
Pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului

Alături de întregul popor, 
tineretul muncitor al patriei 
noastre a primit cu însufle
țire, cu viu interes Declara
ția partidelor comuniste și 
muncitorești adoptată Ia Con
sfătuirea de la Moscova. Ti
neretul nostru, împreună cu 
întregul popor muncitor, 
vede în acest document 
de însemnătate istorică un 
izvor bogat de învățăminte în 
lupta partidelor comuniste 
din lumea întreagă, a tuturor 
popoarelor lumii pentru pace 
și socialism.

Recenta Consfătuire de la 
Moscova a fost cea mai largă 
consfătuire internațională din 
istoria mișcării muncitorești. 
Ea a demonstrat mai puternic 
ca oricind forța in neconte
nită creștere a partidelor co
muniste și muncitorești din 
întreaga lume, unitatea și 
coeziunea lor de nezdruncinat 
sub steagul marxism-leninis- 
mului, avîntul politic și iden 
logic al mișcării comuniste 
internaționale.

La Consfătuire au fost a 
doptate în unanimitate Decla
rația partidelor comuniste și 
muncitorești precum și Ape
lul adresat popoarelor întregii 
lumi. Declarația adoptată la 
Consfătuire. Declarație care 
întruchipează generalizarea 
bogatei experiențe revoluțio
nare a mișcării comuniste in
ternaționale este un docu
ment de o excepțională în
semnătate teoretică și, prac 
tică, un document bogat în 
idei, străbătut dc suflul, viu 
al marxism-leninismului crea
tor, de mărețele principii ale 
internaționalismului proletar. 
Declarația îmbogățește cu teze 
noi și concluzii de importanță 
deosebită tezaurul gîndirii re
voluționare.

Așa cum se arată in Decla
rație, Consfătuirea a demon
strat unitatea de vederi a 
participa nți lor asupra pro
blemelor discutate. Partide
le comuniste și muncito
rești își confirmă unanim 
fidelitatea față de Declarația 
adoptată în 1957 — document 
programatic al marxism leni
nismului creator, față.de Ma
nifestul Păcii. Ideile acestor 
Documente și-au confirmat 
justețea în cei trei ani care 
s-au scurs.

O mare însemnătate teoreti
că și practică are caracteriza
rea pe care o dă Declarația 
Consfătuirii de la Moscova 
epocii noastre. In Declara
ție se arată că epoca noas
tră, al cărei conținut prin
cipal îl constituie trecerea 
de la capitalism la socia
lism, inaugurată de Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie. este epoca luptei celor 
două sisteme sociale opuse,

epoca revoluțiilor socialiste și 
a revoluțiilor de eliberare na
țională, epoca prăbușirii im
perialismului, a lichidării sis
temului colonial, epoca trece
rii pe calea socialismului a 
noi și noi popoare, epoca tri
umfului socialismului și co
munismului pe scară mon
dială.

De o uriașă forță însufleți- 
toare este aprecierea făcută 
de Consfătuire și cuprinsă în 
Declarație : „Principala trăsă
tură distinctivă a timpurilor 
noastre constă în aceea că sis
temul socialist mondial se 
transformă în factorul hotărî- 
tor al dezvoltării societății 
omenești’**'.  .

Pe baza analizei profunde și 
multilaterale a capitalismului 
contemporan făcută la Con
sfătuirea de la Moscova, în 
Declarație se arată că în pre
zent. în dezvoltarea crizei ge
nerale a capitalismului a țp- 
ceput o etapă nouă. Nici mă
car apologeții imperialismului 
care se străduiesc din răspu
teri să prezinte în culori tran
dafirii situația din țările capi
talului, nu mai pot ascunde 
procesul adine de decădere și 
descompunere de care e cu
prins sistemul capitalist mon
dial. proces care se manifestă 
cu cea mai mare putere în 
principala tară a imperia- 
ltrmului contemporan — Sta
tele Unite ale Americii. 
Crește instabilitatea econo 
miei capitaliste, se adînccș- 
te la extrem exploatarea cla
sei muncitoare, ia mari pro
porții șomajul. Popoarele se ri
dică tot mai hotărit la luptă 
împotriva imperialismului și 
in primul rind împotriva im
perialismului american, cel 
mai mare exploatator interna
țional. reazimul principal al 
reaețiunii mondiale, un jan
darm internațional și un duș
man al libertății popoarelor 
din lumea întreagă.

Specificul noii etape a cri
zei generale a capitalismul 
constă in aceea că ea a apă
rut nu în legătură cu un răz
boi mondial, ci în condițiile 
întrecerii și luptei dintre cele 
două sisteme, ale schimbării 
tot mai mari a raportului de 
forțe în favoarea socialismu
lui. ale ascuțirii puternice a 
tuturor contradicțiilor impe
rialismului, în condițiile in care 
lupta dusă cu succes de forțele 
iubitoare de pace pentru în
făptuirea coexistenței pașnice 
n-a permis imperialiștilor să 
zădărnicească pacea generală, 
în condițiile avîntului luptei 
maselor largi populare pentru 
democrație, eliberare naționa
lă și socialism.

Un puternic și izbitor con
trast cu putredul sistem impe
rialist îl prezintă tabloul siste-

mului mondial socialist în plin 
avînt, în vertiginoasă dezvol
tare și înflorire. Pentru fieca
re constructor al socialismului 
din patria noastră constituie 
un izvor de mîndrie și puter
nică însuflețire aprecierea 
Consfătuirii cu privire la noua 
etapă de dezvoltare în care a 
intrat sistemul socialist mon
dial. în Declarația Consfătui
rii de la Moscova se face o ca
racterizare a acestei noi etape.

Proletari din toate țările, uniți-văl
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lon Cristea, sudor la Atelierele „9 Mai“ din Capitala este cu
noscut și apreciat de către muncitorii întreprinderii pentru hăr
nicia de care dă dovadă în-îndeplinirea sarcinilor de producție.

Uniunea Sovietică înfăptuieș
te cu succes construcția desfă
șurată a societății comuniste. 
Alte țări din lagărul socialist 
construiesc cu succes bazele 
socialismului iar unele din ele 
au și intrat în perioada con
strucției societății socialiste 
dezvoltate. In prezent nu nu
mai în Uniunea Sovietică, dar 
și în celelalte țări socialiste 
au fost lichidate posibilitățile 
social-economice de restaura
re a capitalismului. Unirea 
strinsă a statelor socialiste in
tr-un singur lagăr, unitatea 
tot mai puternică și forța me
reu crescîndă a acestui lagăr 
asigură în cadrul întregului 
sistem, in ansamblul lui, vic
toria deplină a socialismului.

Succesele țărilor socialiste și 
ale întregului lagăr socialist 
au fost obținute datorită apli
cării juste de către partidele 
comuniste și muncitorești din 
aceste țări a legilor generale 
ale construcției socialiste, ți- 
nîndu-se seama de particula
ritățile istorice ale fiecărei 
țâri și de interesele sistemului 
socialist in ansamblul lui. da
torită eforturilor popoarelor 
acestor țâri, datorită relațiilor 
de colaborare frățească și în
trajutorare reciprocă — reia 
ții in cadrul cărora un rol de 
prim ordin îl are ajutorul in
ternaționalist al U.R.S.S.

Tineretul patriei noastre 
este conștient de faptul că 
toate succesele dobîndite in 
construirea vieții noi, fericite 
se datoresc politicii marxist- 
leniniste a încercatului nostru 
partid. Eforturile creatoare 
pentru construirea socialismu
lui în scumpa noastră patrie 
au fost și sînt imens înlesnite 
de cooperarea și întrajutora
rea frățească cu țările lagăru
lui socialist și, în primul rind. 
de imensul sprijin frățesc al 
Uniunii Sovietice.

O expresie 
spiritului de 
comuniștilor 
omenirii este 
crările Consfătuirii de la Mos 
cova un loc central l-au ocupat 
problemele cele mai arzătoa
re ale zilelor noastre — pro
blemele apărării păcii.

Cu putere afirmă Declara
ția ideea 
timpinării 
mondial.

Desigur 
imperialismului nu s-a schim
bat. Imperialiștii — și în pri
mul rind imperialiștii ameri
cani care se manifestă ca 
principala forță a agresiunii 
și războiului — intensifică 
mereu cursa înarmărilor, refac 
cu febrilitate militarismul 
vest-german. duc o politică de 
provocări internaționale, de 
pregătire a unui nou război 
mondial. în lumea contempo
rană există insă forțe uriașe 
capabil^ să zădărnicească plă

puternică, vie a 
răspundere al 

pentru destinele 
faptul că in lu-

posibilității preîn- 
unui nou război

natura agresivă a

(Continuare in pag. 3-a)
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Realizări ale brigăzilor de producție 
ale tineretului

Tinerii muncitori 
n București care 

icrează în cadrul 
brigăzilor de pro
ducție ale tineretu
lui obțin realizări 
importante. Aproa
pe 900 de asemenea 
brigăzi din între
prinderile Capitalei 
sînt colective frun
tașe în muncă. 
Printre ele se află 
brigada de produc
ție a tineretului 
condusă de turnă
tor''! Ilie Marines
cu de la Uzinele

„23 August", care a 
primit de curind 
drapelul de briga
dă fruntașă pe Ca
pitală în ramura 
industriei grele și 
cea condusă de Ni- 
colae Stănescu de 
la fabrica de încăl
țăminte „Kirov“, 
deținătoarea drape
lului de brigadă 
fruntașă pe ramu
ra industriei ușoa
re.

O atenție deose
bită se acordă în 
brigăzi ridicării

continue a califică
rii profesionale a 
tinerilor muncitori, 
propunerii de cit 
mai multe inovații 
și raționalizări. In 
acest an, de exem
plu, întreprinderile 
bucureștene au a- 
plicat în producție 
2700 de inovații 
propuse de tineri, 
care aduc economii 
de peste 14.000.000 
lei.

(Agsrprfes)

Noi gospodării colective 
în regiunea București

în mai multe sate și comu
ne din regiunea București 
printre care Cervenia, Con
tești, Suhaia și Bragadiru s-au 
constituit zilele trecute încă 
19 gospodării agricole colec
tive. în noile gospodării co
lective s-au înscris 6.500 fa
milii cu mai mult de 16.000 
hectare de teren.

Una din aceste unități*  
inaugurate este gospodăria 
agricolă colectivă „Drumul 
belșugului" din comuna Bra
gadiru, raionul Zimnicea. 
Membrii acestei noi gospodă
rii colective au muncit pămîn
tul în ultimii ani în întovără
șirea agricolă și au avut pro
ducții mai bune decît atunci 

; cînd lucrau individual. In a- 
! cest timp ei au putut cunoaș- 
I te îndeaproape realizările gos- 
i podăriei colective „23 August” 
• existentă în comună, care 
i deși tînără a obținut produc

ții mari la hectar. Colectiviștii 
! de aici au recoltat în medie 
■ la hectar peste 3.000 kg. de 
1 porumb, 1.900 kg. de floareîa-

capacității laminorului
La Combinatul siderurgic din 

Hunedoara se desfășoară ample 
lucrări menite să asigure mări
rea capacității laminorului Blu
ming.

Constructorii 
■dat miercuri în 
de-al 10-lea 
laminorului, 
cuptoare ce 
ție lucrările 
cuptorul nr. 
fac ultimele 
dării lui în exploatare,

au 
cel

siderurgiști 
exploatare 

cuptor adine al 
La celelalte două 
se află în construc- 

sînt înaintate. La 
11, de exemplu, se 
probe în vederea 

iar la

Astă primăvară, într-o sea
ră, a venit la mine Constantin 
Zăloagă, secretarul organiza
ției de bază U.T.M.

— Avem adunare generală 
— mi-a spus el — vrem să 
propunem crearea unei echi
pe de tineret și vă poftim să 
fiți de față, să ne dați o mină 
de ajutor. O să fie acolo și 
tovarășul Nicolae Șendrea. 
(Tovarășul Nicolae Șendrea 
este secretarul organizației de 
partid).

Știam că băieții hotărîseră, 
în comitetul organizației de 
bază U.T.M., să ne propună 
înființarea unei echipe de ti
neret. Știam, de asemenea, 
scopul cu care luaseră aceas
tă inițiativă, ce urmăreau cu 
ea. în adunare mi-a plăcut 
maturitatea și seriozitatea cu 
care puneau utemiștii proble
ma constituirii 
acestei echipe, 
crearea acestei 
scopul ca ea să ajute la mai 
buna organizare a tineretului 
în producție, la aplicarea 
strictă a metodelor agroteh
nice înaintate, în vederea ob
ținerii unor recolte mari, mai 
mari decît media realizată pe 
gospodărie. S-au gîndit la o 
asemenea echipă care să de
monstreze convingător posibi
litatea obținerii unor produc
ții din ce în ce mai mari. Așa 
au conceput-o și, după cum 
veți vedea, așa a 
constituire, fiecare 
fiecare fată ce urma să facă

și activității
Ei au propus 

echipe cu

fost, La 
băiat și

La Hunedoara

mărirea
Bluming

nr. 12 se apropie decu ptorul 
sfirșit lucrările de zidărie refrac
tară.

Prin intrarea în funcțiune a 
acestor cuptoare, cajele și li
niile de laminare vor putea lu
cra cu o productivitate mult mai 
mare, avind asigurate cantități
le necesare de lingouri încălzite 
la o temperatură ridicată, fapt 
ce va duce la scurtarea duratei 
de laminare.

(Agerpres)

Ei aduc viitorul 
mai aproape

Raportează îndeplinirea planului anuali

Oamenii muncii din industria forestieră
La 7 decembrie a fost îndeplinit planul producției globale 

al Ministerului Economiei Forestiere pe anul 1960.
Prin reducerea pierderilor de exploatare și creșterea 

procentului de lemn de lucru, muncitorii din exploatările 
forestiere au economisit anul acesta o cantitate de masă 
lemnoasă ce se obține de pe o suprafață de circa 1.000 ha 
pădure.

în fabricile de industrializare a lemnului, ca urmare a 
reducerii consumurilor specifice, s-au economisit de la în
ceputul anului un volum de bușteni din care se poate obține 
cheresteaua necesară pentru confecționarea ușilor și feres
trelor la circa 13.000 de apartamente.

Muncitorii din fabricile de mobilă au introdus anul acesta 
în producție opt tipuri noi de dormitoare, camere studio și 
alt mobilier.

Sarcina de reducere a prețului de cost pe întregul an 
1960. care este de aproape trei ori mai mare față de reali
zările din anul precedent, a fost îndeplinită în numai 10 
luni, realizîndu-se totodată economii peste plan în valoare 
de 77.680.000 lei.

în cursul anului au intrat în producție 12 noi fabrici și 
secții de prelucrare a lemnului.

(Agerpres)

soarelui. Valoarea zilei de 
muncă ajunge în acest an la 
36 lei.

La inaugurarea gospodăriei 
colective ..Drumul belșugului” 
noii colectiviști au invitat și 
membri ai gospodăriilor co
lective mai vechi din Săpu- 
nari și Alexeni. Oaspeții au 
împărtășit celor 400 de fami
lii înscrise în noua gospodărie 
colectivă din experiența lor 
în organizarea muncii și le-au 
vorbit despre metodele folo
site pentru sporirea produc
ției, creșterea avutului ob
ștesc.

Tinerele Oprescu Alexan
drina, Dina Valeria, Focșa 
Niculina, și Popa Alexan
drina de la întreprinderea 
„Dorobanțul” din Ploești, dis
cută despre calitatea produ

selor pe care le dau.
Foto : N. ISTRATE

muncitor —
bibliotecii'*

clubului fabricii

(Agerpres)

Biblioteca 
de rulmenți din Bîrlad a por
nit o inițiativă intitulată „Fie
care muncitor — cititor al 
bibliotecii41. în vederea spriji
nirii ei, au fost organizate 10 
biblioteci volante în secțiile 
întreprinderii ; bibliotecarii și 
agitatorii desfășoară o muncă 
intensă de popularizare a căr
ții.

33 
din

33 întreprinderi in
dustriale din regiu
nea Cluj au realizat 
înainte de termen 
sarcinile planului a- 
nual de producție. 
In ultimele zile au 
mai raportat îndepli
nirea planului a- 
nual colectivele în
treprinderilor ,,Ro- 
mînia muncitoare" și 
,,Armătura" din Cluj, 
'al întreprinderii mi-

Unitățile

întreprinderi 
regiunea Cluj
nierp „Roșia Mon
tana". Fabrica de 
produse refractare 
„Proletarul" din Tur
da și altele.

Potrivit datelor 
primite pînă acum 
la Direcția regională 
de statistica, colecti
vele întreprinderilor 
din regiunea Cluj au 
obținut economii
suplimentare la pre
țul de cost în valoa

re de peste 94.000.000 
lei. In aceasta su
mă sint cuprinse 
și realizările Uzine
lor „Herbak Janos'*  
din Cluj, Direcției 
regionale C.F.R., U- 
zinelor Industria 
Sirmii" din Cimpia 
Turzii, întreprinderi 
fruntașe in lupta 
pentru economii.

(Agerpres)

industriei sticlăriei
în

nul
1960
înainte de termen. Multe în
treprinderi din această indus

industria sticlăriei pla- 
de producție pe anul 
a fost realizat cu o lună

*- Mai încet, că ml-ai speriat păpușa !...

Echipa recoltelor

să

parte din echipă — dintre cei 
mai harnici și mai pricepuți - 
a fost propus și discutat se
parat, în cadrul adunării ge
nerale a organizației.

Adunarea a hotărît
propună conducerii gospodă
riei 13 tineri care să facă par
te din echipă : Mircea Bălan, 
Gh. Grumezescu, Ion Anrisă- 
voae, Pândele Grumezescu, 
Adriana Sumanaru, Elena Ro
man, Anica Sumanaru, Romi- 
că Tancoc, Maria Cristea, 
Teodora Grumezescu, Con
stantin Cristea, Elena Oprea, 
Anica Cristea. Șefă de echipă 
a fost recomandată Elena 
Oprea — o fată muncitoare, 
bună organizatoare.

Evident, propunerea creării 
unei, astfel de echipe, care se 
angaja să fie o echipă a pro
ducțiilor mari, nu ne putea 
lăsa indiferenți. De aceea, 
consiliul de conducere al gos
podăriei a aprobat bucuros 
înființarea ei.

Echipa și-a făcut apoi 
plan de muncă concret, 
cărui obiective urmăreau 
ținerea unor producții
mari decît media planificată

un 
ale 
ob- 

mai

pe gospodărie. Noi le-am re
partizat, ca și celorlalte echi
pe. loturi de floarea-soarelui, 
porumb, sfeclă, iar tinerii s-au 
apucat de treabă. în iarnă ei 
participaseră la cursul agro
zootehnic. învățaseră multe 
lucruri utile acolo. Propagan
distul cercului îi lăudase chiar 
pentru pasiunea cu care se 
străduiau să acumuleze cît 
mai multe cunoștințe agroteh
nice. Acum nu le rămînea 
decît să le pună în practică. 
Și rezultatele arată că le-au 
aplicat bine. Noi, cei din con
ducerea gospodăriei colective, 
nu le-am creat condiții deose
bite de muncă. Sămînța a fost 
aceeași, pămîntul același, ca 
pentru toate echipele. Totuși, 
producțiile obținute de cei 13 
tineri sînt cele mai mari din 
gospodărie. Cum se explică 
aceasta? Voi încerca să răs
pund prin cîteva exemple. 
Bunăoară, stabilisem ca pe 
tarlaua destinată culturii sfe
clei de zahăr să transportăm 
cîte 20-25 tone îngrășăminte 
naturale la hectar. Am trans
portat noi. nu-i vorbă, dar 
unele echipe nu și-au res-

pectat în întregime această 
sarcină. Membrii echipei de 
tineret însă, reSpectînd întoc
mai învățămintele căpătate 
la cursurile agrotehnice, au 
transportat pe loturile lor nu 
25, ci cîte 30 tone de îngră
șăminte naturale la hectar.
Rezultatul s-a văzut acuma
toamna, la recoltat, cînd ei 
au obținut producții mai 
mari. Exemple. în legătură cu 
conștiinciozitatea cu care au 
aplicat ei regulile agrotehnice 
înaintate au fost mai multe. 
Iată de pildă : porumbul no
stru se făcuse bun de prășit. 
Unii colectiviști'din celelalte 
echipe au tărăgănat însă în
ceperea acestei lucrări. Fie că 
au plecat la tîrg, la Ne
grești, fie că s-au ocupat cu 
alte treburi, au întîrziat cu 
prășitul. Membrii echipei de 
tineret, hotărîți să-și respecte 
în amănunt angajamentul — 
efectuarea tuturor lucrărilor 
în timpul optim agrotehnic, 
în vederea asigurării unor re
colte mari — au 
tîrziat la treabă, 
terminat la timp 
șilă. Au venit

plecat neîn- 
toți, și au 

prima pra- 
după aceea

niște ploi. O 
s-a mai putut 
bul echipei de 
neficiat pe deplin de această 
ploaie și rezultatele s-au vă
zut la recoltat. Ceva asemă
nător s-a întîmplat cu sfecla, 
tot pe vremea prășitului.

Aplicarea cunoștințelor agro
tehnice și efectuarea lucrări
lor la timpul optim erau deci 
elementele care duceau echi
pa pe calea succesului. Aces
tea nu au rămas fără ecou în 
gospodăria colectivă. S-a dus 
Alexandru Zăloagă, brigadie
rul, s-au dus șefii celorlalte 
echipe să vadă cum arată lo
turile echipei de tineret de 
vorbește tot satul cu admira
ție despre ele, să vadă cum 
lucrează cei 13 tineri. Și le-a 
plăcut. Deseori s-au dus colec
tiviști vîrstnici, cu experiență 
și au controlat calitatea lucră
rilor. De cele mai multe ori 
tovarășii care au controlat 
munca echipei de tineret au 
fost mulțumiți. Cîteodată însă 
ei au făcut și observații criti
ce în privința calității. Orga
nizația U.T.M. a analizat 
aproape în fiecare lună mun
ca echipei de tineret, fie în 
adunarea generală a organi-

ION NEAGU 
președintele gospodăriei agri
cole colective „Drumul lui 
Lenin" din satul Cuci, comu

na Bozieni, regiunea Iași
(Continuare in pag. 3-a) '

săptămînă nu 
lucra. Porum- 
tineret a be

trie ca : fabricile de sticlă din 
București Și Turda, Fabrica 
„Porțelanul" din Cluj, dau 
produse în contul anului vi
itor încă din prima parte a 
lunii noiembrie.

Muncind pentru a îndeplini 
obiectivul principal, stabilit 
în întrecerea socialistă, și a- 
nume obținerea unor indici 
superiori de utilizare a agre
gatelor, colectivele unităților 
din industria sticlei au obți
nut în acest an un spor de 
producție de peste 11.700 tone 
articole din sticlă, faianță și 
porțelan, față de producția 
realizată în anul trecut.

Noile modele de servicii 
de masă, ambalaje din sticlă 
pentru industria alimentară, 
flacoane pentru industria 
cosmetică, vaze de flori, bi
belouri și alte articole au îm
bogățit sortimentul produse
lor realizate în acest an.

Unitățile 
de transporturi auto
Realizările obținute de mun

citorii din unitățile de trans
porturi auto din țară in oele 
11 luni care au trecut din 
acest an au dus Ia îndeplini
rea planului anual.

Prin reducerea consumului 
de cauciucuri și benzină, a 
cheltuielilor de întreținere și 
reparații, prețul de cost pen
tru transportul unei tone/km 
de mărfuri a scăzut simți
tor. Drept rezultat, colectivele 
întreprinderilor de transpof 
turi auto din țară au econo
misit în 10 luni, peste plan, 
aproape 37 milioane Iei, sumă 
ce întrece angajamentul pe 
întregul an.

(Agerpres)

La prima lecție de patinaj.

Foto : V. RANGA
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MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ
ÎN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂTURII

Politehnica bucureșteană nu
mără cîteva mii de studenți, 
care se pregătesc să devină 
cadre de specialiști pentru 
economia noastră socialistă. 
Sarcina pe care partidul a 
pus-o în fata institutului no
stru, ca și în fața tuturor in
stitutelor de invățămînt supe
rior din țară, este de a pre
găti aceste cadre la cel mai 
înalt nivel. întreaga activi
tate a organizației și asocia
țiilor studențești din institut 
trebuie canalizată spre reali
zarea acestei sarcini. Noi am 
primit îndrumări prețioase 
din partea organizației de 
partid pentru a organiza mai 
bine munca politico-educativă 
în sprijinul procesului de in
vățămînt.

Cu cîtva timp în urmă, ca
drele organizației U.T.M. și 
asociațiilor studenților au fost 
invitate la o ședință deschisă 
a comitetului de partid în 
care s-a făcut o amplă ana
liză a activității desfășurată 
pentru buna pregătire profe
sională a studenților. Organi
zația U.T.M. și asociațiile stu
denților au fost criticate, pe 
bună dreptate, pentru faptul 
că în anul universitar trecut 
unele organizații U.T.M. din 
facultăți au desfășurat o slabă 
activitate politico-educativă în 
rîndul studenților în scopul 
dezvoltării spiritului de răs
pundere față de propria lor 
pregătire. Prin aceasta se ex
plică situația slabă la învăță
tură a unui număr de studenți 
care nu s-au pregătit, nu s-au 
prezentat la examene, au ră
mas restanțieri ori au obținut 
rezultate mediocre.

Organizația de partid ne-a 
ajutat să înțelegem că lipsu
rile din activitatea politico- 
educativă desfășurată în rîn
dul studenților se datoresc 
în bună măsură stilului de 
muncă defectuos practicat 
uneori de organizația U.T.M. 
și asociațiile studenților, fap
tului că măsurile luate pen
tru a dezvolta în rîndul stu
denților o activitate politico- 
educativă susținută în vede
rea intensificării muncii de 
învățătură, nu se îndeplinesc 
în grupe, ci se opresc la co
mitetele U.T.M. de facultăți, 
de ani. îndrumările primite 
ne au ajutat mult, mai ales 
pentru a îmbunătăți activita
tea politico-educativă cu fie
care student.

Rolul educativ al grupei 
studenjești

în grupe studenții tși tră
iesc cea mai mare parte, din 
timp. Aici se cunosc între ei, 
știu ce preocupări au, cum în
vață, cît învață, ce greutăți- 
au. Grupa poate acționa, deci, 
concret, poate lucra cu fie
care om. Adunările generale 
de alegeri U.T.M. și de aso
ciație au sugerat numeroase 
forme prin care poate fi întă
rit rolul grupei U.T.M. Este 
vorba, în primul rînd, de 
crearea unei opinii puternice 
a grupei studențești. Aici, în 
grupă, flecare student poate 
și trebuie să fie ajutat de co
lectiv să-și înțeleagă mai bine 
îndatoririle, să le îndeplinea
scă Ia nivelul cerințelor.

De multe ori se întîmplă 
așa: grupa îl critică pe cei 
care nu-și fac datoria - oda
tă. de două ori. Ce se ln- 
tlmplă cu cel criticați - ni
meni nu se mal întreabă. 
Ori, critica colectivului are 
scopul de a-1 determina pe 
student să vadă cît de gravă 
este atitudinea de delăsare, 
indisciplină, chiul, incompati
bilitatea acestei atitudini cu 
titlul de student, să-i arate 
cum trebuie să muncească 
pentru a deveni, asemeni co
legilor săi, un student bun. 
Organizatorii U.T.M. de gru
pă au fost îndrumați să cree
ze în toate grupele, cu aju
torul utemiștilor, un climat 
favorabil criticii, exigenței, să

Zilnic, de la stația de radio 
ficare a căminului nr. 2 a 
Institutului politehnic din Ti
mișoara se transmit emi
siuni muzicale interesante. 

urmărească munca fiecărui 
student, controlîndu-1, ajutîn- 
du-1, cerîndu-i să-și respecte 
angajamentele.

în cîteva grupe ale Facul
tății de chimie și mecanică, 
spre exemplu, unii studenți 
veneau nepregătiți la semina- 
rii, la probele de control au 
dat lucrări nesatisfăcătoare, 
alții lipseau de la cursuri. 
Grupa i-a luat în discuție, a 
analizat situația la învăță
tură a fiecăruia, le-a pus în
trebări, cerindu-le să explice 
colegilor cum își folosesc 
timpul, de ce nu învață. Pe 
loc au luat și hotărtri. Colec
tivul nu a slăbit nici o clipă 
exigența față de ei. Cadrele 
didactice le-au cerut să-și 
pregătească capitolele care nu 
și le însușiseră și să vină la 
consultații. Colectivul a con
trolat cum îndeplinesc stu
denții utemiști aceste cerințe. 
Astfel, majoritatea celor cri
ticați au început să se în
drepte. E adevărat. Ia început 
au început să învețe rușinați, 
simțindu se prost fată de 
colegi, știind că aceștia nu le 
vor admite să persevereze in 
a greși. Dar, cu timpul, acești 
studenți și-au dat seama că 
colegii lor le cer să învețe 
pentru că aceasta este datoria 
fiecăruia student, de a învăța 
cu perseverență, înțeiegind că 
pregătirea pentru viitoarea 
profesie este o datorie de u:e- 
mist.

Consfătuirea 
profesionala

Consfătuirea profesională 
trebuie să joace un rol edu
cativ însemnat în viața colec
tivului grupelor studențești, 
să constituie un factor esen
țial in mobilizarea studenților 
la învățătură, în îmbunătăți
rea pregătirii profesionale a 
studenților. Anul trecut mul
te din aceste consfătuiri erau 
formale ; în cadrul lor se pur
tau discuții sterile despre ab
sențe și proiecte. Anul acesta, 
birourile de an au fost mai 
bine îndrumate cum să orga
nizeze consfătuirile profesio
nale de grupe. Astfel, consfă
tuirile profesionale au început 
să aibă acum o mai mare in
fluență asupra pregătirii stu
denților. în primul rînd ele 
se țin mult mal operativ, 
atunci cînd în activitatea pro
fesională a studenților din 
grupe se semnalează anumite 
neajunsuri. De asemenea. în 
consfătuiri se pune accentul 
pe analiza activității fiecărui 
student, analiză la car* * parti
cipă și cadrele didactice, care 
le dau studenților îndrumări 
cum să învețe, îi ajută să 

sint cauzele nea- 

9 „Să trăiască a noastră 
țară* — spectacol al An
samblului de cîntece și 
dansuri al Casei de cultu
ră a studenților din Cluj a 
fost prezentat duminică 
pentru țăranii colectiviști 
din comuna Dragu și pen
tru oamenii muncii din o- 
rașul Jibou.

Cei peste o mie de spec
tatori au aplaudat cu căl
dură melodiile populare in
terpretate de Ileana Mure* 
șan, Ana Hallo, Ittu Doi
na, Anastasia Prodan, 
Csiszmaric Ladislau și al
ții. De asemenea orchestra 
de muzică populară dirija
tă de studentul ton Mun- 
teanu și echipa de dansuri, 
(instructor Vasiie Căpușan 
de la Opera de stat) s-au 
bucurat de un deosebit 
tucces.

• Cercai dramatic „I. L. 
Caragtale* al Universității 
_Bares-Bo!ya;- după suc
cesul obținut cu comedia 
_in Valea Cucului* de Mi
hai Beniuc pregătește dra
ma »Nila“ de A. Salinski. 
Noul spectacol va vedea 
lumina rampei în cursul 
iun» decembrie.
• Asociația studenților 

*e la Facultatea de științe 
jeridiee, «rganizeeeă săpU- 
nrinsl ie Mia ..CsMiler* 
sud hit mimcsle Duminică

4 decembrie au test pre- 
tentat, studenților J'rria- 
ăiile* de LisM.

Tet dumtokă « decem
brie și la Facultate* de 
matetuMIeă și fizic* s fost 
deschis ricini de audiții 
mimeole care, de aseme
nea. se va desfășura săp- 
UmmaL Au fost prezentați 
la prima audiție Ceaikov- 

Jsnacek și COsar Frank.
• Redacția revistei „Tri

buna". In colaborare cu a- 
toc.at.a studenților de la 
Facultatea de filologie, a 
oraan czat de curt nd un fes
tival literar. Scriitorii Du
mitru Mintea. Vasiie Ro- 
brtenu. Pavai Aioeoei. Ort- 
gore Beuran, Ioc Rahovea- 
bu. Neeoiță Irimie și alțN 
au citit din operete lor.

evidențiat studenții 
mediriniști și agro
nomi rare au adu
nat peste (MO kg 
fier vechi.

ION
ANGHF.I.EfiCT 

student

la anii

vadă care
junsurilor lor la învățătură. 
Așa, spre exemplu,
I C-mecanică și IlI-mecanică,
unii studenți veneau nepre
gătit! la cursuri, fără a fi ci
tit măcar lecția predată, și 
bineînțeles că nu înțelegeau 
nimic din noua lecție pre
dată ; alți studenți se limi
tau doar la studierea notițe
lor, neglijînd studiul biblio
grafiei. Consfătuirile profe
sionale din aeegti ani au dez
bătut, operativ, aceste pro
bleme : fiecare student din 
cel ce manifestau delăsare a 
fost analizat, criticat, ajutat 
de colegi și cadre didactice să 
înțeleagă gravitatea faptelor

LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL

Recentul seminar de înrdțd- 
mint politic U.TJd. al studen
ților din grupele 111, 112, 114, 
din anul I mecanică al Insti
tutului politehnic-Cluj, a dez
bătut tema: - jorța
conducătoare a poporului 
muncitor pe drumul desăvir- 
țirii construcției socialismu
lui In R.P.R.*.  Că studenții 
celor trei grupe au așteptat 
cu interes acest seminar, a 
dovedit-o convingător buna 
lor pregătire. Majoritatea au 
studiat întregul material bi
bliografic, atit cel obligatoriu 
ăt și cel facultativ, făcindu-și 
conspecte. Cei mai mulți 
cursarji au luat cuvintul la 
seminar.

Se impun insă cîteva ob
servații pe marginea acestui 
seminar care să stea în aten
ția comitetului U.T3A. în ve
derea îmbunătățirii pe viitor 
a calității seminariilor de in
vățămînt politic. In primul 
rînd, trebuie spus că insufi
cient au fost legate proble
mele teoretice discutate de 
munca și viața lor, de sarci
nile lor ca viitoare cadre ale 
economiei noastre socialiste, 
ceea ce ar fi făcut ca semi
narul să fie mai util, mai 
plin de învățăminte pentru 
cursanți.

Așa, de pildă, discutind des
pre sarcinile care stau în 
fața întregului popor munci
tor pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului în 
R.P.R. cursanții trebuiau să 
se refere mult mai concret 
la felul în care înțeleg ei să 

lor. în consfătuiri s-au sta
bilit și măsurile pentru înlă
turarea acestor deficiențe.

în momentul de față, majo
ritatea consfătuirilor profe
sionale discută problema pre
zentării studenților bine pre
gătiți, la toate examenele. 
Cu ajutorul consfătuirilor se 
află nivelul de pregătire al 
studenților, se stabilește ce au 
de studiat, planul de repetare 
a materiei, asupra căror capi
tole trebuie să se oprească 
mai mult, analizează activita
tea celor care-și pierd vremea 
prin cămine, care nu-și gos
podăresc bine timpul.

Agifafie concretă, 
mobilizatoare

importante, să fie 
cu sarcinile stu- 

putem 
prea 

multe

Munca de agitație este un 
ajutor însemnat to munca 
politico-educativă pe care o 
desfășoară organizația U.T.M. 
în sprijinul activitAții profe
sionale a studenților. Ea tre
buie să fie însă concretă, să 
răspundă în permanență :»nor 
sarcini 
în pas cu sarcinile 
denților Ja xi“. Nu 
vorbi de o experiență 
bună în acest sens : 
din lozincile noastre sînt ge
nerale. stau pe pereți ani în
tregi fără a fi schimbate. în 
vederea apropierii sesiunii de 
examene ne-am propus însă 
să organizăm o agitație vi
zuală concretă, mobilizatoare, 
care să fie to permanență la 
curent cu actualitatea. Vor 
apare lozinci adresate anilor, 
grupelor, studenților indivi
dual. cu întrebări sau îndem
nuri : »ă pregătească anumite 
proiecte la care au dovedit 
lipnn. să repete anumite ca- 
pitole pentru jn examen mal 
greu, si se prezinte la exa
mene. si nu lipsească de t» 
seminar:: etc. Aceste kmari 
trebuie a*  țină mereu trează 
atenția studenților pentru a-ri 
îndeplini saremt’.e profesio
nale cele mai importante rf—v- 
tr-o anumit*  perioadă. In >- 
celași timp, trebuie să scor- 
dăm ma; mare atenție îndru
mării „Emisiuni: politehnicii*  
pentru ca arearta U alcătuia
scă emisiuni cit mai intere
sante. Cu problemele cete mal 
arzătoare ale grupelor s> ani
lor. să organizăm ca aceste 
emisiuni sa fie ascultate de 
studenți pentru ca ele să-și 
dovedească din plin eficaci
tatea. De asemenea toane 
curînd la •.''ric-âri'.e de filme 
organizate in institut vor fi 
prezentate «i aspecte dm acti
vitatea «adeetitar. cuprinztod 
ma: ales ariaM realizate de 
„Ariciul- politehnicii. Iar pa
noul „ Albr.egru- care va a- 
pare in curînd va informa 
operativ colectivul institutu
lui și va lua poziție față de 
tot ceea ce se întîmplă bun 
și rău în grupele studențești.

Realizarea acestor activități 
menite să ducă la îmbunătă
țirea 
tive 
zare 
unui 
și tinere cadre didactice, care 
să sprijine, la nivelul grupe
lor și anilor, aplicarea măsu
rilor luate în vederea unei 
bune pregătiri profesionale a 
studenților.

muncii politico-educa- 
«olicită o bună orgatd- 

a muncii, antrenarea 
larg colectiv de studenți

ION TRITAN
Secretarul CrincnaM

U.T.M. din butitatel poU- 
lehnic-Bucureștl

POLITIC
muncească, si studieze, să fo
losească dan plin ctt mai rod
nic cvndițtile minunate de 
învățătură ce le sint asigu
rate pentru a învăța cit mai 
temeinic, ca să poată deveni 
apoi ingineri ât mai bine 
pregătiți, participant activi 
la opera de desăvârșire a con
strucției socialismului in pa
tria noastră. Se putea folosi 
astfel și acest prilej pentru 
ca studenții să-i critice pe 
acei colegi de-ai lor — puțin:, 
ce-i drept — care mai chiulesc 
uneori de la curzuri ți semi- 
narii. cum sint: Zcltan Var
ga și Alexandru Bot din gru
pa 112. Desigur, seminarul de 
Invățămînt politic nu trebuie 
transformat intr-o adunare 
obișnuită de dezbatere a pro
blemelor legate de învățături, 
sarcina lui fiind ca studenții 
să-și însușească probleme teo
retice, ideologice și politice, 
dar legate fiind de proble
mele concrete ale activității 
lor de zi cu zi discuțiile ar fi 
fost mult mai vii, mai utile.

Desigur, aceste lipsuri ale 
seminarului ar fi putut fi în
lăturate prin intervențiile pro
pagandistei (asistenta Suciu 
Rodica), prin orientarea dis
cuțiilor. In general trebuie 
spus că comitetul U.T.M. din 
institut trebuie să acorde mai 
multă atenție pregătirii pro
pagandiștilor, pentru ca ace
știa să poată conduce cu com
petență seminariile.

în această privință, comite
tul U.T.M. ar putea organiza 
preseminarii cu propagandă

Sîmbătă seara,..

Audiție muzicala 
„Mozart‘

N'iaxie sv • mii plicul după 
•reU de cur» mo seminarii. eind 
•jnag» U zimța, deeit • «aditiv 
Krr.eali, -Astfel de audiții «a 
loc xdese« ’.i răaisxț studentelor 
de 2a Firulutea de Științe Mto- 
zale din U*L  Ta «itfal de «căzii.

mar» de lectnrâ ae tnnefor- 
■J ia uli de audiții. Iati, de 
pildă acum cîteva ri]e am avut 
o audiție ,.Mozart“ Cokța noas
tră Maria Chiri ac din anul IV a 
vorbiț despre viața și opera *»

LucrodU Ir Jcborctorul o« 
c~«c :zc cer rru-tc precrz*e și 
cx*n-e. In fotoaicno : stw 
dofftek DcHo Nuțu șl Au
rica ?eoeoe din anul V- 

c Uniwrshotii -Alex. 
L Cuso* din îo$i e4ectu**nd 

• experiențe.

ftti, la care să solicite parti
ciparea șefilor de catedră de 
la științele sociale și in care 
si te stabilească problemele 
ce trebuie discutate, aspectele 
cele mai interesante din te
matica seminarului respectiv 
care trebuie subliniate in 
mod deosebit. în aceste pre
seminarii, propagandiștii ar 
putea fi informați și asupra 
problemelor existente in co
lectivele de studenți pentru 
ca, pe baza acestor dezbateri 
preliminare, în cadrul semi
narul**  să fie puse în discu
ție probleme concrete din 
munca studenților din anii 
respectivi.

Desigur, organizarea acestor 
preseminarii nu constituie 
unicul mijloc de a-i ajuta pe 
propagandiști să se pregă
tească temeinic pentru a con
duce seminariile. Ei trebuie 
îndrumați să studieze temei
nic, trebuie controlați perma
nent cum studiază, ce studia
ză, cum Ui lărgesc orizontul 
de cunoștințe politico-ideolo- 
gice, astfel ca la preseminarii 
să vină pregătiți pentru a 
dezbate problemele ce le vor 
discuta apoi la seminar. Co
mitetul U.T.M. ar putea de 
asemenea organiza schimburi 
de experiență între propa
gandiști pentru a-i ajuta să 
capete o mai mare competen
ță în conducerea seminariilor 
pentru ca acestea să devină 
cu adevărat un mijloc impor
tant de educare comunistă a 
studenților.

FLORIAN BORZ 

relui compozitor. Apoi a urmat 
muzică: „Mica serenadă 
ni*,  Uvertura Ia „Nunta 
garo’’, «ni din această 
ele. Astfel- de - audiții 
Beethoven, Craikovschi.
Haydn. Straus — vor fi organi
zate și în viitor

noctur- 
lui Fi.

operă
— din 
Enescu,

MARIA GABOR 
studentă în anul II 

Facultatea de Științe 
naturale — Iași

L RUSU-SIR1ANU 
studont

Fier vechi pentru ojelării
La Timișoara a 

avut loc, nu de 
■uit, • aegune de 
colectare a fianlui 
vechi. Alături de 
tinerii mnneltori au 
participat și nume
roși studenți. S-a 
muncit cu râvnă și

entuziasm. In nu
mai două ore, stu
denții timișoreni au 
reușit să colecteze, 
din cartierele sra- 
șu'ui. aproape 9.00g 
kg de fier vechi.

In această acțiu
ne patriotică s-aa

In biblioteca Facultății de 
filologie a Universității „C, I. 

Parhon" din București.

Breviar cultural 
clujean

Troleibuzele și autobuzele duc spre căminele studențești, în 
dupâ amiezele de sîmbâtâ, o mulțime gălăgioasă de băieți șl 
fete. După șase zile de studiu, de cursuri și seminarii oe 
anticipează prin maturitate și consistență apropiata sesiune de 
examene, studenții se pregătesc să-și petreacă cît mai plăcut 
seara lor liberă.

Foto obiectivul, puțin Indiscret, a colindat cîteva cămine stu
dențești, surprlzîndu-le cuprinse de febra preparativelor.

Pe scările căminului „30 Decembrie", studenții medicinîști a- 
proepe că aleargă, pentru ca studentele, care se vor dovedi de 
o punctualitate desăvîrșitâ la intîlnire, sâ nu le poată reproșa 
nimic.

Surprind în neobosită plimbare capilară, pieptenii și pe
riile de naylon.

Mobilizate și încinse-fiar&le de călcat (foto. 1)
Dorința de a fi cochetă este satisfăcută mal generos la 

sfirșit de sâptămină. Alina Lehan si Pușa Inculeț, colege de 
an IV la Facultatea de medicină generală, calcă la... 4 mîinl. 
Iși împart colegial modestul spațiu al mesei, cu înțelegerea re
ciprocă a grabei. Alina Lehan are o dublă întîlnlre astâ-seară : 
cu prietenul ei și cu „Oameni care tac", piesa lui Al. Voitin.

Pușa Inculeț preferă o plimbare la șosea, poate ultima în 
aceasta toamnă tîrzle și caldă, înaintea așternerii primului co
vor de zăpadă.

(Foto 2). In Cotroceni la Căminul politehnicii, Intr-un efort 
colectiv, băieții se străduiesc, fac tot posibilul, pentru ca exi
gentele lor prietene să nu poată avea -motive.., „majore" de 
reproș.

(Foto 3). Ca în fiecare sîmbătă seara, rigla de calcul îșl 
demonstrează și acum utilitatea în complicatele probleme... 
vestimentare. Nodul cravatei studenților metalurglștl Nlcolae 
Popa și Gheorghe Voicu n-are voie să depășească limitele re
glementare ale... eleganței. Întrajutorarea reciprocă se dove
dește a nu fi o problemă numai de studiu.

(Foto4). Cînd emoția preparativelor a trecut, locul el este 
revendicat de emoția primei invitații :

— Dansați ?
La cantina din Buzeștl a Institutului politehnic, nu odată, 

In această seară, a revenit ca leit-motiv, întrebarea :
- Dansați ?
Și tinerii au dansat, s-au bucurat, «-au scuzat stîngaci 

pentru greșita execuție a lui 1-2-3 în măsură de 3/4.
Atmosfera, tonalitatea generală a fost de bună dispoziție, 

de veselie și optimism.
Păcat doar că organizația U.T.M. și asociația studenților 

n-au depus eforturile cuvenite pentru a îmbogăți seara de dans, 
sub auspiciile fanteziei și ale bunului gust, cu forme oare să răs
pundă nevoii de frumos, de destindere, de bucurie a studenți
lor fruntași.

Păcat că brigada artistică de agitație a Institutului poli
tehnic in care sint cuprinse atîtea elemente talentate, nu oferă 
cu regularitate, la fiecare reuniune, o modestă cronică satiric*  
muzicală .

Păoat ca în spațiul celor cîteva ore de dans nu și-au găsit 
locul concursuri fulger „Cine știe, diștigâ", concursuri de dans, 
recitaluri de versuri satirice... Socotim că aceste sugestii se cer 
luate în seamă nu numai de organizația U.T.M. și asociația 
studenților Institutului politehnic-București ci șl de toate orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile studențești din toate centrele uni
versitare în scopul organizării cît mal Inspirate a reuniunilor.

In felul acesta organizate, serile de dans studențești ar bu
cura mai mult mințile și inimile atît de dornice de frumos ale 
studenților.

Text : V. LAZAROV. Foto » N. STELORIAN
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Pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului

(Urmare din pag. l-a) 

nurlie agresive ale imperialiș
tilor. Așa cum a arătat Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. 
nu există inevitabilitatea fa
tală a războiului. A venit 
timpul cînd se poate pune 
capăt încercărilor imperialiș
tilor de a dezlănțuî un război 
mondial și cînd se poate des
fășura o luptă eficace contra 
războaielor locale dezlănțuite 
de imperialiști.

Rolul principal în lupta pen
tru menținerea păcii îl arc 
continua întărire a sistemu
lui mondial socialist. Prin e- 
forturile unite ale lagărului 
socialist mondial, ale clasei 
muncitoare internaționale, ale 
mișcării de eliberare naționa
lă, ale tuturor țărilor care 
iau atitudine împotriva răz
boiului și a tuturor forțelor 
iubitoare de pace războiul 
mondial poate fi preîntâmpi
nat.

Ideea posibilității preîntâm
pinării războiului, idee opusă 
fatalismului și pasivității 
față de pericolul unui nou 
război este o idee de o uriașă 
forță mobilizatoare, insuflînd 
popoarelor încredere în tri
umful cauzei păcii, chemîn- 
du-le la o înaltă vigilență față 
de uneltirile imperialiștilor, 
mobilizîndu-le Ia luptă unită, 
organizată, perseverentă pen
tru apărarea păcii.

Un imens răsunet găsește 
ideea posibilității preîntâmpi
nării războiului în rîndui ma 
selor largi de tineret din toate 
țările lumii. Tînăra generație 
este profund interesată în a- 
părarea păcii pentru că pacea 
înseamnă posibilitatea de a 
trăi in liniște cei mai frumoși 
ani.

Tineretul nostru din fabrici, 
din uzine, de Pe ogoare, din 
școli și facultăți este con
știent de răspunderea ce-i re
vine ca tineret al unei țări 
socialiste, este conștient de 
faptul că un aport de mare 
însemnătate pe care-1 poate a- 
duce la cauza păcii este munca 
creatoare, harnică în producție, 
acolo unde o cer interesele pa
triei, ridicarea continuă a 
calificării profesionale, stu
diul perseverent, pregătirea 
temeinică la nivelul cerințelor 
și răspunderilor construcției 
socialiste.

Cu tărie a reafirmat Con 
sfătui rea de Ia Moscova prin
cipiul coexistenței pașnice — 
singurul principiu just în re
lațiile internaționale in con

La practica în
Celui care trece în 

aceste zile pe la sec
ția sculări e centrală 
ca de altfel fi pe la 
alte secții ale Uzinei 
„Wilhelm Pieck“ din 
Brăila i se oferă un 
tablou interesant. In 
afară de imaginea o- 
bișnuită a muncito 
rilor harnici aplecați 
deasupra strunguri
lor, frezelor sau ra 
botezelor. in partea 
In care se află ate. 
[ierul de a just a j dis
tingi cu ușurință un 

mare grup de tinere 
cu bentițe albe pe 
cap. Sînt elevele cla- 
sui a IX-a de la 
Școala medie „Ni 
colae Bălrescu" care, 
odată pe săptâmină, 
fac. 4 ore de practi
că in acest atelier. 
Pentru ziua respec
tivă lecția practică 
era : pitirea și poli 
sarea metalelor, scu
lele folosite și de 

scrierea lor. La în
ceputul lucrului, o 
jumătate de oră to

Pregătiri pentru o vizită.
In urma cu citeva zile, la ora 

prînzului, secretara comitetului 
U.T.M. s-a adresat scurt lui Ma. 
rin Ghiță, membru in Comi
tet : „La trei și un sfert 
toata echipa pleacă la sala de la 
unitatea 2 pentru repetiție" Și 
intr-adevăr, la ora stabilită ti
nerii din echipa de dansuri a 
Fabricii ,,Dezrobire^*  din Bra
șov se aflau pe scenă. De 
citeva zile ei pregăteau o suită 
de dansuri romînești și maghiare. 
Dar nici cei din echipa de tea
tru, nici voleibaliștii, șahiștii sau 
cei din echipa de tir a fabricii 
nu voiau să rămână mai prejos t 
repetau cu asiduitate, făceau cu

— După Preludiu simfonic 
de Ion Dumitrescu, cântat de 
cutând, Filarmonica bucureșteană 
ne prezintă în concertul viitor o 
Simfoniettă a acestui compozitor 
de numele căruia se leagă ci
teva lucrări foarte valoroase ale 
muzicii noastre noi.

— Aud din cînd în cînd spu- 
nîndu-se sonatină*4 în loc de 
,.sonată“, „concertino“ în loe 
de concert și acum iată „Simfo. 
nietta“ — pesemne în loc de 
simfonie.

— Da ! Compozitorii se foto 
seau de asemenea diminutive 
pentru a defini lucrări mai puțin 
ample derivate din formele 
mari : sonată, concert, simfo
nie.

— Cu alte cuvinte avem de-a 
face cu piese mai modeste

— Să nu înțelegi cumva prin 
aceasta că ele ar fi mai puțin 
valoroase din punct de vedere 
artistic. Nu întinderea și nici ge
nul cardia i se adresează crea
torul hotărăște soarta operei de 
artă, ci calitățile ei.

De bună seamă. Dar cîte 
părți are Simfoniettă pe care o 
vOm asculta ?

Patru. La început un motiv 
muzical energic foarte pregnant. 
El va reveni și-n încheierea Iu- 
orării fapt oare accentuează

trenamente.
Care este scopul pregătirilor 

cultural-sportive din fabrică? To
varășa Lache Maria, secretara co
mitetului U.T.M., îmi răspunde 
la această întrebare : ne pregă
tim pentru o vizită pe care o 
vom face tinerilor muncitori de 
la Fabrica de sticla din Azuga. 
Asemenea vizite au devenit o 
tradiție — îmi spune ea. A- 
cum un an am mai avut o 
astfel de întilnire și da asemenea 
au venit la noi și tinerii munci
tori din Azuga. Cu aceste prile
juri ne vizităm reciproc între-

---- —

In regiunea Hunedoara 

Festivalul 
filmului la sate

In regiunea Hunedoara foști-*  
valul filmului la sate se desfc- 
șoară în acest an intr-un nuntâr 
mai mare de localități decît in 
anul trecut. Acest lucru este po
sibil deoarece rețeaua de cine
matografe sătești a crescut irt 
acest timp cu încă 23 de uni
tăți, iar in ziua deschiderii 
festivalului a fost inaugurat cel 
de-al 125-lea cinematograf să 
te sc.

Astăzi în regiunea Hunedoara 
la fiecare 2.400 de locuitori din 
mediul sătesc există un cinema
tograf, spre deosebire de trecut, 
cînd în satele și comunele de 
pe cuprinsul regiunii nu exista 
nici unul. 

dițiile împărțirii lumii în două 
sisteme. Politica coexistenței 
pașnice corespunde interese
lor fundamentale ale tuturor 
popoarelor, contribuind tot
odată Ia întărirea pozițiilor 
socialismului, la creșterea 
prestigiului și influenței in 
temaționale a țărilor socia
liste.

In Declarația Consfătuirii 
de la Moscova Se subliniază 
importanța istorică pentru 
destinele omenirii a progra
mului de dezarmare generală 
și totală propus de U.R.S.S.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor dezvol
tării mișcării de eliberare na
țională. „Crahul total al colo
nialismului — se spune în De
clarația Consfătuirii — este 
inevitabil. Prăbușirea sistemu
lui de robie colonială sub pre
siunea mișcării de eliberare 
națională este, în ceea ce pri
vește importanța sa istorică, 
al doilea fenomen după for 
marea sistemului socialist 
mondial'*.  Forțele socialismu
lui mondial au contribuit în 
mod hotărâtor la lupta Po
poarelor din colonii și țările 
dependente pentru eliberarea 
lor de sub jugul imperialis
mului. Sistemul socialist a 
devenit scutul de nădejde al 
dezvoltării naționale indepen
dente a popoarelor eliberate.

Au fost de asemenea anali
zate profund problemele întă
ririi continue a mișcării co
muniste internaționale, proble
mele luptei ideologice și apă
rării mai departe a purității 
marxism-leninismului.

Partidele comuniste și mun
citorești au subliniat din nou 
rolul Istoric al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice 
ca avangardă glorioasă și în
cercată a mișcării comuniste 
internaționale. P.C.U.S., cu o 
experiență uriașă, fără egal, 
verificată de viață, este cel 
mai experimentat și mai călit 
detașament al mișcării comu
niste mondiale.

A fost relevată din nou ne
cesitatea luptei împotriva re
vizionismului ca principal pe
ricol în mișcarea muncito
rească. Totodată, s-a subliniat 
faptul că dogmatismul și sec
tarismul pot de asemenea să 
devină pericol principal într-o 
etapă sau alta a dezvoltării 
unor partide dacă nu se duce 
o luptă consecventă împotriva 
lor.

Recenta Consfătuire de la 
Moscova a adus o mare con
tribuție la întărirea unității

uzina
Parășul Ștefu Nicos, 
șeful secției le-a Vor
bit despre tema a. 
mintită, iar apoi fie
care dintre eleve, re. 
pactizate pe lingă 
muncitorii ajustori 
din secție, au trecut 
la executarea prac
tică a celor învățate. I 

Elevele Ciobntnru
E cate rina și Roșea A 
rtișoara sînt aprecia
te ca cele mai sili
toare din clasă în 
munca practică 

prinderile, ne interesăm de mun
ca tinerilor, organizăm com
petiții sportive amicale și în în
cheiere un program cultural E- 
chipa noastră de dansuri, bri
gada artistică de agitație, echipa 
de teatru au mai făcut aseme
nea deplasări și în orașul Vic
toria, la S fin tul Gheorghe etc.

Le am urat tinerilor din echi
pele sportive succes in intilnirile 
cu cei de la Âzuga, iar dansato. 
rilor și artiștilor amatori cil 
mai multe aplauze din partea 
spectatorilor.

I. BODEA 

de monolit a mișcării comu
nisto internaționale. Ea a în
semnat o impunătoare demon
strație a unității partidelor 
comunist» și muncitorești din 
lumea întreagă, a marcat o 
nouă etapă în întărirea co
eziunii acestora pe platforma 
de nezdruncinat a marxism- 
leninismului creator, a fideli
tății față de internaționalis
mul proletar.

Declarația Consfătuirii su
bliniază grija pentru întărirea 
permanentă a unității mișcă
rii comuniste internaționale 
ca suprema datorie interna- 
ționalistă a fiecărui partid 
marxist-leninist, neadmiterea 
nici unor acțiuni ce pot sub 
mina această unitate, drept 
condiție obligatorie a victoriei 
in lupta partidelor comuniste 
și muncitorești.

Declarația consideră că pro
movarea unei politici interna
ționaliste, educarea oamenilor 
muncii în spiritul îmbinării 
patriotismului socialist cu in
ternaționalismul proletar, lup
ta împotriva naționalismului 
burghez sub orice formă de 
manifestare răspund necesită
ților consolidării relațiilor 
frățești și prieteniei dintre 
țările socialiste, intereselor 
vitale ale fiecărui popor și 
ale cauzei socialismului în iu 
mea întreagă.

Documentele Consfătuirii de 
la Moscova deschid noi pers
pective și luminează puternic 
calea luptei popoarelor din lu
mea întreagă pentru pace și 
socialism. Aceste documente 
constituie o nouă și minunată 
expresie a forței ideologice, 
politice și organizatorice a 
mișcării comuniste mondiale, 
a grijii și răspunderii cu 
care partidele comuniste se 
preocupă de problemele cele 
mai arzătoare ale întregii o- 
meniri muncitoare.

Tineretul nostru, alături de 
întregul popor muncitor, își 
exprimă deplina adeziune la 
ideile cuprinse în documen
tele Consfătuirii de la Mosco
va — documente cu caracter 
programatic, de uriașă însem
nătate.

Studierea aprofundată și 
însușirea temeinică de către 
toți utemlștii, de către toți ti
nerii a Declarației Consfătui
rii de la Moscova este o sar
cină de mare importanță. Sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. au 
datoria să mobilizeze tinerii 
la studierea documentelor Con
sfătuirii, să-i ajute la apro
fundarea lor. Studierea te
meinică a Declarației și a 
Apelului Consfătuirii — bo
gat izvor de învățăminte — 
va contribui la ridicarea nive
lului politic-ideologic al tine
rilor. Ia înțelegerea mai pro
fundă a problemelor funda
mentale ale revoluției și con
strucției socialiste, ale dezvob 
tării internaționale contempo
rane. la creșterea aportului ti
nerilor în lupta pentru desă- 
vîrșlrea construcției socialiste 
în scumpa noastră patrie

—— e—

50.000 de case noi 
construite in satele 

regiunii P’ioești

Aproape 50.000 de case noi 
au fost construite în sateld 
regiunii Ploești din anul 1951 
Și pînă în prezent. După cum 
rezultă din datele statistice, 
majoritatea caselor noi au fost 
ridicate de către colectiviști, 
ceea ce arată că nivelul de 
trai al acestora a crescut mai 
repede decît al celorlalți ță
rani.

In raioanele Rîmnicu Sărat 
și Buzău, de exemplu, raioa
ne cu cele mai multe gospo
dării colective, au fost con
struite în ultimii ani peste 
6.000 de case noi.

(Agerpres)

Invitație la viitorul concert al Filarmonicii
Dirijor: MIRCEA CRISTESCU

ideea de unitate artistică a eom 
poziției Din prima parte mai 
reține stăruitor atenția ascultă
torului melodia molcomă, can
tabilă, a oboiului care este tema 
a doua a acestei mișcări a Sim 
foniei tei.

Partea următoare e veselă, pli
nă de umor ca un schefzo. Este 
parcă un tablou muzical inspirat 
de optimism, de dragostea de 
viață a sătenilor noștri.

Partea a treia a Simfoniettei 
este mișcarea lentă. Se distinge 
prin melodicitatea ei izvorîtă 
parcă din străfundurile cântece
lor de dor ale folclorului nostru, 
iar finalul readuce atmosfera, 
verva spumoasă a schetZoului.

Este de subliniat că elemente
le ritmice, de joc, sânt prepon
derente în economia generală a 
acestei lucrări muzicale De aci 
rezulta în bună parte caracterul 
ei robust, sănătos care ne insu
flă sentimente luminoase, tine 
rești, pline de voie bună.

— Ascultând discul Electre 
cord Cu Dublul concert pentru 
violoncele și orchestră de Hăn 
del, a doua piesă înscrisă în 
viitorul program al Filarmonicii 
bliCureștene, am fost surprins de 
asemănarea temelor cu uri cow- 
certo grosso a] aceluiași autor.

— Este chiar o identitate «u

Elevele clasei a Vl-a de la 
Școala medie mixtă „Dr. 
Petru Groza**  din Capitală 
primesc îndrumări folositoare 
din partea profesoarei de 
lucru manual Torcaru Aurelia.

In vitrinele librăriilor
Literatura politică

N. S. HRUȘCIOV î Li
bertate și independență 
tuturor popoarelor colo
niale ! Să fie rezolvată 
problema dezarmării gene
rale ! Cuvîntare rostită 
în cadrul discuției genera
le la a XV-a sesiune a 
adunării generale a Orga
nizației Națiunilor Unite 
23 septembrie 1960. Ed. po
litică.*

Literatura științifică 
Studii de folclor

SOC. DE ȘTIINȚE ISTO
RICE ȘI FILOLOGICE: 
Lexic regional. Ed. Acad. 
R.P.R.

Literatura tehnică 
Electrotehnica

RUDOLF RICHTER: Ma 
șini electrice — vol. IV. 
Mașini asincrone. Ed. teh
nică.

Construcții
Ing. AL. NEGOIȚĂ : 

Materiale moderne în con
strucții. Ed. tehnică.

Drept 
Lucrări litografiate

TUDOR R. POPESCU: 
Dreptul familiei II. Rude
nia, ocrotirea minorului. 
Ed. de stat didactică și pe
dagogică.

Lucrări de popularizare a 
științe, și culturii

AFANASIE NIKITIN: 
Călătorie peste trei mări. 
Ed. științifică.

Colecția S.R.S.C.
PAVEL NICOARA : Ră 

tăciri pe aceeași cale falsă 
(Despre sectele religioase). 
Ed. S R.S.C

Beletristica
B. P HAȘDEU : Scrieri 

literare I. Poezii—Micuța— 
Ursita. ES.P.L.A.

B P HAȘDEU : Scrieri 
literare II. — Răzvan și 
Vidra — Trei crai de la 
răsărit — Ioan Vodă cel 
cumplit. E.S.P.L.A.

EUGEN BARBU s ...Cit 
in 7 zile E.8.P.L.A.

ȘTEFAN LUCA ! Călător 
pe întinsul patriei. Ed. mi- 

- litarâ.
1 K. SIMONOV : Fumul 
patriei—nuvelă. E.S.P.L.A. 
Cartea Rusă.

V. TENDRIAKOV: Icoa. 
na făcătoare de minuni — 

! nuvelă. E.S.P.L.A.—Cartea 
Rusă.

OSCAR WILDE 1 Prințul
! fericit și alte povestiri. 
I Ed. tineretului.

concerto grosso al marelui com
pozitor german.

în forma pe care o vom auzi 
reprezintă o transcripție și o 
orchestrare realizată de muzicia 
nul nostru Alfred Alessandrescu.

— Nu știu cum Voi primi de 
data aceasta muzica lui Bela 
Bartok, Concertul său pentru 
orchestră, care deține partea a 
doua a apropiatului concert sim

Avancronică 
muzicală

fonic al Filarmonicii bucurește- 
ne.

Ascultând mai de mult cîte 
ceva din creația acestui oompo- 
zitor m-au frapat asperitățile 
sonore la care recurge...

Muzica nu se poate limita 
la ceea ce mîngîie auzul, ca o 
romanță încântătoare.

Simfoniile lui Beethoven îți 
plac ?

— Mai e vorbă ?
— Adu-ți însă amihte că te-ai 

ridicat la înțelegerea lor tfepfat, 
prin audiții succesive, care p

Echipa recoltelor bogate
(Urmare din pag. l-a)

zației, fie numai în cadrul 
ședințelor de comitet. Ob
servațiile celor ce contro
lau calitatea lucrărilor efec
tuate de tineri au stat în
totdeauna în centrul discuții
lor acestor adunări, la care 
eram invitați să participăm și 
noi. Măsurile pentru îmbună
tățirea activității echipei se 
luau de obicei pe loc. Echipa 
de tineret a devenit astfel un 
colectiv de muncă unit, înche
gat, exigent față de calitatea 
muncii fiecăruia din membrii 
săi, creîndu-și în gospodărie 
un prestigiu pe care-1 merită, 
în felul acesta tinerii din e- 
chipă au reușit să aibă cele 
mai multe zile-muncă efec 
tuate și să realizeze cele mai 
mari producții. Tabelul de 
mai jos arată pentru care mo
tive echipa lor este fruntașă.

Producții obținute anul acesta în medie la hectar:

Floarea soarelui 
Porumb
Sfeclă de zahăr

Cred că numai acest exem
plu demonstrează suficient 
rolul pe care l-a avut echipa 
de tineret în mobilizarea ti
neretului la muncă, în apli
carea regulilor agrotehnice

□ scenă din piese „Fiul secolului” de I, Kuprtanov, In interpre
tarea artiștilor de la Teatrul Armatei, sala Magheni.

Foto i AGERPRES

le au dezvăluit din ce în ce mai 
în profunzime. Poți să afirmi eă 
din Eroioa ori din Simfonia a 
tX-a lipsesc asperitățile ?

— Ei bine, dar Beethoven e 
•m Titan...

— Tocmai de aceea H invoc. 
Șostakovici, Bartok, Enescu, 
Honegger și alți compozitori 
mari ai contemporaneității fac 
apel la vocabularul muzical al 
veacului XX. prin care exprimă 
lumea sentimentelor, emoțiilor și 
cânduriior complexe ale oameni
lor vremurilor noastre. Există 
mărturii după care la vremea 
lor, simfoniile beethoveniene a- 
păreau multora ca bisare, chiar 
antimuziOftle.

Tocmai de aceea nu pot înțe 
lege scepticismul pe care l-ai 
exprimat în legătură cu tiflele 
lucrări de Bartok din care ai 
ascultat... „cîte cevaM —■ adică 
prea puțin.

— Concertul de Bartok pe 
care-1 vom auzi în cofictrtul 
radiodifuzat de duntlnirfi e o 
lucrare de mari proporții ?

— Durează cât o simfonie ; 
cuprinde patrii părți f

Prima e intitulată Introducere 

înaintate. Ea a demonstrat 
convingător posibilitățile ob
ținerii unor recolte mari, mult 
mai mari decît media reali
zată pe gospodărie.

Crearea echipei de tineret 
nu numai că nu a stânjenit ac
tivitatea gospodăriei colective, 
a colectiviștilor, ci, dimpotri
vă, ne-a ajutat în obținerea 
unor producții mari, așa cum 
am arătat. Sprijiniți și contro
lați permanent de organizația 
de bază U.T.M., tinerii au 
muncit cu conștiinciozitate, au 
fost prezențl permanent la 
muncă, executând numai lu
crări bune, așa cum scrie la 
carte. Și eu cred că acesta 
este lucrul cel mai important, 
pentru că producțiile mari se 
obțin numai prin aplicarea cu 
strictețe a regulilor agroteh
nice.

Ținînd seama de toate aces
tea, consiliul de conducere al

pe loturile 
pe gospodărie echipei de 

tineret
1.100 kg. 1.250 kg.
3.000 kg. 4.000 kg.

30.000 kg. 30.000 kg.

gospodăriei noastre și-a însu
șit propunerea făcută de orga
nizația de bază U.T.M. de a 
mai crea acum încă două e- 
chipe de tineret. Ne-au con
vins faptele.

și dezvoltă muzical tin motiv 
auster expus la început de coar
dele grave. A doua se numește 
Dansul perechilor care prelu
crează o melodie jucăușă.

Urmează un Intermezzo între
rupt, piesă plină de fior poetic 
pe care-1 fringe un episod bru-

Finalul se întemeiază pe trei 
idei melodice ; una din ele vi
jelioasă. poate fi considerată ca 
fiind înriurită de folclorul nos
tru. pe care marele compozitor 
maghiar l-a studiat cu admirație.

Concertul pentru orchestră iui 
este numai una dintre cele mai 
de seamă compoziții ale lui Bar
tok i el se numără în același 
limp printre cele mai remarca’ 
bile creații simfonice din în
treaga literatură muzicală, de 
astăzi. Concepută în 1943—1944, 
ani crunți petrecuțl de marele 
artist maghiar în exil, departe 
de patria sa, pe care fusese ne
voit s-o părăsească din cauza 
cotropirii fasciste, lucrarea re
prezintă o impresionantă confe
siune muzicală a sensibilității u- 
nui compozitor care a vibrât in
tens îfi fața suferințelor șl Mpr 
fâțiilof luminoase ale sefrteftllor 
săi.

EUGEN PRICOPE

Miercuri pe Stadionul Repu
blicii din Capitală în prezența 
a peste 20.000 de spectatori 
s-a desfășurat întâlnirea de 
fotbal dintre Selecționata divi
zionară A șl echipa iugoslavă 
Voîvodina Novisad. Scorul final 
a fost de 1-0 (0-0) în favoarea 
fotbaliștilor rornîni. Unicul punct 
al partidei a fost înscris de 
Eftlmie în minutul 58. Dintre ju
cătorii selecționatei divizionare 
l-au remarcat Nunweîler IH, 
Pîrcălab) Constantin și Popa. Cel 
mai bun jucător al oaspeților 
s-a dovedit a fi portarul Vereș.

In deschidere, selecționata de 
tineret a învins echipa Progre
sul București cu 1-0 (1-0) prin 
golul înscris de Varga.

★
Contânuîndu-șî turneul în 

țara noastră echipa de fotbal 
Empor Rostock (R. D. Germa
nă) a jucat miercuri la Bacău 
ou formația locală Dinamo. 
Victoria a revenit echipei ro- 
mîne cu scorul de 3 0 (2-0). 
Au marcat Publik (din lovitu
ră de la 11 m), Drăgoi și 
Gram. La meci au asistat 
10.000 de spectatori.

/A
Ciștigind Intr-un stil remarca

bil partida cu Halic tânărul Fio' 
rin Gheorghiu a trecut pe pri
mul loc in finala campionatului 
republican de șah, după desfă
șurarea rundei a 11-a. Alte re' 
zultate înregistrate în această

INFORMAȚII
Profesorul Ferdinand Mat

his, de la Facultatea de știin
țe din Toulouse, care ne vizi
tează țara în cadrul acordului 
cultural dintre R. P. Rornînă 
și Franța, a făcut miercuri o 
vizită la Ministerul Învăță
mântului și Culturii, unde a 
fost primit de Ilie Murgules- 
cil, ministrul Învățământului 
și Culturii.

Miercuri seara, rectoratul 
Universității „C. I. Parhon" a 
oferit la Casa Universitarilor 
o masă în cinstea oaspetelui.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Învățământului 
și Culturii și cadre didactice 
universitare.

★
în studioul de concerte al 

Radioteleviziunii a avut loc 
miercuri seara o audiție pe 
discuri a ultimului recital dat 
de Dinu Lipatti la Besanțon 
în 1950, cu 3 luni înainte de 
moartea sa. Prof. Florica Mu- 
zicescu, artistă emerită, a evo
cat figura compozitorului și 
pianistului Dinu Lipatti.

★
In cadrul acordului cultural 

dintre R. P. Romînă și U.R.S.S. 
a sosit în Capitală prof. T. F. 
Gorbacev, membru corespondent 

O plăcere pentru cei ce oferă 
și o bucurie pentru cei ce primesc

Oferiți tuturor celor dragi

Cadouri frumoase și utile
LUNA CADOURILOR

1 — 31 decembrie
organizată de Ministerul Comerțului

APA 
MINERALA BORNEI

rundă : Nacht pierde cu dfb^P 
la Bondoc, Trovanescu cîștigă la 
Szabo. S-au terminat remiză 6 
partide ț Pavlov — Mitvtelu, R& 
land — Nagy, Georgescu Bău 
dulescu, Nicoleanu — Ghițescu, 
Ciociltea — Radovici, Pușcașu 
— Soos.

După runda de miercuri seara 
conduce Florin Gheorghiu cu 
i1!» puncte din 10 posibile.

★
Federația cehoslovacă de te

nis de masă a alcătuit echl< 
pele ce vor face deplasarea la 
Cluj pentru a susține la . 10 
decembrie o înțîlnire amicala 
cu selecționatele R. P. Romi
ne. Din echipa masculină fac 
parte : Stipek, Stanek, Svarc 
și Posejpal, iar din cea femi
nină Krupkova, Schwarcova 
și U gr ova. Aceiași sportivi 
vor lua parte la 11 decembrie 
la un turneu individual.

★
In meci retur pentru opti

mile de finală ale Cupei canr- 
pionilor europeni la fotbal, 
echipele Panathinaikos Atena 
și Spartak Hradek Kralove — 
(R. S. Cehoslovacă) au termi'- 
nat nedecis (0-0) meciul dis-*  
putat miercuri în capitala 
Greciei. învingători cu 1-0 în 
prima partidă, fotbaliștii ce
hoslovaci se califică astfel 
pentru sferturile de finală, 
uimind să întâlnească echipa 
F. C. Barcelona.

al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., care va vizita centre 
carbonifere din țara noastră și 
va ține o serie de conferință cu 
teme din industria minieră.

★
Miercuri a părăsit Capitala 

delegația Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. S. Ce
hoslovacă care a făcut un 
schimb de experiență în țara 
noastră în domeniul protecției 
muncii.

In timpul șederii în R. Pi 
Romînă, delegația sindicală în 
frunte cu Svoboda Vaclav, șe
ful secției de protecția mtm'j 
cii din cadrul C.C.S. din R.S. 
Cehoslovacă, a vizitat centrfiț 
siderurgic Hunedoara, Uzine
le de tractoare „Ernst TKijt-i 
mann“, Uzinele „23 August", 
Fabrica de confecții „Ghebf- 
ghe Gheorghiu-Dej", unități 
ăle industriei petroliere din 
Pldești și alte întreprinderi, 
și instituții.

înainte de plecare delegația 
cehoslovacă a fost primită de 
tov. Mihai Marin, secretar ai 
C.C.S.

★
Cvartetul „Janacek*  din 

R. S. Cehoslovacă a dat 
miercuri seara la- Casa Uni
versitarilor din Cluj un con
cert care s-a bucurat de un 
frumos succes.

(Agerpres)

TINERI I 
cunoajieji-vă 

frumusefile patriei 
citind 

Almanahul 
turistic 1961 

editat de O.N.T. Carpați

Lucrare instructivi și plă
cută de MO pagini care 
cuprinde : 15 schițe de
hărți în text, 8 pagini de 
umor, 238 fotografii turis
tice, mică enciclopedie, 
jocuri distractive, sfaturi 

practice etc.

Apă de masă car- 
bogazoasă. alcali
nă, arsenlcală. In
dicată in ! diabet, 
astm, gastrjtă. 
dțspepsii, etc. pu
ternic regenerator 
al globulelor roșii. 
Comenzile se vor 
adresa la între
prinderea de In
dustrie Locală 
„CHEILE DOR- 
NEI” Vatra Dor- 
nei regiunea Su
ceava str. Schitu
lui nr 5, telefon

838



Ecoul international 
al Declarației Consfătuirii

Miting 
al prieteniei 

sovieto-chineze

reprezentanților partidelor comuniste
>*-.■ ♦ și muncitorești

U. R. s. S. R. P. BULGARIA
La 7 decembrie ziarul 

„Pravda" a publicat un arti
col de fond intitulat „Progra
mul marxist-leninist al comu
niștilor din întreaga lume". în 
articol se arată printre altele 
că cele două documente adop
tate în unanimitate — Decla
rația Consfătuirii reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești și 
sat popoarelor 
„constituie un 
de dezvoltare

Apelul adre- 
întregii lumi 
nou exemplu 
creatoare a 

marxism-leninismului, de în
truchipare a înțelepciunii co
lective a partidelor comuniste 
și muncitorești, ele continuă, 
dezvoltă și îmbogățesc pe 
baza sintetizării noii experien
țe istorice ideile Declarației 
și Manifestului Păcii din 1957, 
a căror justețe a fost pe de
plin confirmată de mersul e- 
venimentelor în cei trei ani 
care s-au scurs de la adopta
rea lor".

Aprecierile și concluziile fă
cute în cadrul Consfătuirii în 
legătură cu sarcinile comune 
ale luptei pentru pace, demo
crație și socialism, scrie în 
continuare ziarul „Pravda", 
constituie un aport important 
la cauza dezvoltării continue 
și a întăririi mișcării muncito
rești 
rare 
cării 
gice

democratice și de elibe- 
națională, la cauza ridi- 
întregii activități ideolo- 
și politice a partidelor

comuniste și' muncitorești, po
trivit cerințelor noii epoci is
torice.

După ce a arătat că Consfă
tuirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești a relevat victoriile hotă
râtoare ale socialismului pe 
planul întregului sistem mon
dial, ziarul „Pravda" scrie: 
„Coeziunea, unitatea partide
lor comuniste și muncitorești, 
a popoarelor țărilor socialiste, 
fidelitatea lor față de învăță
tura marxist-leninistă, iată iz
vorul principal al forței și in
vincibilității fiecărei țări so
cialiste și a lagărului socialist 
in ansamblu. în Declarație 
este expusă clar și precis po
ziția partidelor comuniste și 
muncitorești in legătură cu 
posibilitățile preintimpinării 
unui nou război mondial, sînt 
arătate forțele capabile să 
curme încercările agresorilor 
imperialiști de a dezlânțui o 
nouă aventură militară".

In încheiere ziarul „Prav
da" scrie: „Declarația Con
sfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncito
rești este un document-pro
gram al întregii mișcări co
muniste internaționale. Ea va 
fi însușită cu mare entuziasm, 
va insufla noi forțe și ener
gie luptătorilor pentru mărea
ța cauză a păcii, democrației 
și socialismului".

slovac salută concluziile Con
sfătuirii de la Moscova a par
tidelor comuniste și muncito
rești.

R. F. GERMANĂ
de ziare vest-ger- 
publicat expuneri 

Consfătuirii
un

Ziarele bulgare din 7 decem
brie publică articole de fond 
în care Consfătuirea de la Mos
cova și documentele adoptate la 
această Consfătuire sînt apre
ciate ca o nouă demonstrație a 
unității puternice și a coeziunii 
de nezdruncinat a partidelor co
muniste și muncitorești, ca
nou triumf al cauzei păcii și co
munismului In articole se 
flectă uriașa satisfacție cu care 
Partidul Comunist Bulgar 
și poporul bulgar întîmpină re
zultatele Consfătuirii. înarmați 
cu un document ca Declarația 
de la Moscova. scrie ziarul 
.jRabotnicesko Delo“, comuniștii 
bulgari și toți oamenii muncii 
din țara noastră vor lupta cu și 
mai multă energie și fermitate 
pentru triumful ideilor nemuri
toare ale comunismului.

re-

R. S. CEHOSLOVACĂ

R. P. CHINEZĂ
articolul său de fond dinIn

7 decembrie intitulat „Steagul 
victoriei, steagul coeziunii", 
ziarul „Jenminjibao” scrie că 
rezultatele Consfătuirii repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești cores
pund aspirațiilor comune ale 
proletariatului internațional și 
ale popoarelor din întreaga 
lume. Ele vor juca fără îndo 
ială un roi important în mo
bilizarea și însuflețirea tutu
ror comuniștilor și oamenilor 
iubitori de pace de pretutin
deni Ia lupta pentru pace în 
întreaga lume, pentru elibera
rea națională, pentru liber
tăți democratice și socialism.

Ziarul „Jenminjibao» subli 
niază că marele succes al 
Consfătuirii de la Moscova 
care și-a găsit expresia in a- 
d op tar ea in unanimitate a 
unor documente programatice 
extrem de importante ale 
luptei pentru pace și progres 
este o nouă garanție a întări-

rii continue a unității tuturor 
țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
întreaga lume.

Scoțind in evidență presti
giul unanim recunoscut și ro
lul de frunte al P.C.U.S-, 
„Jenminjibao- scrie: „Parii 
dul Comunist Chinez aprecia 
ză in 
mult, 
$i al 
lupta 
lui, în apărarea păcii, in acti
vitatea îndreptată spre spriji
nirea progresului in întreaga 
lume. Ziarul subliniază că în
tărirea continuă a marei și 
încercatei prietenii dintre par 
tidele și popoarele Chinei și 
Uniunii Sovietice corespunde 
nu numai intereselor vitale 
ale popoarelor chinez și so
vietic ci și intereselor vitale 
ale întregului lagăr socialist 
Si ale mișcării comuniste in
ternaționale.

Articolele de fond de 
miercuri ale ziarelor ceho
slovace sînt consacrate De
clarației Consfătuirii de la 
Moscova. Ziarele subliniază 
creșterea mișcării comuniste 
internaționale, unitatea ei. 
Ziarele constată că criza 
generală a capitalismului 
a intrat intr-o nouă eta
pă. In articolele de fond se 
subliniază 
inevitabil 
sistemului 
constituie
importanța sa istorică al doi
lea fenomen după apariția 
sistemului mondial socialist.

Partidul Comunist Ceho
slovac, întregul popor ceho-

O serie 
mane au 
ale Declarației 
reprezentanților partidelor co
muniste

Ziarul 
publică 
„Lupta 
războiului". „Blocul răsăritean 
subliniază necesitatea coexis
tenței. Manifestul de la Mos
cova : războiul nu este ine
vitabil" — sub aceste titluri 
relatează ziarul „Die Welt" 
despre Declarație. Ziarul sub
liniază acele cuvinte din De
clarație care arată că impe
rialismul a și adus 
două 
că în 
tragă 
trofâ

Ziarul 
tung“ subliniază că 
panții la Consfătuirea de la 
Moscova au hotar ît să inten
sifice lupta pentru preîntâm
pinarea războiului.

și muncitorești. 
„General Anzeiger" 
știrea sub titlul 

mondială împotriva

omenirii 
războaie pustiitoare și 
prezent amenință să a- 
omenirea într-o catas- 

și mai îngrozitoare.
„Neue Rhein Zei- 

partici-

S. U. A.

ITALIA
La 6 decembrie ziarul „Uni

ta" a publicat textul integral 
al Declarației Consfătuirii re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești.

Alte ziare din Italia au pu
blicat o expunere a textului 
Declarației. Ziarul „Avânți", 
organ al Partidului Socialist, 
subliniază că în Declarație

s.

permanență, deosebit de 
marele roi al P.C.U.S- 

poporului sovietic in 
împotriva imperialismu-

„se arată clar că nu mai exis
tă o inevitabilitate fatală a 
războiului".

Ziarul „La Giustizia" subli
niază că în documentul apro
bat de Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești se prevede 
victoria forțelor păcii și socia
lismului.

IZRAEL
Mikunis, secretarul gene

ral al C.C. al Partidului Comu
nist din Izrael a subliniat în- 
tr-o declarație importanța deo
sebită a Consfătuirii reprezen
tanților partidetar comuniste și 
muncitorești. Participants la 
Consfătuire, a spus el, au ajuns 
la concluzia unanimă co in epo-

ca contemporană — epoca de 
trecere de la capitalism ta so
cialism, epoca revoluțiilor so
cialiste și a prăbușirii colonia
lismului — a apărut posibilita
tea reala de a sili imperialis
mul la coexistență pașnică și 
de a se evita războaiele.

MEXIC
din Mos- 

Declarația

că războiul nu este 
și că falimentul 

robiei coloniale 
in ceea ce privește

Presa americana a primit cu 
mare interes Declarația Consfă
tuirii reprezentanților partide
lor . comuniste și muncitorești, 
care a avut loc la Moscova.

Publicînd o expunere a de‘ 
clarației, transmisă de agen
țiile de presă. ,,New York He
rald Tribune” subliniază în- 
titlu pasajele Declarației referi
toare la coexistența pașnică.

Vizita delegației 
P. Romîne în Italia

ROMA 
Agerpres 
dimineața delegația guverna
mentală romînă. condusă de 
Al. Birlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, a avut o con
vorbire la Ministerul Comer
țului Exterior al Italiei cu re
prezentanți ai guvernului ita
lian și alte persoane oficiale.

La convorbire au luat par
te : Mario Martinelli, mi
nistrul Comerțului Exterior, 
ministrul Pier Luigi Alrera, 
conducătorul Direcției gene
rale pentru problemele econo
mice din Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei, dr. Felice 
Di Falco, director general in

7. — Corespondentul 
transmite : Miercuri

Ministerul Comerțului Exte
rior. ministrul plenipotențiar 
Notarangeli, dr. Gramaglia, 
conducătorul Direcției pentru 
problemele dezvoltării econo
mice din Ministerul Comerțu
lui Exterior.

La convorbire au participat 
de asemenea Pompiliu Maco- 
vei, ministrul R. P. Romine 
la Roma. Mihai Bosianu, ata
șat comercial, precum 
experți romini și italieni.

Cele două părți au subliniat 
rezultatele pozitive obținute 
în cadrul schimburilor comer
ciale italo-romine și au exami
nat posibilitățile de dezvolta
re in viitor a acestor schim
buri.

Sesiunea Comisiei permanente 
pentru probleme economice 

a C. A. E. R.

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
După cum transmite agenția 
TASS, la Palatul Sporturilor 
de la Lujniki, a avut loc un 
miting al prieteniei sovieto- 
chineze, la care au participat 
10.000 de persoane — munci
tori din întreprinderile și de 
pe șantierele din Moscova, 
oameni de știință, maeștri ai 
artei, militari, precum și di- 
plomați străini și ziariști.

Luînd cuvîntul, Leonid. 
Brejnev, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a salutat de
legația de partid și guverna
mentală chineză. El a subli
niat că în aceste zile atenția 
a sute de milioane de oa
meni din întreaga lume este 
atrasă de documentele Con
sfătuirii de la Moscova a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești. In a- 
ceste documente, a 
este întruchipată i 
nea colectivă a 
marxistleniniste.

O chezășie de cea 
însemnătate pentru 
darea continuă a sistemului 
socialist o constituie unitatea 
mereu crescîndă și prietenia 
dintre popoarele Uniunii So
vietice și Chinei, dintre toate 
popoarele țărilor socialiste, a 
spus L. I. Brejnev.

El a subliniat cu satisfacție 
faptul că guvernul popular al 
Chinei sprijină propunerile 
sovietice îndreptate spre întă
rirea păcii.

In cuvîntul său, Liu Șao-ți, 
vicepreședinte al C.C. al P C. 
Chinez, președintele R. P- 
Chineze, a declarat că Uniu
nea Sovietică a fost întotdea
una cel mai bun dascăl și cel 
mai bun prieten al Partidului 
Comunist Chinez și al poporu
lui chinez.

Liu Șao-ți 
porul chinez 
rire politica 
promovată de Uniunea Sovie
tică și a subliniat că propu
nerile sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
se bucură de sprijinul popoa
relor iubitoare de pace.

Poporul chinez, a declarat 
el, este profund recunoscător 
lui N. S. Hrușciov pentru fap
tul că a apărat cu hotărîre în 
Adunarea Generală a O.N.U. 
drepturile legitime ale Chinei.

Vorbind despre Consfătuirea 
de la Moscova a reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești, Liu Șao-ți a spus 
că rezultatele ei deschid pers
pective luminoase pentru cau
za păcii și socialismului. El a 
declarat că deși primejdia 
unui nou război mondial nu a 
trecut încă, totuși datorită 
schimbării raportului de forțe 
pe arena internațională, in 
condițiile existentei frontului 
antiimperialist unit poate fi 
prei: 
nui nou i 
menținută 
lume.

Unitatea 
și sovietic. 
Liu Șao-ți, 
munitatea 
luri. pe marxism-leninism și 
pe internaționalismul proletar. 
Nu există în lume o forță 
care ar putea s-o submineze, 
a spus el.

spus el, 
înțelepciu- 
partidelor

mai mare 
consol i-

a spus că po- 
sprijină cu hotă- 
externă de pace

mpinată declanșarea u- 
război mondial și 

pacea în întreaga

popoarelor chinez 
a spus în încheiere 
este bazată pe co
de idealuri și țe-

★

Publicînd o știre 
cova cu privire la 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești, ziarele mexicane 
subliniază în titluri că textul 
Declarației oglindește trium
ful politicii de coexistență 
pașnică.

Ziarul „Novedades" scrie în 
titlu: ..Lumea comunistă

cheamă la coexistență. Răz
boiul nu este inevitabU-.

Ziarul „El Universal" citea
ză extrase din Declarație și 
subliniază că acest document 
„oglindește unitatea 
socialist".

„Lagărul comunist 
pacea", subliniază 
..Prensa'

lagărului

dorește
ziarul

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
TASS transmite : La sesiunea 
ordinară a Comisiei perma
nente pentru probleme econo
mice a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc (C.A.E.R.), 
care a avut loc la Moscova, 
au luat parte delegațiile tu
turor țărilor membre ale Con
siliului. precum și observatori 
din partea Republicii Populare 
Chinese. Republicii Populare 
Democrate Coreene, Republi
cii Populare Mongole și Re
publicii Democrate Vietnam.

Comisia a examinat, printre 
altele, probleme legate de dez
voltarea continuă a diviziunii 
internaționale socialiste a 
muncii. Participanții la sesiu
ne au luat in discuție sarci
nile Comisiei permanente a 
C A-E-R decurgi nd din hotă- 
ririle celei de-a 13-a sesiuni a 
Consiliului și legate de coor
donarea pi an urii or de dezvol
tare a economiei naționale pe 
perioada perspectivei generale 
aflate in curs de elaborare 
țările membre ale C.A.E.R.

Delegațiile au făcut schimb 
de păreri asupra metodelor de 
comparare a eficacității eco
nomice a Investițiilor și asu
pra modului in care se desfă
șoară lucrările cu privire la 
calculele pentru compararea 
venitului național in țările 
membre ale C.A.E.R,

Comisia a aprobat 
lucrărilor pe 1961.

planul

bl N-VIATA

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Miercuri 
seara Comitetul Central al 
P.C.U.S-, Prezidiul Sovietului 
Suprem și Consiliu] de Miniș
tri al CRS5 
Palatul Mare 
o recepție in 
ției de partid 
tale a Republicii 
Chineze.

ma oferit in 
al Kremlinului 
cinstea delega
și guvernam en- 

Populare

I

Dezbaterile din Adunarea 
Generală tn problema 

lichidării colonialismului
(Agerpres).7

l plenară din 
zilei de 6 de-

NEW YORK 
- în ședința 
după-amiaza : 
cembrie a Adunării Generale 
a O.N.U. au continuat dez
baterile pe marginea proble
mei acordării independenței 
tuturor țărilor și popoarelor 
coloniale.

Primul la această ședință a 
luat cuvîntul delegatul ame
rican Wadsworth - repre
zentantul unei țări care este 
în prezent principalul sprijin 
al expansiunii imperialiste și 
al colonialismului.

încercînd să prezinte cercu
rile conducătoare din S.U.A. 
drept „prietene'*  ale popoare
lor care luptă pentru inde
pendența lor, Wadsworth a 
citat fragmente din „Decla
rația de independență**  a A- 
mericii. în același timp el a 
cerut să nu se manifeste „o 
grabă prea mare“ în lichida
rea jugului colonial. Dacă un 
popor ar primi independența 
în 24 de ore, a perorat el, ar 
izbucni haosul.

Reprezentantul S.U.A. a 
trecut sub tăcere proiectul 
sovietic al declarației cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor co
loniale.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Cubei, Râul Roa, care 
a fost întîmpinat cu aplauze, 
a declarat : Imperialiștii în
cearcă să se împodobească cu 
toga de luptători pentru li
bertate. Ei nu vor reuși însă 
să înșele pe nimeni. Puterile 
imperialiste în frunte cu 
S.U.A., a declarat în conti
nuare Roa, încearcă să creeze 
noi forme de colonialism. Pe 
baza unor exemple istorice 
delegatul cuban a arătat cum 
a evoluat expansiunea impe
rialistă a Statelor Unite îm
potriva țărilor mai slabe din 
emisfera vestică. Pînă astăzi 
S.U.A.' ocupă Porto-Rico, zona 
canalului Panama, baza Guan
tanamo din Cuba, mențin în 
dependență colonială insulele 
Swan din Marea Caraibilor.

în acest moment al cuvin- 
tării delegatului cuban, a 
cerut cuvîntul pentru replică 
reprezentantul Hondurasului. 
Delegația mea trebuie să pro
testeze. a declarat el. Insulele 
Swan nu sînt o colonie a 
S.U.A. Acesta este un terito
riu care aparține Hondurasu
lui și care a fost ocupat ile
gal de Statele Unite. Decla
rația delegatului Hondurasu
lui a stîmit însuflețire în 
sală.

Continuîndu-și cuvîntarea, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Cubei s-a referit la crimele 
imperialiștilor în Congo. El 
a condamnat cu hotărîre a- 
restarea ilegală a primului 
ministru al Republicii Congo, 
Lumumba, de către bandele 
lui Mobutu. Guvernul Cubei, 
a declarat el. m-a împuterni
cit să cer ca O.N.U. să ia mă
suri hotărite cît nu-i prea târ
ziu.

Roa a declarat că delegația 
Cubei sprijină necondiționat 
proiectul declarației Uniunii 
Sovietice cu privire la acor
darea independentei țărilor și 
popoarelor coloniale.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Irakului. Hashim Ja
wad, și-a exprimat recunoș
tința fierbinte față de Uniu
nea Sovietică care a fost ini-

țiatoarea actualelor dezbateri 
în legătură cu lichidarea co
lonialismului.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Irakului a amintit de- 
legaților cuvintele spuse de

N. S. Hrușciov la Adunarea 
Generală a O.N.U. cu privire 
la faptul că a sosit timpul să 
se lichideze definitiv rușinosul 
sistem colonial.

Intervenția reprezentantului 
R. P. Romîne în

NEW YORK 7. — Trimisul 
special Agerpres transmite: 
Comitetul nr. 3 a discutat în 
săptămîna aceasta un nou 
punct de pe ordinea de zi in
titulat : „Tendința principală 
în domeniul cercetărilor în 
științele naturii, răspîndirea 
cunoștințelor științifice și a- 
plicarea lor în scopuri paș
nice".

în ședința din 6 decembrie, 
a luat cuvîntul în legătură cu 
aceasta reprezentantul R. P. 
Romîne, Mircea Malița, care 
a subliniat importanța excep
țională a descoperirilor știin
ței moderne și necesitatea fo
losirii lor exclusiv în scopuri 
pașnice.

Delegatul romîn a atras a- 
tenția asupra faptului că con
trolul asupra înarmărilor sau 
măsurile parțiale de dezar
mare nu pot elibera cerceta
rea științifică de greaua po
vară militaristă.

Unul din faptele cele mai 
marcante ale actualei sesiuni 
a Adunării Generale, a subli

Convocarea

nr. 3
niat delegatul romîn, este 
prezența țărilor care și-au 
cucerit recent independența.

Știința trebuie să fie privită 
ca un instrument important 
pentru dezvoltarea economică 
a acestor țări, iar organiza
țiile internaționale trebuie să 
aibă o structură care să le 
permită să răspundă prompt 
și obiectiv nevoilor de. a- 
sistență ale țărilor pe cale 
de dezvoltare.

Delegatul romîn a arătat că 
consideră că propunerea fă
cută de delegația sovietică de 
a se crea sub auspiciile O.N.U. 
un centru internațional de 
schimb de informații științi
fice și tehnice, reprezintă o 
contribuție importantă la for
mularea unor măsuri concre
te în acest domeniu.

Malița a arătat apoi că una 
din trăsăturile activității ști
ințifice din R.P.R. este dorin
ța de a lărgi relațiile interna» 
ționale în spiritul avantaje
lor reciproce.

Consiliului
de Securitate 

în problema Congoului
NEW YORK 7 (Agerpres).— 

TASS transmite : în diminea
ța de 7 decembrie s-a deschis 
ședința Consiliului de Secu
ritate convocată la insisten
țele Uniunii Sovietice pentru 
examinarea problemei luării 
unor măsuri urgente în legă
tură cu ultimele evenimente 
din Republica Congo.

Ședința a fost deschisă de 
șeful delegației U.R.S.S., V. A. 
Zorin, care în prezent este 
președintele Consiliului de 
Securitate.

Chiar în primele minute ale 
lucrărilor Consiliului de Secu
ritate S.U.A. și aliații lor din 
blocurile militare au făcut 
eforturi disperate pentru a 
împiedica discutarea neîntîr- 
ziată și eficace a situației pe
riculoase care s-a creat în Re
publica Congo în urma acțiu
nilor puterilor coloniale din 
N.A.T.O. și ale agenților lor.

Reprezentanții S.U.A., Fran
ței, Italiei și Angliei au pre
zentat cererea revoltătoare ca 
Declarația guvernului sovietic 
cu privire 
Congo să nu fie menționată 
pe ordinea de zi a Consiliului 
de Securitate. Acești delegați 
au fost extrem de iritați de 
faptul ca în Declarația guver
nului sovietic se spune lucru
rilor pe nume, că în ea se

la situația din

arată în mod direct cine sînt 
principalii vinovați de înrău
tățirea accentuată a situației 
din Congo și anume S.U.A. și 
aliații lor din blocurile mili
tare.

Demascînd manevrele dele
gațiilor occidentale, V. A. Zo
rin a declarat : Acesta este un 
punct de vedere absurd, gre
șit, în flagrantă contradicție 
cu regulile procedurale ale 
Conciliului de Securitate și 
dăunător discuțiilor care vor 
fi purtate.

Nimeni nu are dreptul să 
elimine, încă înainte de înce
perea discuțiilor, unul din 
punctele de vedere. întreaga 
lume cunoaște Declarația gu
vernului sovietic și o veți 
discuta, indiferent dacă doriți 
acest lucru sau nu.

Delegațiile occidentale din- 
du-și probabil seama de im
presia nefavorabilă pe care o 
va produce asupra tuturor 
jocul lor necinstit, și-au modi
ficat tactica și au renunțat la 
intenția de a elimina de pe 
ordinea de zi Declarația gu
vernului sovietic. A fost adop
tată propunerea Ceylonului de 
a se modifica succesiunea în 
care sînt enumerate documen
tele pe ordinea de zi prelimi
nară.

0 rezoluție propusă de delegația R. P. Romîne 
în discuția U. N. E. S. C. 0.

si Ah, senora, nu doresc decft să reînnodăm firul „prieteniei-...

Evenimentele 
din Laos

Desen de V. TIMOC

in

HANOI 7 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la postul de radio 
„Vocea Patet-Lao", Agenția 
Vietnameză de Informații re
latează că numeroși ofițeri și 
soldați ai armatei laoțiene din 
regiunile controlate de clica 
trădătoare Fumi Nosavan și 
Boun Oum își fac cunoscută 
loialitatea față de guvernul 
prințului Suvanna Fumma. 
în cursul luptei împotriva cli
cii trădătoare ei colaborează 
cu unitățile de luptă Patet- 
Lao.

In provincia Luang Prabang 
și în alte cîteva regiuni din 
Laos numeroase unități mili
tare au început să colaboreze 
cu unitățile Patet-Lao încă 
din octombrie și noiembrie.

VIENTIANE 7 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Patet 
Lao**  a relatat despre un nou 
amestec direct al S.U.A. în tre
burile interne ale Laosului. 
Este vorba de trimiterea unui 
ofițer superior pentru a acorda 
ajutor trupelor generalului re
bel Fumi Nosavan. Acest ofițer 
conduce elaborarea operațiuni
lor împotriva trupelor guverna
mentale.

Demonstrare a studenților irakieni 
în sprijinul luptei

ta

cu discutarea 
algeriene la 

ta 5 decembrie 
Bagdad a avut loc o de

mon st-ație a studenților. De
monstranții au străbătut străzile 
centrale ale orașului scandind 
lozinci în sprijinul Algeriei 
luptătoare și condamnind parti
ciparea țărilor membre ale 
N.A.T.O. la războiul dus de 
Franța împotriva poporului al- 
gericn. In picta At-Tahrir, parti
cipa nții ta demonstrație cu or- 
ganizat un miting și cu adoptat 
rezoluții în cere se exprimă so
lidaritatea și sprijinul cu miș
carea de eliberare din Algeria.

poporului algerian
Participcnții ta miting au a- 

dresat O.N.U. cererea de a a- 
corda sprijin poporului algerian 
in aplicarea dreptului la auto
determinare. Ei au cerut elibe
rarea patrioților care lincezesc 
in închisorile și lagărele de 
concentrare franceze.

Intr-o rezoluție speciala se a- 
precicză foarte favorabil 
ția Uniunii Sovietice și a țări
lor lagărului socialist in 
blema algeriană.

Texte aîe rezoluțiilor au fost 
trimise lui^Hammarskjoeld pre
cum și reprezentanților diplo
matici străini acreditați 
Bagdcd.

Creșterea 
criminalității 

în S. U. A.

PARIS 7 Corespondentul A- 
gerpres transmite : In cursul 
dezbaterilor comisiei pentru 
programul U.N.E.S.C.O. din 
dimineața zilei de 6 decem
brie a fost luată în discuție 
rezoluția delegației R. P. Ro
mîne privitoare la convocarea

în 1961 a unei conferințe 
mondiale pentru educarea ti
neretului în spiritul păcii și 
coexistenței pașnice. Rezolu
ția propusă de delegația romî- 
nă a fost prezentată de Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

PE SCURT

pozi-

pro-

ta

Demonstrație antirasistâ 
U. A.în S.

Recent pe străzile și piețele 
din Boston și New York 
apărut portrete 
siuni uriașe ale 
fetițe negre din 
care înfruntînd 
dezlănțuiți, continuă să mear
gă la școală. Studenții de la 
Universitatea Harvard care 
au expus aceste fotografii, 
propuneau trecătorilor 
semneze „cărți poștale de fe
licitare" speciale, adresate ce
lor patru fetițe negre. în 
scurt timp pe cărțile poștale 
în lungime de cîțiva metri 
apărut sute de semnături 
chiar scurte mesaje, ca 
pildă: „Sîntem mîndri 
voi", „Ce dovadă de

au 
de dimen- 

celor patru 
New Orleans 

pe rasiștii

să

au 
și 

de 
de

curaj

dați", „Vom face tot ce vom 
putea pentru a vă ajuta“.

Studenții, care au organizat 
această demonstrație de pro
test împotriva inerției guver
nului american, față de abu
zurile rasiste de la New Or
leans, au făcut cunoscut de 
asemenea că au instituit un 
fond bănesc special pentru a 
da posibilitate celor patru fe
tițe negre să termine școala, 
iar în viitor să facă studii 
superioare. Studenții au de
clarat că acest fond va fi o 
mărturie a faptului că po
porul american urăște rasis
mul și apreciază curajul celor 
patru fetițe negre.

t a 29 noiembrie Edgar
/ y Hoover, directorul Bi

roului federal de inves
tigații — F.B.I., a anunțat că 
in primele nouă luni ale anu
lui curent în S.U.A. numărul 
crimelor grave a crescut cu 11 
la sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut. Cel mai 
mult a crescut numărul jafu
rilor — cu 16 la sută și al 
spargerilor — cu 15 la sută. 
Numărul violurilor a crescut 
cu 8 la sută, al asasinatelor cu 
4 la sută. în marile orașe 
creșterea procentului crimina
lității este de —14 la sută, iar 
în regiunile rurale de 5 la 
sută.

MOSCOVA. In numele po
poarelor Uniunii Sovietice, al 
guvernului U.R.S.S. și al său 
personal, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a adresat 
un mesaj de salut participan- 
ților la prima conferință re
gională africană a Organiza
ției internaționale a muncii, 
care s-a deschis la Lagos 
(Nigeria).

BUDAPESTA. - La 7 de
cembrie și-a reluat lucrările 
sesiunea ordinară; a Adunării 
de Stat a R. P. Ungare.: Sesi
unea va discuta problemele 
care au rămas pe ordinea de 
zi — raportul cu privire la si
tuația internațională și rapor-

Declarația guvernului sovietic 
în problema unificării Coreei

MOSCOVA. — La Moscova 
a fost dată publicității o de
clarație a guvernului U.R.S.S. 
în care se arată că guver
nul sovietic salută noua 
inițiativă a Republicii Popu
lare Democrate Coreene cu 
privire la constituirea u- 
nei confederații a Coreei 
de sud și de nord, pre
cum și noul ei plan construc
tiv de unificare a țării pe 
cale pașnică. Declarația su
bliniază că această propunere 
demonstrează eforturile con
secvente și perseverente ale 
guvernului R. P. D. Coreene

pentru a obține restabilirea 
unității Coreei.

După părerea guvernului 
sovietic, dat fiind că Organi
zația Națiunilor Unite inten
ționează în curînd să discute 
problema coreeană, ea tre
buie să acorde dreptul de a 
lua parte la discutarea pro
blemei atît reprezentanților 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, cît și repre
zentanților Coreei de sud, 
trebuie să ceară retragerea 
imediată a tuturor trupelor 
străine din peninsula co
reeană.

tul cu privire la situația din 
agricultură.

BERLIN. - La 7 decembrie 
1960 ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Romîne la 
Berlin, Ștefan Cleja, a prezen
tat scrisorile sale de acredita
re președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane. Walter Ulbricht,

LEOPOLDVILLE - Agenția 
France Presse anunță că repre
zentantul comandamentului tru
pelor O.N.U. in Congo a decla
rat la 6 decembrie că provincia 
de est, unde puterea se află in 
miinile partizanilor primului mi
nistru Patrice Lumumba, și a 
închis frontierele. Trupele care 
sprijină guvernul legal, au barat 
căile de legătură dintre provin
cia de est și Leopoldville.

COLOMBO 7 (Agerpres). — 
După cum transmite cores
pondentul din Colombo al 
agenției Associated Press, gu
vernul ceylonez a hotărît 
să-și recheme contingentul de 
trupe care face parte din a 
fectivul trupelor O.N.U. dih 
Congo.

DJAKARTA. — După cum 
transmite corespondentul a- 
genției France Presse, guver
nul indonezian a anunțat na
ționalizarea a nouă societăți 
de asigurare olandeze.

ANKARA. , - Generalul 
Fahri Ozdilek, vicepremier și 
ministru de stat, exercită pro
vizoriu funcția de șef al sta
tului și guvernului turc pe 
țimpul bolii lui Cerpal Gursel.
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