conferința a cerut noului comitet orășenesc U.T.M. să ajute îndeaproape organizațiile U.T.M. pentru a organiza cu regularitate unele activități culturale și sportive, care și-au dovedit deja eficacitatea in rindul tinerilor cum sint: joi ale tineretului, duminici cultural- sportive. seri literare, seri de poezie, învățarea unor cîntece revoluționare și patriotice, concursuri gen ..Cine știe, răspunde’’ pe diferite teme de cultură generală și altele. Prin asemenea activități — s-a arătat în conferință — tinerii pot și trebuie sâ fie ajutați să-si petreacă cît timpul liber, să-și continuu orizontul politic și de cultură generală, fapt ce va contribui ca aportul lor la îndeplinirea sarcinilor economice ce revin anul acesta muncitorilor hunedoreni să fie din ce în ce mai mare.
★în încheierea lucrărilor conferinței organizației orășenești U.T.M. Hunedoara a luat cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. al U.T.M. Vorbitorul a evidențiat activitatea rodnică desfășurată de organizațiile U.TM. din oraș pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor economice, pentru îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de cost al acestora și realizarea unui volum cît mai mare de economii. în continuare tovarășul Virgil Trofin a vorbit pe larg despre sarcinile ce revin tineretului în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.în încheierea cuvîntului său tovarășul Trofin a făcut organizațiilor U.T.M. din oraș recomandări privind îmbunătățirea continuă a muncii de educare comunistă a tineretului.

mai instructiv lărgească

l

suscitat un Despre pro-

CinematografePorto-Franco: București, A- lex. Sahia, Volga, Drumul Serii; Salt spre glorie : Patria; Agentul X 25 : Republica, Lumina, înfrățirea între popoare, Gh. Doja ; Secerișul verde : Magheru, I. C. Frimu, 8 Martie, Arta ; Lumea aplaudă : V. Alecsandrî; Flăcări în taiga : Flacăra ; Cavalerii teutoni : Popular ; Tom Degețelul: 16 Februarie, Olga Bancic, B. Delavrancea ; Poveste despre o fată : — . . . •Popov; Cazacii: Mecanicul Tineretului; Șoricelul și creionul — Cine a cîștigat cupa? — flori de pe munți — Suflătorul și flacăra — Prin rezervația naturală din Caucaz: Timpuri Noi : Program special pentru cor’ — dimineața, Doctorul din Bothenow — după amiază: 13 Septembrie ; Pînze purpurii : Cultural ; Zece pași spre răsărit: Grivița, G. Coșbuc, Aurel Vlaicu : întâlnire pe cablu : V. Roaită, 23 August ; Raidul vărgat: Unirea ; Ultimul meu tango: T. Vladimi- rescu ; Cinci zile și cinci nopți: Elena Pavel. Miorița, Libertății ; Două vieți: Munca ; Sonate : Moșilor.

Maxim Gorki, Alex. Poznașa: Central; Victoria, Floreasca; conducea trenul:

poli- care să-și mod

★în partea a doua a conferinței a fost ales noul comitet orășenesc, comisia de revizie și delegații la conferința regională. în funcția de prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Hunedoara a fost files tovarășul Sergiu Ivanov.
LAL ROMULUS 

corespondentul „Sdnteii tine
retului" pentru regiunea 

Hunedoara

la nrunții Bucegi, deasupra Văii CerbuluiFoto : prof. V. ORZA
Primirea de către președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romine 
a ministrului Elveției la BucureștiVineri 12 ianuarie 1962, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne. Ion Gheorghe Maurer, a primit în audiență de pre-

zentare pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Elveției la București, Emile Bisang.
Semnarea planului de colaborare 

științifică intre Academia R. P. Romine 
și Academia de Științe a R. S. Cehoslovace 

pe anul 1962Vineri a avut loc la Academia R. P. Romîne semnarea planului de colaborare științifică între Academia R. P. Ro- . mine și Academia de Științe a R. S. Cehoslovace pe anul 1962.Planul prevede efectuarea de cercetări științifice în comun și colaborarea în domeniile matematicii, fizicii, biologiei, astronomiei, medicinii, lingvisticii și altor ramuri ale științei. In vederea întăririi și pe mai departe a legăturilor științifice între cele două academii, planul mai prevede vizite reciproce de oameni de știință pentru studii și specializare, conferințe, consultații științifice, colaborarea pentru rezolvarea unor probleme actuale de cercetare științifica.Planul a fost semnat din partea Academiei R. P. Romîne de acad. I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, iar din partea Academiei de Științe a R. S. Cehoslovace de acad. J. Ko- zesnik, vicepreședinte al Academiei Cehoslovace de Științe.La semnare au participat acad. Atanase Joja, președintele Academiei R. P. Romîne, membrii delegației Academiei de Științe a R. S. Cehoslovace, precum și academi-

eleni, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de față J. Sykoia, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și me- bri ai Ambasadei.
★In seara aceleiași zile, acad. Atanase Joja a oferit o masă în cinstea delegației A- cademiei de Cehoslovace. Științe a R. S-

COMUNICATIn conformitate cu hotărîrea adoptată de către delegațiile de partid și guvernamentale ale Republicii Populare Romine și Republicii Populare Polone. cuprinsă în Declarația comună din aprilie 1961 de la Varșovia, între 9-11 ianuarie 1962 au avut loc la București discuții între delegațiile Comitetului de Stat al Planificării din Republica Populară Romină și Comisiei de Stat a Planificării de pe lingă Consi- liul de Miniștri al Republicii Populare Polone cu privire la problemele colaborării economice dintre cele două țări în perioada de perspectivă pînă în 1980.In cursul discuțiilor, care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă deplină, au fost examinate problemele dezvoltării continue a relațiilor economice dintre cele două țări.Urmărind aplicarea în practică a principiului diviziunii internaționale socialiste a muncii, cele două delegații au elaborat bazele unui program privind dezvoltarea colaborării economice dintre cele două țări. Printre problemele discutate au fost îndeosebi analizate problemele de construcții de mașini, siderurgie și chimie. o atenție deosebită fiind acordată problemelor privind aprovizionarea reciprocă cu materii prime si materiale diverse.Protocolul asupra discuțiilor a fost semnat din partea Republicii Populare Romîne de către Gh. Gaston Marin — președintele Comitetului de Stat al Planificării din Republica Populară Romînă, iar din partea Republicii Populare Polone de către Ștefan Jedry- chowski, președintele Comisiei de Stat a Planificării de pe lingă Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Polone. Documentul semnat conține măsurile care vor permite creșterea volumului livrărilor reciproce de mărfuri dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Polonă de cea. 10 ori în anul 1980 față de 1960.Această importantă dezvoltare a colaborării economice va contribui Ia întărirea pe mai departe a economiei celor două țări, la ridicarea nivelului de trai al popoarelor prietene romîn și polonez și va însemna în același timp o contribuție la întărirea întregului lagăr socialist.
• *In legătură cu semnarea

protocolului, conducătorul delegației guvernamentale polone a făcut o declarație presei.Protocolul — a spus el — aduce o contribuție însemnată la stabilirea perspectivelor dezvoltării economiilor celor două țări. Luarea în considerare a unei perioade de 20 de ani permite o mai bună orientare în fixarea direcțiilor dezvoltării și are o importanță mare în special pentru astfel de ramuri industriale ca cea a construcțiilor de mașini, metalurgică și chimică, cărora, de altfel, le-am acordat multă atenție în convorbirile noastre. în ce privește livrările reciproce de materii prime, materiale și semifabricate, de asemenea, le-am dât o mare importanță. Fiecare din părți caută să facă cit poate mai mult pentru satisfacerea necesităților celeilalte părți și să contribuie astfel la dezvoltarea noastră reciprocă.Prin specializarea producției, diviziunea internațională socialistă a muncii și cooperare creăm condiții pentru ca industriile ambelor noastre țări să aibă un potențial mai mare, să facă față mai bine sarcinilor oare derivă din dezvoltarea țărilor noastre și a relațiilor în cadrul lagărului socialist, precum și din lărgirea legăturilor comerciale cu celelalte state.Lucrările noastre constituie începutul unei munci importante. Direcțiile generale au fost trasate; în perioada următoare ele trebuie concretizate și de aceasta se vor ocupa organele de planificare din ambele noastre țări.
★Delegația guvernamentală polonă, condusă de Ștefan Je- drychowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Comisiei de Stat a Planificării de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, a părăsit vineri dimineață Capitala.La plecare, în Gara de Nord, au fost de față tovarășii Petre Borilă, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Mauri- ciu Novac, vicepreședinte al C.S.P. și alte persoane oficiale. Au fost prezenți Janusz Zam- browiez, ambasadorul R. P. Polone la București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)(Agerpres)

Fotbal Petrolul nouă vic- care-1 în- Vietnam. la

Aspect din noua secție de mase plastice a Fabricii „Bela Breiner" din Timișoara unde nu de mult a intrat in funcțiune un nou aaieaat pentru fabricarea foliilor gutiplaet din poli ciornă de vinii
Foto: AGERPRES
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Echipa de fotbal Ploiești a obținut o torie în turneul pe treprinde în R. D. Jucînd vineri în nocturăHanoi cu o selecționată a clubului Dinamo, fotbaliștii ro- mîni au terminat învingători cu scorul de 2-0 (1-0) prin punctele marcate de Drîdea și Badea.Duminică, tot la Hanoi, Petrolul Ploiești va întâlni echipa Armatei Populare.
★

Intr-un meci internațional 
de fotbal disputat la Atena 
echipa F. C. Barcelona a în
vins cu scorul de 2-0 echipa 
Olimpiakos.

★In meci revanșă, echipa de fotbal Partizan Belgrad a întâlnit în orașul La Paz echipa Bolivar. Din nou victoria a revenit fotbaliștilor bolivieni cu scorul de 2-1 (2-1).
★

Continui ndu-și turneul în 
Guatemala, echipa maghiară 
de fotbal Ujpest Dozsa Buda
pesta a întrecut echipa „Comu- 
nicaciones" de care a dispus 
cu scorul de 5-1 (3-0). Punctele 
au fost realizate pentru echipa 
oaspete de Lenkey (3) și Bene, 
lntilnirea a fost urmărită de 
35 000 de spectatori.

Sah •'Federația de șah a U.R.S.S. a adresai președintelui Fide, Folks Rogaid, o telegramă

prin care-1 ioagâ să fie inclus pe lista participanțiloi la turneul internațional de la Sto- ckolm și marele maestru internațional Vasili Smîslov, fost campion mondial.
★

In prima rundă a turneului 
internațional de șah de la 
Beverwijk, Trifunovicia remi
zat cu Bisguer, Durrao l-a în
vins pe Barendregt. Alte două 
partide s-au terminat remiză :O’ Kelly-Robatsch și Van 
Schletinga-Kotnauer»

cova contând pentru aceeași 
competiție.

A apărut

PRESA NOASTRĂ**

Revista Uniunii Ziariștilor
din R.P.R. anul VI nr. 12

(68) 1961

Pu
(Urmare din pag. I-a)

cercetai bine puteai într-ade- 
văr zice : ăsta da om, parcă-i 
de stîncă".

Vorbele 
eu tot nu 
acum.

Cum îți 
profesională m-au 
la secția lăcătușerie. 
dus, am început să învăț și 
nu învățam prost. O dată însă 
nu știu ce treburi aveam pe 
la turnătorie și atunci s-a în- 
tîmplat minunea. Nu știu cum 
s-a făcut că m-am aflat de
odată față în față cu însuși 
soarele ! Era de fapt, un cup
tor în care clocotea metalul 
incandescent — dar așa mi s-a 
părut mie atunci, că e soare. 
Am rămas cu gura căscată. 
Cită putere e în focul ăsta, 
frățioare! mi-arn zis, și am 
revenit de nenumărate ori la 
turnătorie. Pe zi ce trecea 
îmi dădeam seama tot mai 
mult de ce doream. Am hotă- 
rît să mă fac turnător.

...Școli de turnători nu erau,

aveau tîlcul lor și 
le-am uitat nici

ziceam, la școala 
repartizat 

M-am

ferea
dar Manghiuc și-a continuat 
studiile de lăcătușerie cu un 
singur gind: să devină stă 
pinul metalului topit. După 
absolvire s-a dus in armată; 
visul însă nu l-a uitat și la 
întoarcere în uzină (fusese re
partizat la „Steagul roșu") a 
cerut la cadre să fie trimis la 
turnătorie.

— N-avem nevoie de lăcă
tuși la turnătorie, i s-a spus.

— Dar nu ca lăcătuș, tova
rășe, ca turnător!

— Bine, dar dumneata 
ești turnător! îți convine 
faci din nou ucenicie ?

— îmi convine!
La turnătoria de fontă a fost 

repartizat în echipa comunis
tului Pașca Isaia. Și s-a apu
cat de învățătură luîndu-o de 
la ,au și t,b".

Asta era cu 6 
adică pe atunci 
romînească 
pornea pe 
succese pe 
meze, iar 
ghiuc, avea să lucreze la tur

nu 
să

ani în urmă, 
cînd industria 
autocamioane 

plină de
de
calea 

care avea s-o ur- 
el, Vasile Man-

cuvi n t ului d a t

Patinaj
Sportivii din Norvegia, O- 

landa și Suedia participă la 
un concurs internațional de 
patinaj viteză pe stadionul 
Bislet din Oslo unde vor avea 
loc în curînd campionatele eu
ropene. După prima zi con
duce tînărul patinator norve
gian Efskind cu 96,750 puncte, 
urmat de Liebrechts (Olanda), 
Oness (Norvegia), Van der 
Grift (Olanda), Fostul cam
pion mondial Johanessen se 
află pe locul 5. Proba de 500 
m a fost cîștigată de Estvang 
(Norvegia) in 45”l/10- La 3000 
m pe primul loc s-a clasat 
Liebrechts cu 5'0T'3ll0. în
trecerile s-au desfășurat pe 
ploaie care a influențat starea 
gheții.

Hochei pe iarbăEchipa de hochei pe iarbă a Indiei continuă seria succeselor în turneul internațional de la Ahmedabad, care poate fi considerat un adevărat campionat mondial. Hocheiștii indieni au repurtat cea de-a treia victorie consecutivă, în- vingînd cu scorul de 9-0 echipa Olandei. Australia a dispus cu 1-0 de Noua Zeelandă, iar Japonia a întrecut cu 4-0 echipa Indoneziei. (Agerpres)

Voleiîntâlnirea masculină de volei dintre echipa Rapid București și formația belgiană Brabo Anvers contând pentru „Cupa campionilor europeni” va avea loc la 25 februarie la Anvers. în aceeași zi, la București se va disputa turul jocului dintre echipele masculine Progresul și T.S.K.A. Mos-

ANUNȚ
In conformitate cn pre

vederile H.C.M. 1061/1959 
întreprinderea Minieră 
Cimpulung va ține un con
curs pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi de mai
ștrii :

— doi maiștri mineri la 
sectorul Berevoeștl;

— un maistru mecanic 
la sectorul Berevoeștl;

— doi maiștri mineri la 
sectorul Poenari;

— un maistru mecanic 
la sectorul Poenari.

Concursul se va ține Ia 
data de 1 februarie 1962, 
orele 8 Ia sediul Întreprin
derii din Pescăreasa, ora
șul Cimpulung, raionul 
Mușcel, regiunea Argeș.

Condițiile de participare 
la concurs și actele ce tre
buie depuse, sint afișate 
la Servicinl muncă și sa
larii al întreprinderii Mi
niere Cimpulung.

în curînd pe ecrane

NOUL FILM ROMÎNESC
S-A FURAT O BOMBĂ

narea blocului motor și la nu
meroase alte piese pentru au
tocamioane. Pașca i-a simțit 
„stofa", s-a ținut de capul lui.

— Ia cartea asta,
O citea.
— Privește mereu 

învață să determini 
tura din cuptor după culoare.

Se uita și învăța.
— Deprinde-te să stabilești 

compoziția fontei după aspect, 
după duritate. Ia probe și 
compară-le. Compară-le me
reu, gîndește...

Și Manghiuc a luat sute de 
probe, a făcut mii de compa
rații. Știa ce vrea, dorea să 
devină un turnător de mina 
întîia și nu precupețea pentru 
asta nimic, nu lua nimic 
ușurelul.

După șase luni, Pașca 
lăsat în locul lui. „Măi, tu 
ești un băiat rău de loc. 
ambiție și-mi place asta. Pro
pun tinerilor să conduci tu 
brigada de tineret, eu trebuie 
să merg în altă parte..."

A condus-o. Experiență însă

citește-o.

metalul, 
tempera-

cu

n-avea și la început lucrurile 
nu mergeau prea bine. Băieții 
din brigada condusă de Joly 
Ludovic îi întreceau mereu. 
Manghiuc n-a întîrziat să în
trebe :

— Cum faceți ?
— Ne repartizăm bine sar

cinile în brigadă, organizăm 
bine locul de muncă.

— Da. E bine. Facem și noi 
așa...

La organizația U. T. M., la 
învățămînul politic, Manghiuc 
a învățat că visul său de a de
veni un turnător bun trebuie 
să se îmbine cu sarcina uzi
nei de a da autocamioane mai 
multe, mai bune, mai ieftine. 
De aceea, în fața brigăzii el 
ridică mereu problema respec
tării planului. „Planul e cu
vîntul nostru — nu vi-l căleați, 
orice ar fi" le spune el ti
nerilor.

Cuvîntul! In 1961, brigada 
lui Manghiuc și-a îndeplinit 
planul cu 23 de zile înainte de 
termen. In 1961 turnătoria de 
fontă de la „Steagul roșu" a

realizat cel mai bun indice 
calitativ din istoria ei, anga
jamentul de economii al bri
găzii a fost depășit cu 400.000 
lei, o luni întreagă s-a lu
crat numai cu electrozi eco
nomisiți, din 5-6 reparații planificate pentru cuptor s-a a- 
juns la 2 reparații.

Citind cifrele de mai sus 
veți vedea că de fiecare dată 
angajamentele sînt depășite. £i să te mai întrebi de ce oa
menii au încredere în el ? Mo
toarele autocamioanelor fa
bricate în ultimii cinci ani și 
jumătate — adică vreo cîteva 
zeci de mii de piese — tint 
toate turnate de brigada lui 
Manghiuc și în tot acest timp 
privirea lor nu s-a plecat în 
fața vreunui cuvînt neres
pectat.

Va realiza brigada sarcina 
sporită de plan pe 1962 prin- 
tr-o și mai bună organizare ?

Dacă responsabilul ei a spus „da” înseamnă că a gîn- 
dit bine, înseamnă că n-a spus 
vorbe-n vînt.

Omul ăsta are cuvînt l

O producție a studioului cinematografic 
„București"

Scenariul și regia: ION POPESCU-GOPO j



agricultura Bielorusiei

la Con- agri-ama-

MINSK 12 (Ageipzes). — TASS transmite: Nikita Serghe- evici Hrușciov, piim-secre- tar al C.C. al P.C.U.S., președintei© Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a rostit la ^ianuarie o amplă cuvlntare ședința de închidere a sfătuixii lucrătorilor din cultura Bielorusiei.El a analizat în mod nunțit situația agriculturii și zootehniei din republică, sco- țînd în evidență uriașele posibilități de sporire a producției agricole.La consfătuirea care a durat două zile au participat peste 1.300 de persoane. S-a dezbătut problema sarcinilor lucrătorilor din agricultura Bielorusiei pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului al XXII- lea al P.C.U.S. cu privire la dezvoltarea continuă a agriculturii.
La Moscova

Obelisc în cinstea
cuceritorilor Cosmosului

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 
Moscova a început constru
irea unui obelisc în cinstea 
cuceritorilor Cosmosului.

Acest monument realizat 
după proiectul arhitecților 
M. Barș și A. Kolcin, va fi 
ridicat în fața intrării prin
cipale a Expoziției realiză
rilor economiei naționale.

Pe șantierul centralei electrice Dusanbin II din R.S.S. Tad- jicâ care va intra în curînd în funcțiune.
După pelerinajul

lui Macmillan la

I
I noua înt primului

r Adenauer
întâlnire a t_ __—_ ——x ministru englez Macmillan cu cancelarul care a avut loc la 9 ianuarie ia Bonn a fost comparată în presa engleză cu pelerinajul făcut în urmă cu aproape un sfert de veac de Chamberlaine la Mtinchen pentru a-1 întâlni pe Hitler. Faptul că Macmillan a declarat în legătură cu prezența sa la Bonn: „lucrăm în același spirit pentru a atinge un țel comun", a determinat presa engleză să facă aprecieri prea puțin măgulitoare la a- dresa politicii actuale a guvernului conservator britanic.Totodată, gălăgioasa primire făcută ministrului de Externe englez, lordul Home, în Berlinul occidental — imediat după ce a luat parte la întrevederile Macmillan—Adenauer — precum și onorurile ce i le-a acordat primarul Willy Brandt, cunoscut pentru incitările sale belicoase, dovedesc faptul că cercurile conducătoare vest-germane (atît cele guvernamentale, creștin-democrate, cît și cele „opoziționiste" social-demo- crate) sînt îneîntate de poziția guvernului englez.Ce s-a realizat concret în întrevederea Macmillan—Adenauer este dificil de lămurit din comunicatul comun dat publicității ale cărui formulări echivoce nu depășesc cadrul convențional diplomatic al documentelor occidentale din ultima vreme. In problemei germane, au abordate „fără o ordine prestabilită" problemele ritoare la cheltuielile Angliei pentru întreținerea trupelor sale din Germania occidentală, achiziționarea de către R.F.G. a armamentului englez, alinierea Angliei la „piața comună". Cu toată strădania oaspeților englezi de a fi pe placul gazdelor vest-germane, comentatorul agenției D.P.A. aprecia că „poziția cancelarului în ce Plivește concesiile occidentului este probabil mai puțin elastică decît cea a lui

afara fost de zi refe-

HOTAU LUCRĂRILE
SESIUNII

« /VI/ ESTE SINGURĂ! BIROULUI F.M.T.DHAVANA 12 (Agerpres). — In întreaga Americă Latină se desfășoară acțiuni de protest împotriva apropiatei conferințe a miniștrilor de Externe ai Organizației Statelor Americane convocată, după cum se știe, cu scopul de a legaliza o nouă agresiune împotriva Cubei.Confederația generală a muncitorilor din Costa Rica și Federația sindicală a muncitorilor de pe plantațiile de banane din aceeași Țară au dat publicității o declarație în care cheamă pe muncitorii costaricani să declare grevă generală la 22 ianuarie, ziua deschiderii conferinței O.S.A. In capitala țării, San Jose, au avut loc numeroase mitinguri de solidaritate cu Cuba. Pe zidurile caselor din San Jose au apărut inscripții în sprijinul revoluției cubane.Corespondentul din Havana al agenției France Presse subliniază la rîndul lui puternicul ecou pe care-1 au chemările fruntașilor politici progresiști din America Latină pentru apărarea revoluției cubane. După cum scrie el „în toate țările latino-americane se pregătesc numeroase manifestații pentru a condamna conferința miniștrilor afacerilor Externe ai statelor membre ale O.S.A.". Potrivit a- genției, în Uruguay se pregătește un marș spre Punta del Este iar sindicatele minerilor chilieni au hotărât să declare

Macmillan. Din această cauză în comunicatul final se vorbește doar despre o înțelegere largă...".Faptul că întrevederea dintre șefii guvernelor englez și vest-german a avut loc la capătul unui șir de întrevederi diplomatice occidentale — sesiunea Consiliului N.A.T.O., întrevederea cvadripartită a miniștrilor de Externe occidentali, întâlnirea din Ber- mude dintre premierul Macmillan și președintele Kennedy — a răpit caracterul spectaculos pe care Bonn-ul ar fi vrut să îl dea pretinsei „reconcilieri" anglo-vest-germa- ne. Lipsita de farmecul înșelător al posibilității de a da tonul întregii alianțe atlantice, întâlnirea Macmillan—A- denauer a scos în evidență faptul că vechiile contradicții și divergențe au rămas nerezolvate.Presiunile exercitate de A- denauer asupra interlocutorului său nu au adus de fel cu poziția unui învins, ci mai degrabă cu cea a unui creditor care profita de slăbiciunile debitorului său. Bonnul a încercat din nou să folosească situația economică grea în care se găsește Anglia în urma umflării bugetului ei militar. Deci, R. F. Germană a urmărit în aceste tratative să facă un tîrg și anume să obțină de la englezi noi baze militare și arme rachetă și în schimb să acorde Angliei un oarecare sprijin pentru intrarea ei în piața comună, sporind într-o oarecare măsură comenzile de armament în Anglia, după ce a făcut masive comenzi de acest fel în Statele Unite.Desigur, monoipoluirile engleze n-au putut rămîne indiferente în urma tîrgului dintre ministrul de Război al S.U.A., Gillpatrick, și ministrul de Război vest-german, Strauss, potrivit căruia R.F.G. a făcut o comandă de 600 de milioane de dolari monopolurilor americane producătoare de armament. In consecință, monopolurile engleze au exercitat presiuni asupra guver- 

grevă dacă vor fi adoptate sancțiuni împotriva Cubei. De asemenea, agenția menționează că mari manifestații populare de solidaritate cu Cuba sînt prevăzute să aibă loc în Argentina și Uruguay.
★

PRAGA 12 (Agerpres). — Secretariatul Federației Sindicale 
Mondiale a dat publicității o 
declarație în care se spune 
printre altele:

Cu citeva săptămîni în urmă 
cel de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial a atras atenția 
oamenilor muncii și activiști- 
lor sindicali din întreaga lume 
asupra manevrelor imperialiș
tilor americani care urmăresc 
declanșarea unei noi agresi
uni armate împotriva Cubei. 
Acum această primejdie a de
venit și mai evidentă. In urma 
instigării guvernului Statelor 
Unite ale Americii, Organiza
ția Statelor Americane (O.S.A.)

Vizita iui A. /. Mikoian in Ghana
ACCRA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 11 ianua
rie, A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.TLS.S., membru 
al Prezidiului C.C. al P-C.US., 
care se află într-o vizită ofi
cială la Accra, a avut o între
vedere cu președintele Repu
blicii Ghana, Dr. Kwame 
Nkrumah.

In timpul acestei întrevederi 
care a decurs într-o atmosferă 
de înțelegere și caldă priete
nie au fost discutate proble
mele dezvoltării colaborării 
multilaterale și a prieteniei 
dintre Ghana și Uniunea So
vietică.

Răscoală a indienilor
din PanamaHAVANA 12 (Agerpres). — Indienii din tribul Cunas, care trăiesc în rezervația San-Blas, situată pe litoralul atlantic al statului Panama, s-au răsculat pentru a-și a- păra dreptul la viață, relatează agenția Prensa Latina.Garda națională din Panama, cu sprijinul autorităților nord-americane din zona Canalului Panama care i-a pus

pp scurflZljWii Pp scurtBAKU. — Ion Pisc, solist al Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne, laureat al Premiului de Stat, și-a început în mod strălucit turneul în Uniunea Sovietică, a- părînd pe scenele orașului 

pe
nului lor conservator ca să facă „concesii similare" cu ale S.U.A. în susținerea politicii revanșarde a Bonn-ului.Noile concesii politice care Anglia s-a declarat dispusă să le acorde Bonn-ului, stârnesc o puternică îngrijorare în rîndul opiniei publice britanice. „Va fi dezastruos, scrie ziarul „DAILY MAIL", dacă Anglia își va lua noi angajamente numai pentru a obține o contribuție monetară din partea Germaniei occidentale". La rîndul său „DAILY EXPRESS" afirma că nu există motive de mulțumire în legătură cu rezultatul întrevederii de la Bonn. „O singură măsură ar fi satisfăcătoare: readucerea în patrie a trupelor britanice. Cînd se va realiza acest lucru nu va mai fi necesar ca germanii să ne facă favoruri, în ciuda reticențelor lor“.Nici opinia publică vest- germană nu s-a arătat îneîn- tată de perspectiva unor noi poveri pentru bugetul vest- german încărcat cu peste 15 miliarde de mărci destinate cheltuielilor militare. Ziarul „DER MITTAG" din Dusseldorf scria că „guvernul federal dispune de mulți bani pentru că cetățeanul vest-ger- man are puțini... Dacă trupele germane pleacă în Țara Galilor, Germania (occidentală) trebuie să plătească. Dacă trupele engleze staționează în Germania, tot Germania (occidentală) trebuie să plătească...".întrevederea Macmillan— Adenauer a confirmat încă o dată că prin promovarea unei politici rigide, agresive, nu pot fi înlăturate contradicțiile dintre aliații atlantici. Ignorarea propunerilor Uniunii Sovietice și celorlalte țări socialiste cu privire la încheierea Tratatului de pace german și la reglementarea situației Berlinului occidental nu poate aduce nimic bun promotorilor politicii falimentare de pe poziții de forță. 

Z. FLOREAREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: Bucureștii Piața „Scînteii“( TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteil1

a convocat pentru 22 ianuarie 
a.c. la Punta del Este (Uru
guay) o conferință specială a 
miniștrilor Afacerilor Externe 
ai statelor americane pe a că
rei ordine de zi figurează un 
singur punct — „problema Cu
bei".

Această conferință urmă
rește să atragă celelalte țări 
de pe continentul american 
împotriva tinerei Republici 
Cuba.

Declarînd din nou că spri
jină întrutotul pe oamenii 
muncii și poporul Cubei, pre
cum și Confederația oamenilor 
muncii din Cuba, F.S.M. se 
pronunță cu hotărîre împo
triva primejdiei pentru Repu
blica Cuba din partea impe
rialiștilor americani și în
deamnă pe toți oamenii mun
cii și sindicatele din toate ță
rile să protesteze împotriva 
uneltirilor agresive ale aces
tora.

A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri a| U.R.S.S., membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U-S., care 
se află la Accra într-o vizită ofi 
cială, a vizitat la 11 ianuarie se
diul C.C. al Partidului Popular al 
Convenției din Ghana.

în numele secretarului general 
al Partidului Popular al Conven
ției, Nkrumah, și a| 
partid, Krabbe, secretar 
al C.C.

întregului 
executiv 

al partidului, a salutat 
cordial pe reprezentantul statului 
sovietic și al P.C.U.S. și i-a mul
țumii pentru marea cinste pe care 
a făcut-o vizitînd sediul C.C. al 
partidului.

dela dispoziție mijloacele transport și tot armamentul necesar, trimite în grabă tați în regiunea în care produs răscoala.Numeroase organizații gresiste din Panama au testat energic în legătură eu acțiunile autorităților și au declarat că sprijină întru totul poziția adoptată de indienii din tribul Cunas.

nni-s->pro- pro-

Baku — capitala R.S.S. Azer- baidjene.DJAKARTA. — După cum transmite corespondentul din Makassar al agenției Reuter, numărul celor ce și-au găsii moartea în urma atentatului nereușit din 7 ianuarie la viața președintelui Sukarno a ajuns la cinci persoane, deoarece alți doi răniți au încetat din viață.BERLIN. După cum transmite A.D.N„ prof. Max Burghardt, președintele Kultur- bundului, care reunește pe oamenii de cultură din R.D.G.. a înmînat la 11 ianuarie președintelui Consiliului de Miniștri al R.D.G., Otto Grote- wohl, medalia de aur „Johannes Becher*.NEW YORK. — Oficiul federal de rezerve a anunțat că în săptămîna încheiată la 10 ianuarie rezervele de aur ale S.U.A. au suferit o nouă scădere de 50 milioane dolari. Aceasta este a treia scădere înregistrată în ultimele cinci săptămîni.CAIRO. — Potrivit unei știri transmise de agenția Men, la baza militară aeriană de la Mafrake (Iordania) au debarcat trupe engleze.în știre se spune că una din cauzele debarcării trupelor engleze la Mafrake este dorința de a lua sub tutelă actualul regim din Iordania și de a-I apăra împotriva manifestărilor de nemulțumire. Festival al tineretului din Marea 
Britanie.

O discuție prieteneasca între reprezentanți sovietici și cubanezi într-o pauză a lucrărilor sesiunii Biroului F.M.T.D.

(Urmare din pag. I-a)

pe ordinea de zi, Mahmoud 
Gaafar, prim-vicepreședinte al 
F.M.T.D., a prezentat raportul cu 
privire la sarcinile ce revin tine
retului în lupta pentru soluționarea 
pașnică a problemei germane. 
Raportul a suscitat interes prin fi
naliza pe care a făcut-o diferite
lor aspecte ale problemei germa
ne, prin bogatele date documen
tare pe care le-a conținut și prin 
afirmarea limpede a poziției 
F.M.T.D. în sprijinul încheierii 
tratatului de pace german, pen
tru normalizarea situației din Ber
linul apusean.

Prima parte a raportului a scos 
în evidență situafia anormală 
creată la atîția ani de la sfîrșitul 
celui de al doilea război mondial 
cînd încă tratatul de pace cu 
Germania nu a fost încheiat iar 
în partea vestică a Germaniei a 
apărut un stat militarist revan
șard. Pornind de la sublinierea 
faptului că orice abordare realis
tă a problemei germane presu
pune recunoașterea existenței a 
două state germane, raportorul a 
făcut o expunere a evolufiei a- 
cestor state. Pe de o parte — 
Germania occidentală în care re- 
vanșismul aefionează în mod fățiș, 
punînd în primejdie pacea lumii; 
pe de altă parte — Republica 
Democrată Germană, stat care 
duce o politică consecventă de 
pace respectînd întocmai preve
derile acordurilor de la Potsdam. 
O parte importantă a raportului a 
înfățișat pozifia tineretului din 
Europa și din lumea întreagă și 
cu deosebire a F.M.T.D. față de 
problema germană. Vorbitorul a 
subliniat ecoul recentei întîlniri 
de la Berlin inițiată de F.M.T.D. 
citind puternicile manifestări de 
masă ale tineretului din Franța, 
Italia, Norvegia, Danemarca, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Indonezia, 
Cuba, Austria, Luxemburg, Cipru 
etc.

Mahmoud Gaafar a subliniat 
participarea activă a tineretului 
din Republica Democrată Ger
mană la lupta pentru rezolvarea 
pașnică a problemei germane și 
a menționat marea responsabili
tate ce revine tineretului vest- 
german care nu trebuie să se 
lase manevrat de către revanșarzii 
de la Bonn. Partea finală a rapor
tului s-a referi) la propunerile pe 
care F.M.T.D. le face pentru in
tensificarea acțiunilor generației 
t nere în vederea încheierii tra
tatului de pace cu Germania și 
'■rormalizării situației din Berlinul 
occidental.

P. N. Reșefov, președintele Co-; 
miletului organizațiilor de tineret I 
din U.R^.S-, a subliniat primej- I 
dia pentru pace pe care o repre-! 
zrniă renașterea militarismului 
vest-german, politica agresivă a1 
guvernului de la Bonn și a cercu
rilor imperialiste din Occident. 
Vorbitorul a enumerat o serie de 
fapte concrete cu privire la re
nașterea fascismului în Germania 
occidentală. Aceste fapte au pro
dus o puternică impresie asupra 
celor prezenți. Au găsit o deplină 
aprobare referirile vorbitorului la 
pozifia hotărîtă a Uniunii Sovietice 
în sprijinul reglementării pașnice 
a problemei germane.

Werner Lamberz, secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Liber 
German din R. D. Germană, a 
exprimat hotărîrea cu care tine
retul Germaniei democrate luptă 
pentru reglementarea pe cale 
pașnică a problemei germane, 
împotriva revanșarzilor de la 
Bonn.

La discuții au luat parte nu
meroși vorbitori. Printre ei se 
află : Michel Vandemburg, repre
zentantul Tineretului Comunist din 
Belgia, Sokolovski 
cretar al C.C. al 
tului Socialist din 
Nuri Abdul Razak 
tar general al U.I.S., Bianchi Ma
rio, secretar al C.C. al Federației 
Tineretului Comunist Italian, 
Govindia Pillal, reprezentantul 
Federației Tineretului pe întreaga 
Indie, Shun 
tant al Ligii 
din Japonia, 
prezentanful

Grzegorz, se- 
Uniunii Tinere-
R. P. Polonă, 

Husein, secre-

Nishizava, reprezen- 
Tineretului Democrat 
și M. Costello, re- 
Comitetului pentru

Cuvîntul tov. Virgil Troîin
prim-seeretar al C. C. al U. T. M

sau pe-

Delegația Uniunii Tineretului Muncitor consideră că pregătirile pentru a VI-a Adunare a organizațiilor membre ale F.M.T.D. reprezintă un prilej deosebit de important pentru intensificarea activității tuturor organizațiilor membre ale F.M.T.D., pentru mobilizarea maselor largi ale tineretului în lupta pentru apărarea păcii, dezarmare generală și totală, pentru lichidarea odiosului sistem colonial și a rămășițelor sale, pentru îmbunătățirea condițiilor muncă, studiu și de viață tineretului, pentru progres cial.Activitățile organizate sprijinite de F.M.T.D. în rioada care a trecut de la a V-a Adunare ca: Forumul Mondial al Tineretului, întâlnirea organizațiilor de tineret din Europa pentru rezolvarea pașnică a problemei germane, întâlnirile regionale ale tineretului din țările balcano-a- driatice, țările baltice, Americii Latine etc., organizarea sesiunilor Comitetului Executiv F.M.T.D. în Africa și America Latină, cît și alte inițiative în aceste continente — au constituit acțiuni importante în antrenarea unor forțe mereu mai largi ale tineretului în lupta pentru realizarea o- biectivelor F.M.T.D.Cu o deosebită satisfacție constatăm rodnica activitate a organizațiilor membre ale F.M.T.D. și în primul rînd a- portul însemnat al organizațiilor de tineret din țările lagărului socialist, uniunilor comuniste de tineret din țările capitaliste, care militează ferm pentru înțelegere și prietenie între tinerii din lumea întreagă, care sprijină consecvent toate acțiunile F.M.T.D. A crescut continuu numărul organizațiilor de tineret din țările capitaliste, din cele ce și-au cîștigat recent independența și din țările coloniale care participă activ la munca Federației noastre.Succesele obținute rație, în această înalta apreciere pe lioane de tineri din mea au dat-o

de ale so-

de Fede- perioadă, care mi- toată InactivitățiiF.M.T.D., numărul sporit de tineri care văd în ea singura organizație internațională de tineret care le exprimă năzuințele și în mod consecvent le apără drepturile fundamentale — reprezintă, fără îndoială, mărturii elocvente ale justeței liniei politice a F.M.T.D., ale caracterului și programului său de activitate.Elaborarea tezelor care vor constitui baza pregătirilor tuturor organizațiilor membre, a numeroase alte organizații progresiste de pe diferite continente cît și obiectul dezbaterilor din cadrul Adunării organizațiilor membre ale F.M.T.D. are o importanță deosebită. De aceea, după părerea delegației noastre, este absolut necesar ca tezele să facă o analiză justă, clară a situației politice internaționale actuale în cadrul căreia F.M.T.D. își desfășoară activitatea sa și se vor desfășura pregătirile pentru cea de-a VI-a Adunare a organizațiilor membre ale F.M.T.D. Tezele să sintetizeze experiența pozitivă din munca F.M.T.D. și a organizațiilor sale membre, să generalizeze acele metode și forme de muncă care s-au dovedit a fi eficace și care au avut un larg răsunet în masele de tineret din întreaga lume și, ținînd seamă de situația internațională actuală, de diferitele probleme care preocupă tânăra generație de pe toate continentele, să stabilească programul activităților viitoare pe baza actualei politici a F.M.T.D. care s-a dovedit a fi pe deplin justă, urmată cu încredere de către milioanele de tineri de pe toate continentele.

Lupta pentru pace este sarcina principală ce stă în fața Federației Mondiale a Tineretului Democrat și pe care Federația noastră a îndeplinit-o și sîntem convinși că o va îndeplini și în viitor cu deosebit succes. Tineretul are de ales— pe deasupra diferitelor sale concepții ■ politice, filozofice, ideologice — pacea sau războiul.Politica F.M.T.D. pe platforma aceasta largă a luptei pentru pace a fost și este sprijinită de milioanele de tineri din întreaga lume. Aportul a- dus de F.M.T.D. la mișcarea mondială a partizanilor păcii este prețuit de întreaga omenire. Tineretul este în primul rînd interesat în menținerea și apărarea păcii pentru că un nou război mondial în condițiile actuale ar aduce pierderi incalculabile întregii omeniri, ar periclita viitorul tinerei generații. Pentru înfăptuirea oricărui ideal creator oamenii— vîrstnici și tineri — de pe toate continentele au nevoie de pace. De aceea, politica F.M.T.D. în problema apărării păcii, așa cum ne-o dovedesc faptele, nu este o politică de expectativă în fața evenimentelor, ci de luptă activă împotriva celor care primejduiesc liniștea popoarelor, împotriva imperialismului.Preîntâmpinarea unui nou război mondial, promovarea consecventă a principiilor coexistenței pașnice, înfăptuirea dezarmării generale și totale— sînt obiective care constituie un tot unitar, laturi inseparabile ale politicii Federației noastre în lupta pentru menținerea și apărarea păcii. Politica F.M.T.D. pornește de la realitatea contemporană care demonstrează superioritatea crescîndă a forțelor păcii și progresului asupra forțelor războiului și agresiunii. Datorită faptului că forțele socialismului și păcii sînt mai puternice decît forțele războiului, imperialismului, crește posibilitatea certă a preîntâmpinării războiului, dar pentru a- ceasta este necesar înainte de toate ca, alături de toate forțele păcii din lume, și F.M.T.D. să lupte cu maximă hotărîre pentru a impune voința popoarelor, este necesară vigilență maximă față de uneltirile adversarilor păcii, demascarea perseverentă a oricăror acțiuni ale cercurilor imperialiste care lovesc în interesele păcii și independenței popoarelor.înfăptuirea planului complex al dezarmării generale și totale constituie cea mai importantă contribuție la asigurarea unei păci trainice în lume. Dacă popoarele vor reuși să obțină încetarea experiențelor cu arma nucleară, încheierea unui acord cu privire la încetarea producției și eliminarea definitivă a acestei arme și, în sfîrșit, dezarmarea generală și totală, aceasta va constitui cea mai mare victorie în lupta împotriva imperialismului, în lupta pentru eliberarea popoarelor care mai suportă jugul colonialismului.Flacăra luptei pentru libertate s-a aprins pretutindeni unde mai există asuprire și robie în Africa, în Asia și în A- merica Latină. Triumful revoluției cubane reprezintă o strălucită victorie a luptei antiimperialiste a popoarelor continentului sud-american, exercitând o puternică influență asupra mișcării de eliberare națională din întreaga Americă Latină. In fața agresorilor, Cuba nu a fost și nu va fi singură. în lupta dreaptă pe care o duce ea găsește sprijin în rîndul unor puternice forțe internaționale în frunte cu lagărul socialist. Tineretul Republicii Populare Romîne ca și întregul nostru popor este alături de eroicul popor și tineret al Cubei.Apoi, vorbitorul a arătat: Noi considerăm necesar ca în analiza actualei situații internaționale care se va face în teze să se desprindă clar raportul de forțe pe arena internațională, perspectivele și posibilitățile preîntâmpinării războaielor mondiale în etapa actuală, superioritatea forțelor păcii și socialismului asupra forțelor imperialismului în așa fel încît să orienteze mișcarea de masă a tineretului și mai consecvent pe linia luptei pentru pace, pentru coexistență pașnică, pentru dezarmare generală și totală, pentru lichidarea colonialismului.Noi sîntem de acord cu a- precierea făcută în proiectul de teze elaborate pentru ședința Biroului că o problemă importantă care se pune în mod firesc în prezent este a- ceea a necesității unei colaborări mai strînse între F.M.T.D. și diferite organizații progresiste care nu sînt membre ale sale, a posibilității de adeziune a acestor organizații la F.M.T.D. sub o formă sau alta.Cea de-a VI-a Adunare va trebui să reprezinte o reafirmare a poziției F.M.T.D. de luptătoare consecventă pentru 

făurirea unității generației tinere în lupta pentru pace, pe baza liniei politice și programului de luptă al Federației, în legătură cu activitățile practice ale F.M.T.D. socotim că ele pot fi permanent îmbogățite ținînd seama de sarcinile mereu crescînde ce revin F.M.T.D., de necesitățile muncii concrete a tineretului din diferite țări.După părerea noastră, în tezele ce vor fi elaborate, ținînd seama de bogata experiență pozitivă pe care au acumulat-o F.M.T.D. și organizațiile sale membre, este necesar să-și găsească o mai clară reflectare problema generalizării a- cestei experiențe concomitent cu preocuparea continuă față de îmbunătățirea, perfecționarea metodelor și formelor de muncă ținîndu-se seama de sarcinile fundamentale ale F.M.T.D. și de condițiile specifice în diferite regiuni și țări ale lumii, în diferite perioade.Experiența celor 16 ani de activitate a F.M.T.D. demonstrează că toate succesele sale se datoresc liniei unitare în problemele fundamentale politice și organizatorice, linie politică unitară pe care și în perioada care urmează va trebui să o menținem ca fiind garanția succeselor viitoare din munca marii noastre organizații internaționale.Noi sîntem pentru găsirea unor forme și metode noi spre a mări influența F.M.T.D., spre a atrage pe platforma luptei sale pentru pace noi organizații de tineret de pe toate continentele. Pentru lărgirea activității F.M.T.D. se pot prevede în programul de activități al F.M.T.D. o seamă de acțiuni concrete ca : întâlniri regionale pentru a discuta problemele păcii, luptei împotriva imperialismului, problemele condițiilor de viață ale tineretului muncitor, școlar, copiilor; festivaluri regionale; seminarii; tabere; întreceri sportive etc.Considerăm, de asemenea, că în tezele pe care urmează să le elaboreze sesiunea Biroului un loc important trebuie să-l ocupe și o analiză a modului în care F.M.T.D., organizațiile sale membre cît și alte organizații și organisme internaționale se ocupă de promovarea în rândurile tineretului a ideilor păcii, prieteniei și respectului între popoare, ținînd seamă de pericolul pe care îl reprezintă pentru tânăra generație reînvierea fascismului și militarismului, manifestările urii de rasă și naționale care iau proporții îngrijorătoare în diferite țări ale lumii ca:R. F. G., Spania, Portugalia*S. U.A., Africa de Sud etc.Ar fi util ca în lumina recomandărilor făcute de către a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. la propunerea Guvernului R.P.R., propunere sprijinită de către F.M.T.D. și U.I.S., și ținînd seamă de actualitatea ei, să se analizeze în ce măsură aceste recomandări sînt traduse sau nu în viață de către diferitele guverne, parlamente, organizații internaționale sau organisme care se o- cupă de educarea tineretului, cît și felul în care F.M.T.D. și organizațiile sale membre înțeleg să acționeze în viitor pentru sprijinirea acestor recomandări. Este de datoria noastră, a organizațiilor de tineret, să acționăm împreună cu toate forțele progresiste ale opiniei publice mondiale pentru ca ideile păcii și înțelegerii între popoare să fie promovate în rîndurile maselor largi ale tineretului lumii, pentru ca tânăra generație să fie educată într-un spirit corespunzător intereselor păcii.In continuare, vorbitorul a spus:Am ascultat cu un deosebit interes raportul pe care prietenul Claude Gatignon l-a prezentat în legătură cu pregătirile în vederea celui de-al VIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților și sarcinile ce revin F.M.T.D. în această privință. Organizația noastră a sprijinit și sprijină ideea Festivalului deoarece consideră că această manifestare de masă a tinerei generații, devenită tradițională, contribuie la unirea eforturilor tuturor tinerilor iubitori de pace, la consolidarea unității mișcării mondiale democratice a tineretului. Sîntem de acord cu ideea subliniată în raport ca experiența precedentelor Festivaluri să fie folosită în cel mai înalt grad, căci ea ne-a dovedit valoarea deosebită și eficacitatea pe care o capătă această manifestare cînd este organizată cu o deosebită minuțiozitate. Organizația noastră — ca și în trecut — își va aduce contribuția sa la buna pregătire și desfășurare a. Festivalului de la Helsinki.înainte de a încheia am vrea să asigurăm Biroul F.M.T.D. că și pe viitor Uniunea Tineretului Muncitor va susține acțiunile întreprinse de F.M.T.D. și își va aduce întregul său aport la lupta tineretului din întreaga lume pentru pace și progres social.


