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Consfătuirea de la Moscova - eveniment 
de însemnătate istorică mondială

Darea de seamă a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la plenara din 19-20 decembrie 1960 a C. C, al P. M. R.

La plenara din 19—20 decembrie a.c. a C.C. al 
P.M.R., tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a pre
zentat o dare de seamă cu privire la Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comuniste și muncito
rești. care a avut loc la Moscova, și cu privire la 
activitatea desfășurată la Consfătuire de delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn. Redăm în rezumat 
această expunere.

Consfătuirea de la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești — a spus tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej — la care, din însărci
narea Comitetului Central, a participat și delegația 
partidului nostru, are o importanță istori
că pentru mișcarea comunistă internațională. Ea 
a supus unei profunde analize marxist-leniniste 
problemele fundamentale ale epocii contemporane 
și ale strategiei și tacticii actuale a partidelor co
muniste și muncitorești.

Referindu-se la Declarația Consfătuirii de la 
Moscova din 1957, vorbitorul a arătat că tezele 
acesteia au fost confirmate de desfășurarea situa
ției internaționale în ultimii trei ani și ele continuă 
să rămînă în vigoare, ca îndreptar în activitatea 
partidelor comuniste.

în darea de seamă se subliniază însemnă
tatea întîlnirii de la București a reprezentanților 
celor 51 partide comuniste și muncitorești, care au 
luat parte la Congresul al III-lea al partidului nos
tru, întîlnire care a constituit o mare manifestare 
a unității mișcării comupiste mondiale pe baza 
principiilor marxist-leniniste. La întîlnire, parti
dele frățești au fost de acord ca în luna noiembrie, 
cu prilejul aniversării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, să aibă loc la Moscova o nouă 
Consfătuire, la care să participe reprezentanții 
partidelor comuniste și muncitorești din întreaga 
Ipme.

La Consfătuirea partidelor comuniste și mun
citorești, care s-a deschis la 10 noiembrie 
1960 la Kremlin, au participat reprezentanți 
ai 81 de partide comuniste și muncitorești 
din cele 87 cîte există în prezent în întreaga lume. 
Cele mai multe delegații au fost conduse de primi 
secretari ai comitetelor centrale ale partidelor fră
țești. întreaga istorie a mișcării muncitorești n-a 
cunoscut un forum internațional atît de larg și de 
reprezentativ ca această Consfătuire. Delegații au 
pășit la lucru conștienți de răspunderea ce le in
cumbă și de menirea istorică ce revine acestei Con
sfătuiri, convocată în condițiile creșterii continue 
a forțelor socialismului și adîncirii crizei gene
rale a sistemului capitalist, cînd în fața partidelor 
marxist-leniniste și a mișcării comuniste în ansam
blul ei se pun probleme deosebit de complexe, 
legate de lupta pentru victoria socialismului și 
pentru salvarea omenirii de război.

La dezbaterile Consfătuirii, a arătat tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, au luat parte activă delega
ții tuturor partidelor reprezentate la Consfătuire. 
O puternică impresie asupra participanților au 
produs cuvîntările strălucite rostite de tovarășul 
N. S. Hrușciov în numele delegației P.C.U.S. Dele
gații care au luat cuvîntul au dat o înaltă apre
ciere acestor cuvîntări.

Reprezentanții partidelor frățești, în expunerile 
lor cu un conținut bogat, variat și multilateral, au 
împărtășit experiența dobîndită în activitatea revo
luționară pe care o desfășoară partidele lor, potrivit 
cu particularitățile și condițiile specifice ale fiecărei 
țări, călăuzindu-se după principiile marxism-leni- 
nismului. Cuvîntările delegaților au demonstrat 
maturitatea politică și ideologică crescută a parti
delor comuniste, întărirea influenței lor politice- și 
a capacității lor organizatorice, fidelitatea față de 
ideile marxism-leninismului, spiritul internaționa
list de care sînt pătrunse. .

Discuțiile purtate au constituit o valoroasă 
contribuție la analizarea de pe pozițiile mar
xism-leninismului creator a problemelor fun
damentale ale contemporaneității : caracterizarea 
epocii contemporane, coexistența pașnică dintre 
state cu sisteme sociale diferite, căile preîntîmpi- 
nării unui nou război mondial, mișcarea de elibe
rare națională și căile de dezvoltare a țărilor foste 
coloniale și dependente, formele de trecere de la 
capitalism la socialism și altele.

într-o atmosferă de mare însuflețire a avut loc, 
în ziua de 1 decembrie, ultima ședință a Consfă
tuirii, în care șefii delegațiilor au semnat, în nu
mele partidelor lor, Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste și muncitorești și 
Apelul către popoarele din lumea întreagă, de- 
monstrînd încă odată unitatea de monolit a miș
cării comuniste mondiale, fidelitatea ei nemărgi
nită față de ideile marxism-leninismului, hotărîrea 
fermă de a păzi ca lumina ochilor unitatea ei de 
luptă. . w

în darea de seamă se face o profundă analiză 
a istoricelor documente adoptate de Consfătuire^ 
ț-arc sînt rodul muncii colective a tutu
ror partidelor participante, o generalizare a expe
rienței multilaterale a întregii mișcări comuniste 
mondiale. Declarația Consfătuirii reprezintă un 
document-program al mișcării comuniste interna
ționale, de excepțională importanță teoretica și 
practică, un ghid care ajută fiecărui partid să se 
orienteze corespunzător condițiilor specifice în 
care acționează. ___ •

întemeindu-se pe tezele Declarației din 1957 și 
ale Congreselor XX și XXI ale P.C.U.S., Declarația 
Consfătuirii din noiembrie 1960 dă o caracterizare 
științifică a trăsăturilor fundamentale ale epocii 
contemporane. Caracteristic astăzi în raportul de 
forțe pe arena mondială este creșterea puternică a 
forței și influenței internaționale a sistemului so
cialist mondial, procesul activ de destră
mare a sistemului colonial, creșterea luptelor 
de clasă în lumea capitalistă, procesul adine de 
decădere șl descompunere a sistemului capitalist 
mondial care a intrat într-o nouă etapă a crizei 
sale generale. Sistemul socialist mondial s-a trans
format în factorul hotărîtor al dezvoltării societății 
omenești. Pe scară internațională precumpănesc 
din ce în ce mai mult forțele socialismului și ale 
păcii, limitînd considerabil posibilitățile de acțiune 
ale imperialismului. Consfătuirea a ajuns la con
cluzia, pe deplin justă, că, in epoca contemporană, 
principalul conținut, direcția și particularitățile

principale ale dezvoltării societății omenești sînt 
determinate nu de forțele imperialismului, ci de 
sistemul socialist mondial, de forțele care luptă 
împotriva imperialismului, pentru socialism.

Această concluzie are o imensă importanță poli
tică, ea ne arată că astăzi pot fi rezolvate într-un 
mod nou, cum nu era posibil înainte vreme, pro
blemele fundamentale ale politicii internaționale 
și îndeosebi problema cea mai arzătoare a timpului 
nostru : problema păcii și războiului.

în darea de seamă se subliniază că, pentru prima 
dată în istorie, împotriva războiului luptă forțe 
uriașe și organizate : puternica Uniune Sovietică, 
întregul lagăr socialist; un număr mereu crescând 
de state iubitoare de pace din Asia, Africa, Ame
rica Latină ; clasa muncitoare internațională și or
ganizațiile ei. în primul rînd partidele com.uniste; 
mișcarea de eliberare națională a popoarelor din 
colonii și din țările dependente ; mișcarea mondială 
a luptătorilor pentru pace ; țările neutre, care se 
manifestă pentru coexistență pașnică.

Prin eforturile unite ale tuturor forțelor iubi
toare de pace războiul mondial poate fi preîntâmpi
nat, întărirea continuă a forțelor socialismului 
și păcii deschizînd omenirii perspectiva excluderii 
războiului mondial din viața societății încă înain
tea victoriei depline a socialismului pe pămînt.

Declarația Consfătuirii subliniază că cercurile 
agresive imperialiste continuă să primejduiască 
pacea lumii ; puterile imperialiste — în primul 
rînd Statele Unite ale Americii — intensifică cursa 
înarmărilor, plănuiesc extinderea armamentului 
termonuclear și a bazelor militare, încearcă să 
înăbușe lupta popoarelor pentru libertate și inde
pendență națională.

De aici decurge necesitatea demascării și zădăr
nicirii planurilor agresive ale cercurilor imperia
liste, întărirea continuă a vigilenței împotriva unel
tirilor de război. în interesul menținerii păcii în 
întreaga lume este necesar cel mai larg front unic 
al partizanilor păcii, al luptătorilor împotriva poli
ticii imperialiste de agresiune și război, politică 
inspirată de imperialismul american. Pacea poate 
fi menținută și un nou război poate fi preîntîmpi- 
nat prin acțiunile unite și energice ale tuturor for
țelor iubitoare de pace.

Proclamînd ca principală sarcină a parti
delor comuniste lupta pentru apărarea păcii, De
clarația Consfătuirii confirmă pe deplin justețea 
și eficacitatea luptei pentru coexistență pașnică 
dusă cu consecvență și fermitate de partidele co
muniste și muncitorești, de țările lagărului socia
list. Principiul leninist al coexistenței pașnice este 
singurul principiu just în relațiile internaționale^ 
în condițiile cînd lumea este împărțită în două sis
teme social-economice opuse.

Referindu-se la analiza făcută în Consfătuire 
problemelor esențiale și legilor de bază ale dez
voltării sistemului socialist mondial, vorbitorul 
a arătat că principala constatare ce se desprinde este 
intrarea sistemului socialist mondial într-o etapă 
nouă a dezvoltării sale, caracterizată prin aceea că 
în prezent nu numai în Uniunea Sovietică, dar și 
în celelalte țări ale lagărului socialist au fost lichi
date posibilitățile social-economice de restaurare a 
capitalismului. Unitatea și forțele mereu crescînde 
ale lagărului socialist reprezintă o garanție de nă
dejde pentru fiecare țară socialistă împotriva aten
tatelor reacțiunii imperialiste și asigură, în cadrul 
întregului sistem socialist, victoria deplină a socia
lismului. în darea de seamă se arată că delegații 
tuturor partidelor la Consfătuire au relevat rolul 
de excepțională însemnătate pe care l-au avut și 
îl au pentru întărirea sistemului socialist mondial 
colaborarea și întrajutorarea frățească dintre țările 
socialiste, ajutorul frățesc, internaționalist, acordat 
permanent de către Uniunea Sovietică fiecăreia 
din țările lagărului socialist.

Vorbitorul a subliniat că dezbaterile Consfătui-. 
rii au demonstrat din nou unitatea și coeziunea de 
nezdruncinat a partidelor comuniste și muncito
rești. în Declarația Consfătuirii se arată că apărarea 
hotărîtă a unității mișcării comuniste, pe baza princi
piilor marxism-leninismului, ale internaționalismu
lui proletar, neadmiterea oricăror acțiuni care ar pu
tea submina această unitate, reprezintă condiția obli
gatorie a victoriei în lupta pentru independență 
națională, democrație și pace, pentru rezolvarea 
cu succes a sarcinilor revoluției socialiste, ale con
strucției socialismului și comunismului. Aplicarea 
în relațiile dintre partidele frățești a normelor le
niniste, bazate pe egalitate în drepturi și sprijin 
reciproc, asigură unitatea de voință și de acțiune 
a mișcării comuniste mondiale. în Declarație se 
arată importanța consfătuirilor dintre partidele 
marxist-leniniste pentru schimbul de experiență și 
cunoașterea reciprocă a părerilor și pozițiilor, pen
tru elaborarea punctelor de vedere unice pe calea 
consultărilor și coordonarea acțiunilor comune.

Partidele participante la Consfătuire au dat în 
unanimitate o înaltă apreciere Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, ca avangardă a mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale, ca detașamen
tul ei cel mai experimentat și mai călit. Pentru 
întreaga mișcare comunistă internațională are o 
însemnătate principială experiența acumulată de 
P.C.U.S. în lupta pentru victoria clasei muncitoare, 
în construirea socialismului și în înfăptuirea 
construcției desfășurate a comunismului. Exem
plul P.C.U.S. și solidaritatea lui frățească 
însuflețesc toate partidele comuniste în lupta lor 
pentru pace și socialism și constituie o expresie a 
aplicării în practică a principiilor revoluționare ale 
internaționalismului proletar.

Darea de seamă subliniază însemnătatea deo
sebită acordată de Consfătuirea de la Moscova 
luptei partidelor comuniste pe frontul ideologic. 
Partidele comuniste — a arătat vorbitorul — desfă
șoară cu toată vigoarea lupta împotriva oricăror 
forme ale ideologiei burgheze, ale naționalismului 
și șovinismului, ale anticomunismului, pentru 
triumful ideologiei marxist-leniniste. Politica de 
coexistență pașnică nu înseamnă cîtuși de puțin 
împăcarea intereselor de clasă ale burgheziei și

proletariatului, renunțarea la lupta ideologică anti
capitalistă.

Interesele dezvoltării mai departe a mișcării 
comuniste și muncitorești cer să se continue și de 
acum înainte lupta împotriva revizionismului, care 
rămîne pericolul principal în mișcarea muncito
rească internațională, împotriva dogmatismu
lui și sectarismului, care într-o etapă sau alta a 
dezvoltării unor partide pot de asemenea să devină 
pericolul principal dacă nu vor fi combătute cu 
consecvență, precum și împotriva oricăror forme 
ale oportunismului în mișcarea muncitorească, a 
oricăror deformări și abateri de la marxismul 
creator.

în darea de seamă se arată că cercurile impe
rialiste nu și-au ascuns speranțele și dorințele ca 
această Consfătuire să ducă la zdruncinarea unită
ții partidelor comuniste și a țărilor lagărului so
cialist. Presa imperialistă era plină, săptămîni în
tregi, de tot felul de pronosticuri, speculații și ca
lomnii cu privire la desfășurarea și rezultatele 
dezbaterilor Consfătuirii.

Un cunoscut comentator american declara că 
^.conferința de la Mqscova a lăsat nerezolvate 
probleme importante afle lumii comuniste", iar 
ziarul englez reacționa^ „Daily Telegraph4* dez
văluia care este substratul interesului atît de in
tens al cercurilor capitaliste față de dezbaterile din 
mișcarea comunistă internațională. „O forță divi
zată — scria acest ziar — este o forță slăbită și 
acest lucru este de natură să bucure apusul’4.

Trebuie — a spus vorbitorul. — să apreciem ca 
unul din cele mai importante rezultate ale Con
sfătuirii faptul că așteptările dușmanilor păcii și 
socialismului au primit o lovitură dintre cele mai 
puternice. Partidele marxist-leniniste vor păzi și 
pe viitor unitatea și coeziunea lor, principala che
zășie a tăriei mișcării comuniste și a victoriei so
cialismului.

Darea de seamă se referă la răsunetul uriaș 
produs în întreaga lume de Declarația și Apelul 
Consfătuirii de la Moscova, care exprimă senti
mentele și năzuințele cele mai arzătoare ale tu
turor popoarelor. Masele muncitoare din toate ță
rile au primit cu însuflețire documentele Consfă
tuirii, în care văd o puternică armă de luptă pen
tru interesele lor vitale, împotriva oricărei asu
priri și exploatări naționale și sociale, pentru pace, 
democrație și socialism. Aceste documente au fost 
salutate cu simpatie de către reprezentanți ai ce
lor mai diferite organizații obștești și cercuri largi 
ale opiniei publice mondiale, care apreciază do
cumentele Consfătuirii drept o nouă dovadă a con
secvenței și perseverenței politicii de pace dusă de 
țările lagărului socialist, de partidele comuniste.

Primul ministru al Indiei, Nehru, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă la 15 decembrie : 
,,Declarația Consfătuirii de la Moscova subliniază 
necesitatea coexistenței pașnice, de aceea salut 
această Declarație’4. Președintele secției internațio
nale a Partidului Socialist din Japonia a dat o 
înaltă apreciere Declarației Consfătuirii, subliniind 
îndeosebi faptul că ea pune accentul pe politica de 
coexistență pașnică, în vederea preîntîmpinării 
războiului.

Nu mai puțin semnificativă este recunoaș
terea forței și influenței sporite a partide
lor comuniste, a mișcării comuniste interna
ționale. Ziarul american „New York Ti
mes’4 scrie că un fapt capital care reiese din docu
mentele Consfătuirii constă în aceea că „comu
niștii sînt mai ferm convinși decît oricînd că re
prezintă viitorul. Ei își susțin convingerea refe
rindu-se la o mare varietate de factori care merg 
de la actualul declin economic al Statelor Unite 
și pînă la eșecurile politice pe care le-am suferit 
în unele țări străine44. Președintele Parti
dului Social Democrat German, Ollenhauer, a fă
cut o declarație cu privire la necesitatea studierii 
amănunțite a Declarației ; îndemnînd să se împie
dice prin toate mijloacele răspândirea continuă a 
comunismului, el a subliniat că ar fi neserios să 
se considere tezele acestei Declarații cu privire la 
victoria asupra sistemului capitalist ca un vis uto
pic sau romantic. Iar organul partidului laburist, 
„Tribune* 1, apreciază că rezultatele Consfătuirii vor 
influența evenimentele mondiale în anii următori.

Aceste recunoașteri din partea adversarilor ideo
logici ai mișcării comuniste constituie încă o do
vadă a victoriilor pe care le repurtează ideile 
marxism-leninismului, a forței pe care o repre
zintă puternicul lagăr socialist, unitatea țărilor so
cialiste și a partidelor comuniste și muncitorești, 
a rolului uriaș pe care îl joacă în lumea contempo
rană clasa muncitoare revoluționară și avangarda 
ei, partidele comuniste.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a accentuat, în 
darea de seamă, că pentru partidul nostru, ca și 
pentru celelalte partide frățești, dezbaterile și do
cumentele Consfătuirii de la Moscova au o uriașă 
importanță teoretică și practică. Tezele Declarației 
constituie o nouă confirmare a justeței liniei poli
tice a partidului nostru, a aprecierilor și hotă
rârilor Congresului al III-lea al partidului. Luptînd, 
sub conducerea partidului, pentru avîntul neînce
tat al economiei și culturii socialiste, oamenii mun
cii din țara noastră își vor da neprecupețit apor
tul lor, alături de oamenii muncii din celelalte 
țări socialiste, la întărirea continuă a unității și 
forței sistemului mondial socialist.

Studierea profundă a documentelor Consfătuirii 
va contribui la ridicarea nivelului politic, la căli- 
rea și înarmarea ideologică a activului de partid, 
a tuturor membrilor partidului nostru. Ele sînt un 
tezaur de noi învățăminte care îmbogățesc expe
riența noastră în lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor construcției socialiste și apărarea păcii.

In încheiere, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a pro
pus Comitetului Central al partidului să aprobe 
Declarația și Apelul către popoarele din lumea în
treagă, adoptate de Consfătuirea de la Moscova.

Așa cum se arată în Comunicatul cu privire la 
ședința plenară a C.C. al P.M.R., plenara a aprobat 
în unanimitate documentele adoptate de Consfă
tuire și activitatea delegației P.M.R. la Consfătuire.

Tîndrul frezor Dinu Nicolae 
de la Uzinele „1 Mai“-
Ploești îl ajuta pe tovarășul 
sau de munca Emil Dumi
trescu pentru ca acesta să-și 

ridice calificarea.

Foto : M. ISTRATE

Sosirea în Capitală 
a tovarășului 

Ferenc Miinnich
Miercuri dimineața a sosit 

tn Capitală tovarășul Ferenc 
Miinnich, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
președintele guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
al R. P. Ungare, care-și va 
petrece o parte din concediu 
în R. P. Romînă.

La sosire, în Gara Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășii Chivu Stoica, Ale
xandru Moghioroș, de mem
bri ai C.C. al P.M.R. și ai gu
vernului.

Au fost de față Băla Neme- 
ty, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, și membri ai am
basadei.

(Agenpres)

Primirea de către 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne, 
Chivu Stoica, a noului 
ambasador al Greciei
Mifrcuri, 21 decembrie 1960, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Chivu Stoica, a primit 
în audiență de prezentare pe 
noul ambasador al Greciei la 
București, Alexandre Cimon Ar- 
gyropoulo.

La audiență a asistat ministrul 
Afacerilor Externe, Avram Bu- 
naciu.

(Agerpres)

----- •-----

Laboranta Cristache Aspazia de 
la Întreprinderea textila Galați, 
verified rezistența firului de 

bumbac produs de ringuri.

Ei produc penfru anul 1961

de combine
Sâmbătă, 17 decembrie, în 

hala de montaj general 
a Uzinei „Semănătoarea**  

dim Capitală, o combină, una 
singură, era studiată și pregă
tită cu mare atenție. Zeci de 
oameni se învîrteau în jurul ei.

— „Fișa personală" a combi
nei nr. 5.300 e gata, a spus 
cineva, notînd în rubrică cuvîn
tul „recepționat". Sirena poate 
să sune !

... La ora două și jumătate, 
ziua, sirena a sunat. Schimbul I 
încă nu se terminase, dar sute 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri, îmbrăcați în salopete, se 
adunaseră în jurul tribunei ri
dicată pe platoul dintre sec
toare. Alături — combina 5.300, 
Vorbea directorul uzinei.

— Tovarăși I Vă comunic o 
veste îmbucurătoare. Uzina noa
stră dă ipatriei astăzi ultima 
combină planificată pentru anul 
1960. Sarcina trasată de partid 
a fost îndeplinită cu două săp
tămîni înainte de termen. Aceas
ta este o mare victorie a noa
stră, a tuturor I...

Priveam rînd uri le celor care 
aplaudau cu toată bucuria. Pa- 
nait Aurel, secretarul organiza
ției U.T.M. îmi spusese că ma
joritatea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor uzinei sînt 
tineri, lată-i azi aici. Alături de 
ceilalți muncitori din uzină, 
luau parte la importanta victo
rie membrii celor 41 de brigăzi 
de producție ale tineretului (a 
căror contribuție la îndeplinirea 
planului pe anul 1961 este a- 
p redată ca fiind de mare im
portanță) ca și toți ceilalți ti
neri din uzină. Vă prezentăm 
cîțiva dintre toți aceștia.

Se numește ION TUTUNARU. 
Fiu al unor țărani colectiviști 
din comuna Măgura-Alexandria. 
Pe ogoarele colectivei dim satul 
natal au lucrat la secerat patru 
combine care poartă marca 
Uzinei „Semănătoarea**,  mașini 
la construirea cărora și-a adus 
contribuția și el, Ion Tutunaru, 
ca și membrii brigăzii de tine
ret pe care o conduce. Unul 
dintre combined! care lucrează 
pe aceste mașini este fratele 
său, Marin Tutunaru. De cîte 
ori merge acasă, Ion îi dă in
dicații fratelui de felul cum 
trebuie să conducă și să îngri
jească mașina.

Maii este, oare, nevoie să ex
plicăm de ce el, muncitorul co
munist Ion Tutunaru, a luptat 
lună de lună în uzină pentru ca 
planul secției să fie îndeplinit? 
Și nu a fost lună în care secția 
să nu câștige 2-3 zile. Planul a- 
nual al secției a fost astfel în
deplinit cu 35 zile înainte de 
termen. Și, desigur, la acest va
loros rezultat și-au adus apor
tul și membrii brigăzii de ti
neret, pe care o conduce Tu
tunaru. Badea Ștefan, Dosoniu 
Constantin, Curcă Gh., Costea 
Ion, Nedelea Angela, sînt doar 
cîțiva .dintre membrii brigăzii 
care au contribuit la realiza
rea celor 30.000 șine pentru 
tobe, necesare îndeplinirii pla
nului pe 1960. Ar mai trebui 
amintit că Ia 17 decembrie, bri
gada a terminat și prima co

mandă pentru primele 200 
com bine care vor ’fi prod u se * în 
anul 1961.

★
Biroul în care lucrează nu 

seamănă deloc cu restul secții
lor uzinei : șiruri lungi de plan
șete fixate pe trepieduri. Este 
secția proiectări a uzinei. Aple
cată asupra hîrtiei de calc, cu

VLASE GHEORGHE
Desene; A. CALISTRAT

creionul și rigla în mină, tînăra 
ingineră IRINA CRUCEANU, a 
contribuit și ea în mare măsură 
la realizarea planului pe 1960,

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. 3-a)

Purtători ai distincțiilor pionierești
Undeva la mar

ginea orașului Bu
curești, pe drumul 
Olteniței, se află 
Școala de 7 ani nr. 
102. Bucuria care 
a umplut astăzi 
curtea, coridoarele, 
sălile de clasă, a 
trecut dincolo de 
hotarul școlii.

Se sărbătorește 
înmînarea primelor 
distincții pionierești 
pe raion.

E vorba de raio
nul Nicolae Băl- 
cescu. Faptul că a- 
ceastă onoare a re
venit tocmai Școlii 
de 7 ani nr. 102 
nu-i deloc întâm

plător : ea este una 
dintre școlile frun
tașe din raion atât 
în ce privește re
zultatele la învăță
tură cît și în acti
vitatea obștească 
(la strîngerea fie
rului vechi, de pil
dă, s-a clasat pe 
locul I). Dar să in
trăm în sala de 
festivități căci, se 
pare, serbarea a și 
început. într-ade- 
văr, trompetistul a 
dat semnalul „A- 
tențiune!“. începe 
ceremonialul pio
nieresc. în timp ce 
întreaga unitate in
tonează frumosul

cîntec „Azi e zi de 
sărbătoare", stega
rii aduc drapelul 
unității de pionieri. 
Urmează raportul, 
apoi înmînarea dis
tincțiilor — stelu
țele mici, străluci
toare ce se acordă 
pionierilor care au 
îndeplinit toate con
dițiile prevăzute în 
„carnetul pionieru
lui" : să învețe 
bine, să cunoască 
episoade din lupta 
oamenilor muncii 
din patria noastră, 
să știe poezii, cîn- 
tece, să viziteze în
treprinderi, gospo
dării agricole, să

facă excursii etc., 
etc. Rînd pe rînd, 
pionierii Maria Tî- 
țu, președinta uni
tății, C. Dan, Ioana 
Tănase și alții se 
urcă pe scenă unde 
tovarășul Mihai 
Butoi, secretar al 
comitetului raional 
U.T.M., le prinde 
frumoasele steluțe 
pe bluze, în partea 
stângă a pieptului, 
și-i felicită. E clipa 
cea mai emoționan
tă — pentru...ei, iar 
pentru întreaga u- 
nitate — o adevă
rată sărbătoare.

AUREL
GEORGESCU
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Din viata 
universitară

în fața marilor răspunderi
rcau pe scenă, e- 

‘ 1 cum 
fost 
un

PENTRU 0 STRÎNSĂ LEGĂTURĂ 
A 1NVĂȚĂMÎNTULUI CU PRACTICA

De aurind, în aulă Institutului 
agronomic „lări lonescu de la 
Brad" s-â ținut conferința pen
tru dare de seamă șî alegerea 
noului consiliu U.A.S. din Cen
trul universitar lași. La confetin 
ță au participat reprezentanți 
al organelor locale de partid și 
U.T.M., cadre didactice din în 
vățămîntul superior, tineri mun
citori din întreprinderile lașului.

In centrul dezbaterilor confe
rinței au stat probleme de în
semnătate deosebită : strîngsreo 
și mai mult a legăturii dintre 
învățămînt și practică, intensifi
carea activității de cercetare 
științifică a studenților din lași, 
îmbunătățirea stilului de muncă 
al U.A.S. din acest centru uni
versitar, precum și alte proble
me ale activității asociațiilor 
studenților ieșeni.

Consiliul U.A.S. din Centrul 
universitar lași, condus de co
mitetul de partid pe cen
trul universitar, îndrumat și a- 
jutat de comitetul U.T.M. pe 
centrul universitar, a sprijinit 
mai mult organizarea și des
fășurarea practicii studenților. 
Acest sprijin s-a vădit mai 
cu seamă Id repartizarea locu
rilor de practică, la alcătuirea 
programelor analitice și a pro
gramelor de activitate obșteas
că in perioada practicii, la for
marea grupelor și la organiza
rea muncii științifice a studenți
lor aflați la practică.. Firește că 
acest sprijin a dus la obținerea 
unor succese. Pe această linie, 
se poate vorbi despre prezenta
rea marii majorități o studen
ților la practică din prima zi, 
despre respectarea în bună mă
sură a programului de practică, 
despre faptul că o însemnată 
parte din studenți au putut lu
cra efectiv la mașini.

Faptul insă că U.A.S. din Cen
trul universitar lași nu s-a preo
cupat suficient să creeze o pu
ternică opinie în toate gruDele 
și în toți anii, care sâ nu permi
tă abateri și delăsare in munca 
unor studenți, că nu a efectuat 
apoi, în perioada practicii, un 
control permanent și eficace al 
îndeplinirii obiectivelor propuse 
pentru acest timp - a creat po
sibilitatea ca în activitatea 
practică a studenților să apară 
neajunsuri. Darea de seamă și 
discuțiile au arătat că nu toți 
studenții își îndeplinesc cu răs
pundere sarcinile ce le revin 
în practică. Există ired un nu
măr de studenți care consideră 
perioada de practică ca un 
prilej de plimbare prin între
prinderi, ca un concediu turis
tic și nu ca un prilej de între
gire a cunoștințelor teoretice. 
Așa s-a întî mp lat, de exemplu, 
cu studenți de la facultățile de 
chimie industriala și industrie 
ușoară care au fost în practică 
la Fabrica de Antibiotice și 
„Țesătura0 din lași, la Combi*  
natul chimia din orașul Victoria, 
la întreprinderea „Flacăra Ro
șie**  din București. Totuși, cole
gii lor nu au luat o atitudine 
combativă, severă și principială 
împotriva acestei 
Acest 
pla din cauză 
țiile studenților din lași 
și-au făcut o problemă din 
a explica în mod convingător 
studenților utilitatea practicii 
pentru pregătirea lor ca spe
cialiști. Această atitudine mani
festată de unii studenți nu poa
te să nu se reflecte asupra re
zultatelor pe care în gene
ral le obțin ei la învățătură. 
Este adevărat că pe cen
trul universitar procentul pro- 
movaților în anul universitar 
1959-1960 a sporit în compara-

ție cu anii trecuți. Dar, cind 
privești situația nu global, ci pe 

pe grupe 
de 

de exem
plu, in anul II chimie-industria- 
lă de la Institutul politehnic, 
sau în anul II matematici de la 
universitate au existat un număr 
mai mare de repetenți. Confe
rința a subliniat faptul că toc 
mai acei studenți care au re 
zultate slabe la învățătură tint 
slab pregătiți și din punct de 
vedere practic.

Conferințe a cerut noului 
consiliu al U.A.S. pe centrul 
universitar ca invățind din lip
surile vechiului consiliu, insu- 
șindu-și și a pl kind sugestiile 
reieșite din dezbateri, generali- 
zînd experiența pozitiva existen
tă, să îmbunătățească pe viitor 
activitatea studenților privind

focultăți, pe ani, 
apar clor o seama 
ta te slabe lată,

rezul-

științifică este determi- 
in primul rînd de apli- 

lor concretă și

tare 
notă 
cabilitatea 
imediată. Nu întotdeauna insă 
tematica cerută este bine orien
tată, iar posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea unei bogate 
activități științifice nu sînt fo
losite așa cum trebuie. Asocia
țiile studenților manifestă insufi
cientă grijă pentru activizarea 
tuturor cercurilor științifice stu
dențești, pentru ca acestea să 
lucreze in decursul întregului an 
universitar și nu numai în preaj
ma sesiunilor științifice. De ase
menea, nu este suficient folosi
tă valoroasa experiență acumu
lată in unele cercuri științifice, 
care păstrează o strînsă legătu
ră cu uzinele, de unde-și 
teme de cercetări, unde se 
să se documenteze, unde-și 
perknenteazâ lucrările.

Pe marginea conferinței U. A. S. 
pe Centru! universitar lași

lucru s-a
man ifestâri. 

putut întîm*  
că asocia- 

nu

munco lor în producție. In fie
care institut și facultate, in fie
care an și grupă chiar exista o 
anumită experiență pozitivă, 
există anumite forme interesan
te privind lega'ec invățărflin- 
tului de practică. Dar asocia
țiile nu studiază această expe
riență, pentru ca alături de ca
drele dkloctke, să o îmbogă
țească și s-o generalizeze Sem
nificativ este faptul că de la 
trecuta conferință și pînă acum, 
atît consiliul pe centru cit și 
consiliile pe asociații nu au 
analizat nici măcar odată acea
stă experiență și nici nu au 
luat masuri pentru înlăturarea 
lipsurilor existente. S-a subli
niat că este necesar să se facă 
ocest lucru oe viitor. Este nece
sar să se generalizeze 
forme de activitate 
pildă, la politehnică 
mie, ca studenții să 
turi permanente cu 
și pe parcursul anului 
sitar, sâ se studieze 
sens și experiența existentă in 
alte institute de învățămînt su
perior din țară.

O altă problemă viu dezbătu
tă în conferință a fost cceea a 
activității de cercetare șfiintWi- 
că a studenților din lași. Atît 
darea de seamă cit și discuțiile 
cu subliniat că în anul univer
sitar trecut, a crescut contribu
ția asociațiilor studenților la 
organizarea activității cercurilor 
științifice. Au fost atrași mai 
mulți studenți, cadre de U.T.M. 
și asociație în munca de cerce
tare. A sporit preocuparea față 
de conținutul și orientarea te
maticii. Acestea se reflectă și in 
faptul că în perioada analizată 
de conferință, numărul cercu
rilor a crescut de la 114 la 180, 
iar al studenților cuprinși în 
activitatea de cercetare științi
fică de la 1.700 la 2.850. In 
anul universitar trecut, în cadrul 
sesiunilor științifice din institu
tele orașului lași au fost pre
miate aproape 150 de lucrări. 
Dezbaterile au arătat însă că 
și în această privință au existat 
deficiențe. In privința orientării 
tematica, spre exemplu, s-a do
vedit că există încă o insuficien
tă preocupare pentru probleme
le cele mai acute cerute de 
producție, cum ar fi problemele 
de reglare automată, mecani
zări complexe ale proceselor 
tehnologice, studierea folosirii 
materialelor sintetice in diferite 
domenii de activitate, folosirea 
îngrășămintelor chimice. Or, 
valoarea lucrărilor de cerce-

acele 
folosite de 
și agrono- 
aibă legă- 

producția 
univer- 

in acest

Unii studenți de la 
orelor de practică, dorm pe schele.

Facultatea de construcții, in timpul

li face omul un... prerodaj. Știți.., Aici va nou cămin.

Echilibru nestabil.

Caricaturl de la panoul apărut tn timpul conferinței
U.A.S, - lași.

iau 
duc
ex-

Conferințe a cerut asociațiilor 
studenților să dovedească în 
viitor o mai măre grijă pentru 
ca, alături de cadrele didactice, 
să asigure cercurilor științifice o 
tematică largă de activitate, 
strîns legată de necesitățile pro
ducției.

Asociațiile studenților 
iași vor trebui să acorde 
viitor mult mai mare atenție 
preocupărilor științifice ale ca
drelor didactice tinere. Aceasta 
pentrucă, așa cum a reieșit din 
conferință, in prezent sînt unele 
cadre didactice tinere care fie 
că nu se ocupă de activitatea 
științifică, fie că iau in studiu 
probleme minore, care nu cu 
o legătură directă cu cerințele 
cele mai urgente ale producției.

Lipsurile care s-au manifestat 
în activitatea asociațiilor stu
denților — se arăta în conferință 
— se datoresc in bună parte 
consiliului pe centru! universitar 
care și-a limitat uneori activita
tea la nivelul centrului sau în 
cel mai bun coz al institutelor, 
scâpind din vedere problema 
indrumări? concrete a asocia
țiilor studert’ of. Vechiul consi
liu pe centru și consiliile pe 
csock:ții nu cu desfășurat o 
odivitate susținută in ani și 
grupe, măsurile luate s-au oprit 
îc nivelul facultăților și institute
lor. Principala lipsă, de altfel o 
constituie faptul că membrii ve-

din 
pe

chiului consiliu pe centru nu au 
muncit concret în grupe, nu au 
îndrumat pe un asemenea 
gaș munca grupelor incit 
să se poată rezolva toate 
blcmele, grupele puțind să 
vină adevărate colective 
munco închegate șî combative. 
Membrii vechiului consiliu nu 
mergeau în grupe, nu partici
pau la activitatea lor, la ședin
țele profesionale ale acestora, 
Hpsindu-le astfel de ajuto
rul cuvenit. Consiliul U.A.S. 
pe centrul universitar nu a mun
cit în permanentă cu întreg co
lectivul său, n-a îndrumat mun
ca consiliilor existente, cî le-a 
lăsat sâ desfășoare o activi
tate sectară. Uneori consiliul 
U.A.S. pe centrul universitar a 
dat dovadă de birocrație și for
malism în muncă. S-a arătat, 
de exemplu, că se ajunsese să 
se rezolve aproape toate pro
blemele prin intermediul telefo
nului sau adreselor dactilogra
fiate. Acest 
fectuos s-a 
varăși din 
ților 
tați.
pe

fă- 
aici 
pro- 
de- 
de

Urcau pe 
moționați 
poate n-au 

pînă acum la nici .... 
examen. îi urmăresc 
Pe toți cu aceeași emo
ție... 
grele 
cărei figură luminoasă 
nu s-au șters încă ur
mele copilăriei, un bă
iat înalt, cu ochi adinei, 
negri și obraji impur 
purați, o altă fată, un 
alt băiat... Urcă pe scenă 
să-și primească felicita
rea pentru cele 18 pri
măveri pe care le-au 
împlinit.

Au fost sărbătoriți 
zilele trecute la casa 
de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" 600 
de studenți de la In
stitutele de artă, Insti
tutul de petrol, gaze și 
geologie, Facultatea de 
arhitectură, Institutul 
Maxim Gorki, I.C.E.F., 
Institutul pedagogic de 
trei ani. 600 de tineri, 
fete șj băieți, care au 
împlinit minunata vîrs 
tă de 18 ani, care au 
devenit majori, cetățeni 
cu drepturi depline ai 
Republicii noastre. „De- 
acum vă Veți spune cu

O fata cu cozi 
blonde, de pe a

vîntul alături de oame
nii maturi", atrăgea a- 
tenția 
stan tin 
ședințe 
popular 
Desigur, 
seamnă răspundere, se
riozitate și hotărîre în 
îndeplinirea sarcinilor. 
Căci și ei, studenții, sînt 
chemați să contribuie, 
alături de toți oamenii

tovarășul Con- 
Petcu, vicepre- 

al Sfatului 
al Capitalei, 

aceasta în -

muncii, la construirea 
socialismului. în acest 
scop, trebuie să se pre
gătească temeinic, zi de 
zi pe băncile facultății, 
pentru ca să devină 
specialiști de nădejde.

Octavian Ciupitu. 
nul dintre cei care 
împlinit de curînj 
ani, este student în
nul II la arhitectură. 
Ăsta a fost visul său 
din copilărie. La ser
barea majoratului a 
vorbit și el și tatăl lui.

u- 
au 
18 
a-

Tatăl a vorbit despre 
tinerețea lui fără tine 
rețe, despre o tinerețe 
vîndută patronului U- 
nei fabrici, o tinerețe 
ciuntită, mutilată. Ni
meni nu i-a știut visu
rile, nimănui n a îndrăs- 
nit să le spună. Și ar fi 
bătut joc de el. Și avea, 
ca orice tînăr de vîrsta 
fiului său, multe visuri, 
planuri. Le ținea însă

tinuat muncitorul Cos- 
tea Ciupitu—voi trebuie 
să fiți la înălțimea vie
ții fericite în care tră- 
iți, să dați tot ce are 
vîrsta voastră mai 
mai frumos, să nu 
siți nici o clipă 
minunății 'ani ai 
denției voastre.

Pasul acesta spre o 
nouă etapă și cea mai 
importantă din viața

bun, 
iro- 
din 
stu-

încătușate în Inimă. 
Nici n-avea vreme, nici 
nu-i era permis să gîn- 
dească rțiai departe de 
mașina la care lucra.

— Spuneau aici cițiva 
studenți că au ajuns la 
18 ani aproape fără să 
simtă cînd. Eu și toți 
cei care sînt acum de 
vîrsta mea, nu putem 
spune acest lucru. Am 
simțit adînc, dureros, 
scurgerea copilăriei, a 
adolescenței și tinere
ții. De aceea — a con-

lor, spre majorat, sînt 
hotărîți să-1 facă în a- 
celași timp, fără să 
rămînă vreunul în ur
mă, toți cei ce au fost 
felicitați.

— Recunoștința mea 
către partid, către în
tregul popor muncitor 
pentru condițiile opti
me de studiu și de trai 
care ne-au fost creiate 
nouă, studenților, măr
turisea Mihai Ploscaru, 
student la Institutul de 
petrol, gaze și geologie,

mi-o exprim prin stră
duința de a mă pregăti 
cît mai bine, cît mai 
temeinic. Industria noas
tră are nevoie de cadre 
cu o înaltă pregătire 
tehnică profesională. 
Noi, studenții anului I, 
vom face parte din vii
toarele cadre ale șese- 
nalului. Am pășit 
majorat conștienți de 
îndatoririle pe care 
avem. Eu vreau ca 
sesiunea aceasta să ob
țin la toate examenele 
rezultate bune și foar
te bune.

Vîrsta minunată ! 
Vrei să-ți dezlănțui fan
tezia nestăvilită și să 
ridici cu măestrie edi
ficii de artă, suple și 
luminoase blocuri. Vrei 
să pătrunzi pînă în cele 
mai necunoscute stră
funduri ale subsolului 
din care să scoți co
mori de aur negru. 
Vrei să duci flacăra 
științei, culturii și artei 
pînă în cel mai înde
părtat cătun de munte. 
Vrei să fii pretutindeni, 
să-ți aduci prinosul ori 
unde ești chemată.

Pornește cu curaj ! 
MONICA VERDEȘ

în

le 
în

stil de muncă de*  
transmis unor to- 
asociațiile studen- 

instltute șî facul- 
acest fel consiliul 

centrul universitar n-a 
reușit să asigure o îndrumare 
competentă asociațiilor studen
ților din institute și facultăți, 
anilor și grupelor.

Firește că toate aceste lipsuri 
pot și trebuie să fie înlăturate. 
Conferința a subliniat că cen
trul activității viitoare trebuie 
mutat în ani și grupe. E nece
sar să se acorde o atenție deo
sebită atît calității muncii aso
ciațiilor cit și multilateralității 
activității lor. Pentru ca studen
ții să se ridice la înălțimea sar
cinilor trasate de partid, datoria 
asociațiilor este să-i mobilizeze 
mai intens la învățătură, $ă-i 
determine să înțeleagă mai 
profund însemnătatea practicii 
de producție, necesitatea desfă
șurării unei sporite activități de 
cercetare științifică legată de 
probleme ridicate de producție.

Conferința a subliniat că aso
ciațiile studenților și Organiza
țiile U.T.M. vor trebui să mun
cească mai mult pentru o-și 
aduce o contribuție sporită la 
forme-ea unor Specialiști cu un 
larg orizont de pregătir® p-o- 
fes tonală, politică si cuhurc â.

Pentru knburătct’reo octrvî-

din 
In

De ce doar

întru-

mate-
pre-

împreună întreaga
grupă, problemele se re- 
zo’vă parcă mai ușor. 
Chiar si pentru medki- 

niști...

In noul cămin de stu
dente al Universității 
C. I. Parhon- din Bucu

rești.
Foto : S. NiCULESCU

C SLAVIC

La Brațov

Politehnicii

Student?

Zilele acestea In diferitele 
săli de sport ale orașului Bra
șov se dispută întîlnirile în 
cadrul celei mai populare în
treceri sportive studențești de 
aici ..Cupa Politehnicii”, a că
rei disputare se află în a IV-a 
ediție. Faza a Il-a a întrecerii 
pe ani de studii, între facultăți 
a dat pînă acum cîștig de cau
ză următoarelor echipe : la 
baschet, anului I mecanică, la 
voie: anului II mecanică, Ia 
handbal în 7 competiția a re
venit tot anului I mecanică.

La tenis de masă, șah și 
gimnastică întrecerile în ca
drul celei de-a Il-a etapă a 
competiției se apropie de ase
menea de faza finală, schiorii 
își verifică și ei echipamentul 
de concurs în așteptarea pri
mei zăpezi abundente care să 
le permită coborîri vijelioase 
pe pantele Postăvarului. Re
gulamentul întrecerilor „Cu
pei Politehnicii" e strict și nu 
admite excepții: nici un co
daș la învățătură nu e admis 
în competiție.

Nu există în întreg Insti
tutul de arhitectură din 
București un student 

mai cunoscut ca Besoiu Ion 
din anul III.
Dar oare de ce îl știe atita 

lume ? O fi Besoiu unul din
tre cei care „merg" la exa
mene din 10 în 10? O fi un 
sportiv care ridică tribunele 
în picioare și face să se cla
tine un valoros record mon
dial ? Ori îl întrece în 
memorie pe vestitul Ale
hin, cel care putea re
produce o partidă de șah abia 
jucată, chiar dictind-o de la 
coadă la cap ?

Nimic din toate acestea.
Faima lui Besoiu Ion are cu 

totul alte izvoare și alte ca
racteristici. El constituie ceea 
ce se cheamă, în mod obiș
nuit, „o figură" în institut. 
Nimic din ceea ce înseamnă 
obligație de student nu-i este 
pe plac. în anul I era printre 
codași, în II a rămas repetent. 
Promovarea în anul III a 
considerat-o personal o victo
rie atît de importantă, incit 
și acum își mai acordă gene
ros „o binemeritată odihnă". 
Besoiu Ion se odihnește în 
toate felurile, pretutindeni și 
întotdeauna. Preferă însă 
somnul adînc în patul comod 
de la cămin. Trage la aghioa
se de-ai zice că se silește să-și 
îndeplinească încă din timpul 
studenției planul de somn 
pînă la sfîrșitul veacului. Fi
rește, din cauza asta i se în- 
tîmplă să întîrzie la cursuri. 
Dar nu prea des. Nu prea des 
din simplul motiv că de la în-

ceputul anului vine cam rar 
la orele de program. Spune 
că-i bolnav.

La capitolul obligații profe
sionale adăugăm 
data cînd scriem 
duri, Besoiu Ion 
proiectul iar din 
schițe pe care trebuie fiecare 
student șă le întocmească, n-a 
predat decît una. Și la asta a 
luat nota 4.

în schimb spune toată vre
mea bancuri, căznindu-se să 
fie „spiritual"; a învățat să 
cinte la muzicuță; a urmat o 
școală de dans ca să se re
marce la reuniuni.

Astea sînt așadar și izvoa
rele și caracteristicile faimei 
de care se bucură Besoiu Ion. 
Și se bucură intr-adevăr. în 
fața unui asemenea „feno
men", grupa se amuză, anul 
se amuză. în această dis
tracție generală un singur lu
cru e uitat. Faptul ca, cel ce 
se înscrie la arhitectură tre
buie să învețe a proiecta o 
clădire iar nu să facă bancuri 
de prost gust, giumbușlucuri, 
să piardă timpul. Așa n-o să 
învețe niciodată studentul 
Besoiu Ion nici la „calculele 
structurilor" nici la altă ma
terie.

Student ? E un fel de a 
spune. înscris în evidența in
stitutului, da — dar student, 
ne îndoim. El ar trebui să 
studieze, să învețe; de orice 
îl poți acuza pe Besoiu Ion 
numai de asemenea preocu
pări îrisă, nu.

VALERIU CÎOLACU

că, pînă la 
aceste rîn- 
n-a predat 
cele patru

Către o activitate mai atractivă

In aceste zile, secretariate
le care se ocupă cu probleme
le studenților de la cursurile 
fără frecvență ale celor șase 
facultăți din Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași sînt supra
solicitate. Mulți dintre stu
denții aflațl în producție în 
orașele și satele din Moldova, 
sau chiar din alte regiuni ale 
țării, telefonează zilnic, ori se 
deplasează aci pentru a cere 
să li se indice programa ana
litică, bibliografia și tematica 
lucrărilor de control la 
riile de învățămînt din 
zentul an universitar.

Această Cerință a lor, 
totul îndreptățită, nu este însă 
satisfăcută. în locul materia
lelor aiît de necesare, secreta
riatele oferă explicații și jus
tificări de tot felul. Situația 
©ste următoarea : s a amînat 
stabilirea bibliografiei, a te
melor de control și a proble
melor pentru examene pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie. Ma
nuscrisele ce trebuiau multi
plicate încă din vară — așa 
cum s-a procedat în anii pre
cedent! — au fost predate mult 
prea tîrzlu la litografie. Sesiu 
nea este programată însă pen
tru perioada 2—20 ianuarie, iar 
studenții vor ști ce au de în
vățat pentru examene, în cel 
mal fericit caz, abia în ultima 
săptămînă a lunii decembrie. 
Cînd vor mai avea oare posi
bilitatea să se pregătească ?

Credem că această situație 
de Ia Universitatea „Al. I. 
Cuza” — situație care reflectă 
nerespectarea uneia din im
portantele prevederi ale Hotă- 
rîrii partidului și guvernului 
cu privire la îmbunătățirea 
învățămîntului seral și fără 
frecvență — ar trebui să con
stituie subiectul unei analize 
din partea organelor Ministe
rului Învățămîntului și Cultu
rii. Direcția care se ocupă în 
cadrul Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii cu pro
blemele studenților de la 
cursurile fără frecvență tre
buie să acorde mai multă gri
jă. să controleze cum își înde
plinesc instituțiile de învăță
mînt superior obligațiile ce ie 
au față de studenții de la 
aceste cursuri.

Deși e tîrziu, M.I.C. ar tre
bui să stabilească măsuri ur
gente pentru a ajuta studen
ții de la cursurile fără frec
vență să se prezinte bine pre
gătiți încă în sesiunea de exa
mene din ianuarie.

Studenții Timișoarei, după o 
zi de cursuri, laboratoare și me
ditații, se îndreaptă voioși spre 
sălile de spectacole, sau își dau 
întîlnire la o adresă atît de cu
noscută în rîndurile tineretului 
universitar : bulevardul Jdanov 
nr. 9.

Aici, o clădire impunătoare, 
cu numeroase săli, găzduiește 
Casa de cultură a studenților din 
Timișoara. Programul manifestă
rilor organizate, fie în oadrul 
cercurilor, fie pentru amatori de 
diferite spectacole, conferințe și 
simpozioane din întreg centrul 
universitar — este tipărit și apoi 
difuzat din timp la toate facul
tățile și institutele. Apariția lui 
este așteptată cu mult interes 
de către studenți. Programul Ca
sei de cultură este bogat și variat. 
Un loc deosebit ocupă în acest 
program manifestările cu carac
ter educativ Tratarea temelor 
legate de comemorarea a 20 de 
ani de la prăbușirea Doftanei, 
prezentarea școlii sovietice în 
anii septenalului, sărbătorirea 
zilei internaționale a studenților 
ca și conferința „Dezvoltarea in. 
dustriei în Republica Populară 
Romînă" — toate au prilejuit

manifestări încununate de un 
frumos succes.

Pentru amatorii de artă s-au 
organizat, în ultima perioadă, o 
seară de pictură pe tema „Arta 
paletei în Republica Populară 
Romînă", o seară muzicală în. 
chinată lui George Enescu, reci
taluri de canto și balet ca și 
prezentarea marilor pictori cla*  
sici Katsushika Hokusai și Ve
lasquez.

Nici pasionații de sport nu au 
fost dați uitării. Dimpotrivă. 
Tradiția vestitului centru sportiv 
universitar și-a pus amprenta și 
pe programul casei de cultură 
a studenților. S-au organizat 
meciuri de șah inter-facultăți, 
întîlniri între studenți și spor, 
tivii fruntași ai clubului local 
„Știința”, iar în cadrul cercului 
de turism se de’sfășoară o susți
nută activitate.

Sub îndrumarea tovarășei Olga 
Buțu, responsabila sectorului cui. 
tural-artistic, își desfășoară acti
vitatea un ansamblu coral (diri
jor Schork Matei) cu 151 de stu
denți și studente, un taraf con
dus de prof Vanu Odrobot, o 
formație de teatru instruită de 
actorul Stelian Cremenciuc de la 
Teatrul de stat din Timișoara și

o echipă de dansuri populare 
condusa de ' **
Tom a

Membrii 
ale casei de 
cu mîndrie 
spectacole pe care le-au prezen
tat pînă acum în fața studenților 
din institute, a muncitorilor din 
marile întreprinderi timișorene

studentul Benghia

formațiilor artistice 
cultură ne vorbeau 
despre cele 54 de

La Casa de cultură 
a studenților 

din Timișoara

cît și în diferite centre și unități 
agricole din regiune-

Si totuși activitatea Casei de 
cultură a studenților din Timi. 
șoara ar putea fi și mai bogată 
și inai interesantă. Aceasta e și 
părerea studenților, profesorilor, 
a activiștilor U.T.M. și ai asociații
lor și chiar a celor care lucrează 
la Casa de cultură. In primul rînd, 
activitatea de aici ar trebui să 
îmbrace un mai puternic carac
ter de masă, Popularizîndu-se 
frumoasele realizări ale cercu-

ar atrage în acțiu- 
număT mult mai

rilor, acestea 
nile lor un 
mare de studenți. De asemenea, 
trebuie subliniat că frecventarea 
Casei de cultură este legată or. 
ganic, determinant de atractivi- 
tatea programului, de interesul 
pe care îl stîrnește în rîndul stu 
denților fiecare manifestare a- 
nunțată.

In direcția aceasta, deși se 
depun lăudabile străduințe, con
siderăm că mai sînt încă multe 
lucruri de făcut. Manifestările 
trebuie legate intim de preocu
pările și viața studenților, de 
problemele de cultură, știință și 
morală care îi frămîntă, de as. 
pecte din sălile de curs, biblio
teci și cămine — imprimînd ast 
fel și un specific local, timișo
rean, acțiunilor întreprinse. In 
această direcție credem că ar fi 
indicat ca formația teatrală să 
meargă mai mult pe linia ma
nifestărilor specifice brigăzilor 
artistice de agitație, să se pună 
bazele unui cenaclu literar stu
dențesc, să se imprime un ca. 
racter mai vjoi, mai tineresc ma
nifestărilor organizînduse mai

multe concursuri gen ,.Drumeții 
veseli" sau „Cine știe cîștigă".

Pentru toate acestea însă e 
necesar ca sfatul casei să devină 
un organism activ, un sprijin 
de nădejde în organizarea și în
drumarea activității casei de 
cultură Prezența cadrelor didac
tice de conducere din centrul u- 
niversitar la casa de cultură ar 
contribui efectiv la sporirea pres
tigiului și popularizării acestei 
importante instituții Așa stînd 
lucrurile Comitetul U.T.M. al 
centrului universitar ca și con
siliul U.A.S. ar trebui să se o- 
cupe nu numai de controlul pro. 
gramelor de manifestări ci și de 
popularizarea acțiunilor între, 
prinse, de munca fiecărui acti
vist de aici.

In Timișoara sînt condiții 
bune pentru desfășurarea unei 
rodnice activități la Casa de 
cultura a studenților. Mai sînt 
necesare efotturi însă și în pri
mul rînd ca Ia această casă să 
participe masele largi de tineri 
și tinere care studiază în facul
tățile și institutele din orașul de 
pe Bega.

GHEORGHE MITROI

,Orâ de laboratorProf. IOAN N. CHIȚU



Calitatea lucrărilor- 

principalul criteriu de apreciere 

a muncii tractoriștilor
Cu cîtva timp în urmă, în- 

tr-o plenară lărgită a Comite
tului raional U.T.M. „Filimon 
Sîrbu" in care s-a analizat 
munca organizațiilor de bază
U. T.M. de la sate, s-a apre
ciat câ în raion mai sînt unii 
tractoriști care, alergînd după 
hantri șl procente, au uitat 
de calitatea lucrărilor. A- 
ceastă apreciere a fost argu
mentată atunci printre altele 
și cu următorul exemplu : 
brigada de tractoriști de la 
S.M.T. Ianca, condusă de 
Nicolae Petrache, care lu
crează la G.A.C. Mircea Vodă 
și brigada condusă de Oțelea 
Tudorache din același S.M.T., 
care lucrează la G.A.C. Plopu, 
au aceleași condiții de mun
că, aceleași tractoare, au 
oameni cu aceeași calificare 
profesională. Brigada condu
să de Oțelea a reușit să facă 
în acest an economii de 12 lei 
la hantru. Recoltele obținute 
însă la principalele culturi 
— grîu, porumb, floarea-soa- 
relui — au fost sub planul 
gospodăriei colective. Brigada 
condusă de N. Petrache a rea
lizat economii mai mici, in 
schimb a obținut la grîu cu 
200 kg. la hectar mai mult de- 
cit Oțelea. la porumb cu 
1.000 kg., iar la floarea-soare- 
lui eu 200 kg.

De ce acest lucru? Ce a de
terminat ca aceste două bri
găzi să obțină rezultate atit 
de diferite in condițiuni de 
muncă atit de asemănătoare ?

La aceste întrebări s-au 
străduit să răspundă utemlș- 
tiî din S.M.T, tanca în adu
narea de dare de seamă și 
alegeri care a avut loc de cu- 
rîfld.

Este adevărat că ceea ce 
s-a petrecut cu brigada lui 
Oțelea nu este un fenomen 
general în S.M.T. Cele mai 
multe brigăzi da tractoare au 
desfășurat în acest an o mun
că calitativă Urmărind în 
permanență ca eforturile lor 
să se soldeze cu recolte spo
rite la hectar. Așa s-au petre
cut l'Trurile cu brigada con
dusă de Popa Radu care lu
crează pe perimetrul G.A.C. 
Berlescu, brigăzile conduse de 
GIrbâ Ilie și Băcanu Gheor- 
ghe care lucrează pe perime
trul gospodăriei agricole co
lective lenea șl altele care au 
obținut, recolte la majoritatea 
culturilor peste planul gospo
dăriilor colective.

Este drept că și în unele 
din aceste brigăzi, la începu
tul anului, s-a manifestat din 
partea unor tineri tractoriști 
tendința de a lucra de mîntu- 
ială, de a alerga după hantri, 
în dauna calității lucrărilor. 
Asemenea tendințe au fost 
însă criticate de la primele 
lor manifestări de către gru
pele U.T.M. din aceste brigăzi. 
Grupele U.T.M. au analizat 
periodic ritmul desfășurării 
lucrărilor din fiecaTe campa
nie în parte, calitatea acesto
ra, stabilind de cîte ori era 
nevoie și măsuri concrete de 
îmbunătățirea situației. De a- 
semenea, în primăvara aces
tui an, comitetul U.T.M. a

----- •------

SCURTE ȘTIRI SPORTIVE
• In tint a treia a eampinna. 

tuluî unional de haltere pe echi- 
pe, Rudolf Plnkfe!d'* *r  (cat. mij
locie) a stabilit nn non record 
mondial la stila] ,.«muls“ cu o 
performanță de 141,500 kg. La 
totalul celor 3 «tiluri Plukfcld-r 
a totalizat 450 kg — cel mai bun 
rezultaț din lume din acest an. 
In limitele categoriei ,jemiflrca“ 
pe primul loc s-a datat V. Rod
man — 450 k8-

• La 20 decembrie echipa se
lecționată de hochei pe gheață 
(tineret) a U.R.S.S. a plecat în 
S.U.A. pentru a susține o serie 
de întîlniri cu cele mai puter
nice echipe americane. Primul 
meci al turneului va avea loc la 
27 decembrie la New York. For. 
mația de tineret a U.R.S.S. s-a 
mâi întîlnif cu reprezentativa 
S.U.A. în 1959, cinci a obținut 
victorii cu 6.1 și 4 3.

• Penultimul meci al compe
tiției pugilistice dotată cu „Cupa 
F. R. Box“ se va desfășura «îm
băta în sala Uzinelor „23 Au- 
gu«t“ din Capitală și va opune 
echipei bucureșterie Metalul, for
mația oraioveană Dinamo. In- 
tîlnirea se anunță deosebit de 
interesantă dat fiind că echipa 
învingătoare în acest meci va 
avea mari șanse de a cîștiga tro. 
feul Pentru acest meci antreno
rul I. Stoianovici a anunțat ur
mătoarea echipă (în ordinea ca
tegoriilor) : Cristea Marin, A. 
Olteanu, D. Minea, D. Done, Șt. 
Bogdan, Gh. Dumitru, D Rixea,

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 21 
decembrie sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a conti
nuat discutarea proiectelor 
planului de stat de dezvol
tare a economiei naționale șl 
bugetului de stat al U.R.S.S. 
pe anul 1.951. precum șl 
a raportului cu privire la 
executarea bugetului de stat 
pe anul 1959.

în ședințele de dimineață 
ale celor două Camere - So
vietul Uniunii și Sovietul Na
ționalităților. ținute separat 
la Teatrul din Kremlin și în 
Palatul Mare al Kremlinului 
au luat Cuvîntul 23 de Vorbi
tori.

Cuvînt.area Iui Vasili Mos- 
kovski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R.. a fost consacrată 
dezvoltării culturii în Fede
rația Rusă. El a arătat prin
tre altele că peste doi ani (în 
1982) În R.S.F.S.R. va fi ter
minată trecerea la învătămin- 
tul general de opt ani, ceea 
ce, după cum a subliniat el, 
vă constitui una din etapele 
importante în îndeplinirea 
programului de educare în 
spirit comunist a tineretului 
din U.R.S.S.

Intenționăm, a spus el. să 
montăm o instalație cinema

DELHI 21 (Agerpres). — Lâ 
18 decembrie ministrul Co
merțului^ al R. P. Romine, 
Gogu Radulescu, însoțit de o 
parte a membrilor delegației 
guvernamentale romîne care 
vizitează India au sosit în o- 
rășul Madras pentru o vizită 
de două zile. în aceeași zi de
legația romină a vizitat ordșuî 
și unele monumente de artă 
și cultură indiană, iar în 
cursul serii a luat parte la un 
dineu oferit de ministrul de

MOSCOVA 21 Corespondentul 
Agerpres transmite : In ultimele 
zece zile la MoSfiova s-a des
fășurat primul seminar interna
țional pentru problemele învă. 
țimîntalui politehnic Seminarul 
a avut tac în urma hotăriril 
Consfătuirii internaționale a pe
dagogilor care s-a ținut în 1957 
la Bratislava.

La lucrări au luat parte dele
gații din : Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. Chineză, 
R P D. Coreeană, R D. Germa
nă, Mongoli^ Polonia, Rontînia, 
Ungaria, U.R.S.S., R. D Viet

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite: De pe bor
dul navei sovietice de Cerce
tări „i. m. Șokalskt" a fost 
lansată prima rachetă meteo
rologică in front tropical în 
Oceanul Pacific.

După cum transmite prin 
radio A. Muromțev, doctor in 

voltării relațiilor de prietenie 
între Japonia și China. Ca 
președinte al Comitetului a 
fost ales Dzintiro Mațumoto, 
fruntaș al partidului socialist.

LONDRA — La 20 decem
brie a soelt Ia Londra scriito
rul sovietic M A. Șolohov 
împreună cu familia sa. Șo- 
lohov va vizita Anglia timp 
de 10 zile.

PARIS. - Agenția France 
Presse relatează că în dimi
neața zilei de 21 decembrie 
s-a deschis la Puteaux, în 
împrejurimile Parisului, Con
gresul extraordinar al Parti, 
dului Socialist Francez. 
S.F.I.O.

V. Badea, Ghețu Velicu și D. 
Trandafir

Echipa craioveană va deplasa 
la București cel mai puternic lot 
din care nu vor lipsi experimen- 
tații V. Vintilă, A. Farcaș, C. 
Iordache, P. Deca și I. Fe- 
renezi.

(Agerpres) 

convocat o adunare generală 
în care s-a analizat calitatea 
slabă a lucrărilor efectuate pe 
perimetrul G.A.C. din satul 
Peri$oru. în urma propunerii 
adunării generale U.T.M. con
ducerea stațiunii l-a schim
bat atunci pe responsabilul 
acestei brigăzi.

Brigada lui Oțelea însă, a 
fost scăpată din Vedere de 
către organizația U.T.M. De
pășirile de plan (în hantri), 
economiile realizate de aceas
tă brigadă, au liniștit comite
tul U.T.M., l-au făcut să nu 
se mai intereseze de calita
tea lucrărilor efectuate de â- 
ceastă brigadă.

Manea Niță, Gîrbă Iile, Po- 
pescu Gheorghe și alții au 
subliniat pe bună dreptate în 
adunarea de alegeri că goana 
după hantri cu orice preț nu 
are nimic bun în eă. Or, toc
mai acest lucru 1 au făcut ti
nerii din brigada lud Oțelea. 
Ei nu au ținut seama că ele-

Adunări 
de dări de seamă 

ți alegeri 
în organizațiile 

de bază U. T. M.

mentul esențial al muncii lor 
este in ultimă instanță pro
ducția la hectar, că acesta 
este singurul și adevăratul 
criteriu de apreciere al mun
cii tractoriștilor. Cînd au a- 
părut primele manifestări de 
muncă superficială, de neres- 
pectare a agrotehnicii, de goa
nă după hantri, grupa U.T.M. 
nu a intervenit cu operativi
tate pentru a îndreptă lucru
rile pe făgașul cel bun.

In adunare s-a apreciat 
strădania depusă de tracto
riști pentru a ieftini prețul 
dă cost ăl lucrărilor agricole, 
de a obține economii. Dar lu
crul acesta — au spus mai 
mulți vorbitori — nu trebuia 
făcut în dauna calității lucră
rilor. Nu folosește nimănui 
dacă faci economie la combus
tibil și piese și. In schimb, fn 
loc să ari ig adînclmea reco 
mandată de agrotehnică, te 
mulțumești să zgirll pămtntul 
la suprafață A clșțiga 12 lei 
la hectar și a pierde 200 kg. 
grîu sau 1.000 kg. porumb 
este o treabă cu totul neeco- 
nomlcoasă. împotriva unor 
astfel de tendințe de muncă 
superficială organizația U.T.M, 
trebuie să la măsuri serioase.

In anul care vine — au spus 
mai mulți vorbitori printre 
care și Mleu ton. N. Manea, 
P. Gheorghe și alții - in fata 
stațiunii noastre stau sarcini 
sporite. Avem de lucrat mat

Tinere din echipo de donsuri o căminului cultural din comuna Bascov, regiunea Pitești, ta o 
repetiție.

S Invitație la viitorul concert al Filarmonicii
— Din ce perioadă de crea

ție face parte Simfonia a 
VIII-a de Beethoven, cu care 
se deschide apropiatul concert 
al Filarmonicii bucureștene ?

— Lucrarea a fost desăvârși
tă în toamna anului 1812, în 
aceeași vreme cu năvalnica 
Simfonie a Vîî-a despre care 
Wagner spunea că este o „a- 
poteoză a dansului". Era o 
perioadă beethoveniană de 
maturitate dar, din punct de 
vedere stilistic a VllI-a rea
mintește trăsăturile primelor 
două lucrări de același gen, 
compoziții de tinerețe puternic 
înrîurite de muzica lui Haydn 
și Mozart. De altfel autorul o 
numea „Mica simfonie", lă- 
sînd să se înțeleagă astfel ca
racterul voit miniatural al u- 
net lucrări care ne apare ca 
un admirabil Intermezzo poe
tic între două simfonii — a 
Vll-a și a IX-a —- de mare 
tensiune emoțională și Cuprin
dere filozofică.

•— Simfonia se deschide, ca 

mult decît în acest an, Iar 
gospodăriile colective prevăd 
în planurile lor de producție 
pe 1981 să obțină recolte mai 
mari. îndeplinirea acestor sar
cini cere o mobilizare serioa
să a fiecărui tractorist. Ex
punerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Ghearghiu-Dej la 
Plenara C.C. al P.M.R. din 31 
octombrie - 1 noiembrie în 
legătură cu sarcinile planului 
economic pe anul 1961 atrage 
în mod deosebit atenția asu- . 
pra calității lucrărilor agrico
le. „Munca S.M.T.-urilor — I 
se arată în expunere—trebuie 
apreciată după calitatea lucră
rilor executate, după produc
ția obținută la hectar pe te
renurile lucrate de ele". A- 
supra acestui lucru — s-a 
spus în adunare - trebuie 
să se concentreze atenția tu
turor mecanizatorilor stâțiu- I 
nii. mai mult decît pînă 
acum. Pentru aceasta adu
narea generală a conside
rat necesar să se dea 
în perioada de iarnă mai mul
tă atenție ridicării calificării 
tinerilor mecanizatori punîn- 
dti-se un accent mai mare pe 
înarmarea lor cu Cunoștințe a- 
grotehnice. Postul utemist de 
control va fl îndrumat să se 
ocupe mai mult decît pînă a- 
cum de calitatea lucrărilor e- 
fectuate de tractoriști, să 
popularizeze metodele înain
tate ale fruntașilor, să critice 
manifestările de superficiali
tate.

Măsurile luate le conside
răm însă Insuficiente pentru 
a determina la tinerii tracto
riști o ridicare continuă a 
calității lucrărilor agricole. 
Comitetul U.T.M Va trebui 
să dea mai multă atenție ac
tivității grupelor U.T.M. Ele 
au In primul rînd posibilita
tea de a Interveni cu operati
vitate la cea mai mică mani
festate de nerespectare a a- 
grotehnicii, ele trebuie să 
creeze în rîndul tinerilor 
tractoriști din fiecare brigadă 
un puiernic spirit de între
cere pentru calitatea lucrări
lor efectuate Pentru aceasta 
trebuie folosită perioada de 
iarnă in vederea unei temei
nice pregătiri a organizatori j 
lor de grupe U.T.M., trebuie 
organizate schimburi de expe. 
rlență intre brigăzi, șefi de 
brigăzi, organizatorii de grupă 
U T.M. Trebuie, deci, folosite 
toate mijloacele pentru a ri
dica în permanență conștiința 
politică a tinerilor, pentru a 
le dezvolta simțul răspunderii 
personale față de calitatea 
lucrărilor efectuate. Muncind 
în felul acesta se vor putea 
obțlne succese și mai mari în 
mobilizarea tinerilor mecani
zatori ]a îndeplinirea mărețe
lor sarcini trasate de partid

L PETRU

și a Vîl-a, cu o introducere 
lenta ?

— Prima parte, o mișcare 
viguroasă, plină de suflu ti
neresc, începe fără nici o in
troducere, cu o melodie avin- 
tată care este prima temă 
principală.

— Tema a ll-a, după cîte 
știu, trebuie să aducă un pu
ternic contrast muzical.

■— în această simfonie nu a- 
vem de-a face cu înfruntările 
dramatice atit de frecvente In 
muzica titanului simfoniei. 
Tema secundă, adusă de viori, 
se înrudește cu prima prin 
cantabilitatea și luminozitatea 
ei.

— Aș putea crede din Cele 
spuse pînă acum că Simfonia 
a VIII-a este de fapt o muzi
că de divertisment.

■— Nu este chiar așa. Dar e- 
sențial este faptul că agreabi
lul, spontaneitatea, păstrează 
și în această lucrare marea 
geniului beethovenian.

— Romain Rolland numea

Tirferii Mari etc ftăi-ccn șl Ignat Gheorghe de la Fabrica „Doncă 
Simd“ Unitatea B din Capitala sînt fruntașii secției de țesut 
îmbrăeăminte pentru mobila. Produsele lucrate de ei sînt de 

cea mai buna calitate.
Foto : N. STELORIAN

O delegație economică 
romină a plecat în Turcia

O delegație economică romî- 
nă, condusă de tovarășul Mi
hai CiobatiU, președintele Ca
merei de Comerț a R. ,P. Ro
mine, a plecat miercuri dimi
neața spre Turcia. Delegația 
rbmină va duce tratative în 
vederea dezvoltări! relațiilor 
economice dintre R. P. Romi
nă și Turcia.

La plecare, în Gata de 
Nord, erau prezenți tovarășii 
V. Steriopol, adjunct al mî-

Constructorii de combine
(Vrmare din pag. l-a)

Combinei C 1 i s-cu edus in a- 
cest on reulte îmbunătățiri teh
nice. Așo sînt cele două noi 
subonsombluri (pentru colectat 
pleovo) Io proiectarea cărora o 
lucrat șl ingine-a Cruceonu.

Dor proiectul înlocuirii unor 
piese metalice cu piețe din ma
terial plastic ? Experimentarea 
lor a dat bune rezultate, edu- 
eînd uzinei o parte din cele 
oeste 6.000.000 lei economii rea. 
litote in ortul 1960.

„E cel mai bun strunpor ol 
secției" ne Spunea maistrul de 
schimb de la sectorul 2 slrun- 
aâr:e mecanică. Se numește 
MARIN MARIN. 

Simfonia a VIII-a de Beetho
ven „Umoristica" 1

— Da. Verva, exploziile ne
așteptate de bunăvoie, ca în 
unele scene de operă, pitores
cul sonorităților justifică din 
plin subtitlul pe care l-a dat 
marele scriitor francez — emi
nent comentator al creației 
beethoveniene, Simfoniei pe 
care o vom asculta.

Piesa concertistică a pro
gramului este o creație a unui 
tinăr dar foarte talentat com
pozitor romin: Dumitru Ca- 
poianu.

—> Cînd a fost scris Concer
tul de vioară ?

— Acum doi ani. Lucrarea 
cuprinde trei părți. Prima se 
axează pe o melodie expusă 
de vioara solistă și care va 
străbate, ca un fir, întreaga 
compoziție, sublinitndu-i uni
tatea. Partea a doua a concer
tului poartă mențiunea Tem
po di vals boston, care ne a- 
vertizează asupra caracterului 
muzicii.

nistrului Comerțului, M. Abra
ham și T. Cristuteanu, vi
cepreședinți ăi Camere! de Co
merț a R. P. Romîne, precum 
și funcționați Superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Comerțului și Ca
mera de Comerț â R. P. Ro
mine.

A fost de față Zv.beyir Aker, 
consilier al Ambasadei Turciei 
la București.

l-cm cercetat „cornetul per
sonal". Lunar tînărul Marin Ma
rin a realizat o depășire ă pla
nului de producție cu 20-25 
la sută. Planul anual I-q înde
plinit cu aproape 3 luni îna
inte de termen. Calitatea pro
duselor — ireproșabilă : în tot 
anul nici un rebut I

Cum a reușit ? Prin disciplină, 
spune el. Disciplină la sosirea 
la lucru. Disciplina în organiza
rea lacului de muncă, în pregă
tirea h.»crului de pe o zi pe aita. 
Disciplină în respectarea indi
cațiilor tehnice.

— Și prin învățătura, mai a- 
daugă Marin Marin. Sînt elev 
in clasa a VI l-a a liceului seral. 
Strungăria este O meserie care 
cere multe cunoștințe.

♦
Nu-I câutați la telefon. Rare

ori stă în birou. inginerul 
VLASE GHEORGHE se află mai 
tot timpul în atelier, linqă cup
toarele turnătoriei de fonta, prin
tre muncitori. Are 24 de ani, a 
absolvit facultatea anul trecut. 
In i960 el și O Iți doi in
gineri vîrstnici au realizat o va- 
Îoroaîâ inovație în domeniul 
metalurgiei : Q reușit să reducă 
consumul de cocs in cubilourî 
de la 16 la sută la 8 la sută. 
Dacă o să-l întrebați cum a fă
cut, o să vă vorbească despre 
„injectarea aerului în zona ma
ximă de temperaturi suplimen
tare". Ca să înțelegeți mai exact 
valoarea inovației trebuie sâ 
adăugam câ, prin noua me
todă, cantitatea de metal ela
borată a crescut de la 600 tone 
la 1.120 tone pe lună, în oee*  
leași cubilouri sau câ, de 
pildă, prin aplicarea în întreaga 
țară a acestei metode se aduc 
anual economii echivalînd cu 
136 apartamente.

★

Tutunaru, Macin, Cruceanu, 
Vlase... Cițiva dintre cei peste 
1.700 de tineri care, alături de 
muncitorii vîrstnlci de la „Semă
nătoarea" au trimis în 1960 pe 
ogoarele patriei mii de combine, 
cițiva dintre cei ce-au luat-o 
timpului înainte.

— Vals în concert ?
— După cum vezi. Acest 

dans atît de popular pretutin
deni a fost valorificat de di
verși compozitori, de la Bee
thoven și Weber pînă la Enes- 
cu și Ravel, care l-au folosit 
in fel și chip în compozițiile 
lor.

înainte de apariția finalului 
concertului său, Capoianu in
tercalează un episod cu ca
racter cadențai, un interludiu 
care leagă părțile a lî-a și a 
IlI-a.

— O face din necesitatea de 
a sublinia rolul concertistic al 
solistului ?

— De bună seamă, fiind 
vorba de un concert.

— Cu privire la acompania
mentul orchestral ce s-ar pu
tea spune?

— Se distinge prin ingenio
zitatea combinării instrumen
telor, prin imaginația sonoră, 
coloristică de care dă dovadă 
tînărul compozitor.

EUGEN PRICOPE

TELEGRAME EXTERNE
Prima parte a celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale 

a O.N.U. și-a încheiat lucrările
NEW YORK 21 (Agerpres). 

- In noaptea de 20 spre 21 
decembrie a luat sfîrșit prima 
parte a celei dea 15-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. In cursul ședinței de 
noapte, membrii Adunării au 
aprobat o serie de recoman
dări prezentate de comitete, 
printre care rezoluțiile cu 
privire la suspendarea expe
riențelor termonucleare și la 
preîntâmpinarea răspîndirii ar
mei nucleare, raportul cu pri
vire la viitorul teritoriului 
sub tutelă Ruanda Urundi și 
altele. Aceste proiecte de re
zoluție au fost adoptate in 
ciuda obiecțiilor S.U.A. și 
ale aliaților lor din blocurile 
agresive.

O vie discuție a trezit pro
iectul de rezoluție care pro
pune tuturor țărilor membre 
ale O.N.U. să participe la fi
nanțarea operațiunilor între
prinse de trupele O.N.U. în 
Congo. Delegatul U.R.S.S., 
A. A. Roșcin, a subliniat 
că comandamentul trupelor 
O.N.U. din Congo a fost creat 
de secretarul general fără 
aprobarea Consiliului de Secu
ritate și că Hammarskjoeld a 
completat acest comandament 
în proporție de trei pătrimi 
cu ofițeri ai S.U.A. și ai altor 
țări Colonialiste — participan
te la celelalte blocuri agre
sive.

Cheltuielile trebuie să fie 
plătite de Statele Unite, de 
Belgia și de celelalte țări co 
lonialiste în al căror interes 
acționează comandamentul 
trupelor O.N.U. în Congo.

Reprezentantul U.R.S.S. a 
declarat că delegația Sovie
tică va vota împotriva aces
tui proiect de rezoluție.

Intervenției 
reprezentantul 

R. P. Romine, 
Silviu Brucan

După larga dezbatere des
pre Congo adunarea știe de 
ce și în ce scop sînt cheltuiți 
banii ONU. în Congo. Este 
timpul să se arate și cine în
casează acești bani. El a ară
tat pe bâză de cifre că în
treaga aprovizionare a Co
mandamentului O.N.U. este 
făcută de o firmă belgiană 
care realizează de pe urma 
acestei afaceri profituri de 
milioane de dolari.

Singurul lucru care pros
peră acum în Congo, datori
tă Operației O.N.U., a conti
nuat S. Brucan. este buslnes- 
sul belgian. Ce contează că, 
așa cum a descoperit recent 
secretarul general, 200 de 
congolezi mor 2ilnie de foa
me, dacă companiile belgiene 
bat recordul în materie de 
profitori ?

Cit privește aprovizionarea

----- •-----

Unitate de vederi 
în lupta pentru pace, 

democrație 
și socialism

GENEVA 21 (Agerpres). — 
După cum anunță 2iarul 
„Voii Ouvriere", în zilele de 
lî șl 18 decembrie a acut loc 
ta Lausanne o plenară a CC. 
al Partidului Muncii din El
veția. PortielpanțH ta plenară 
au ascultat raportul prezentat 
de Jean Vincent, secretar al 
C.C. al partidului, care a con
dus delegația Partidului Mun
cii din Elveția ta Consfătuirea 
de ta Moscova a reprezentan
ților partidelor comunista și 
muncitorești.

în rezoluția adoptată, Ple
nara C.C. salută poziția pe 
care s-au situat la Consfătui
re delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești și a- 
probâ documentele elaborate 
de participanții la Consfătui
re — Declarația partidelor 
comuniste și muncitorești și 
Apelul către popoarele din 
lumea întreagă.

în aceste documente, se
spune în rezoluție, este con
firmată din nou unitatea de 
vederi, de concepții și de ac
țiune a țărilor socialismului 
și a întregii mișcări comu
niste internaționale în lupta 
pentru pace, democrație și 
socialism.

PE SCURT
SOFIA 21 (Agerpres). — 

Nicolae Dragomlr, însărcina
tul cu afaceri ad interim al 
R. P. Romîne in Bulgaria, a 
oferit la 20 decembrie la So
fia un cocteil cu prilejul pre
zentării noului film artistic 
rominesc „Darclăe".

La cocteil au participat 
membri ai corpului diploma
tic acreditați la Sofia, repre 
zentanțl ai vieții culturale.

Filmul s-a bucurat de o 
caldă apreciere.

TOKIO. La Tokio a avut 
loc o adunare a reprezentan
ților ă 23 organizații în ca
drul căreia a fost creat Co
mitetul pentru sprijinirea dez

cu petrol a trupelor O.N.U. 
în Congo eâ este asigurată de 
o companie americană care 
de asemenea face afaceri 
strălucite, fn cele mai triste 
situații există și o consolare. 
Dacă nu mai există guvern 
central și parlament, dacă 
nu mal există independență 
politică și integritate terito
rială, există în schimb în 
Congo companii belgiene și 
americane care prosperă ca 
niciodată. Secretarul general 
se poate felicita că operațiu
nea O.N.U. n-a fost Cu totul 
zadarnică. Singura problemă 
este de ce să plătim noi cos
tul acestei operații. Să plă
tească cei care profită de pe 
urma ei. Delegația romină 
dorește să fie disociată cît mai 
clar și mai categoric de a- 
ceastă operație O.N.U. Dorim 

Lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem 

al U. R. Se S.

Vizita delegației guvernamentale 
a R. P. Romine in India

Seminar internațional 
în problemele învățamîntului politehnic

Noi succese ale constructorilor 
comunismului

să nu avem nimic de-â face 
cu o operațiune, colonială care 
servește exclusiv intereselor 
puterilor coloniale. De aceea, 
Romînia refuză categoric să 
participe Ia finanțarea aces
tei operațiuni sinistre.

★
Pentru proiectul de rezolu

ție al Pakistanului, Senegalu
lui și Tunisiei Cu privire la 
cheltuielile pentru întreține
rea trupelor O.N.U. în Congo 
pe 1981 au votat 33 de dele
gații (S.U.A., Anglia și aliațli 
lor din blocurile agresive). 
11 delegații au votat împo
trivă. Reprezentanții a 44 
de țări s-au abținut de la Vot.

Președintele a anunțat apoi 
că lucrările Adunării Gene
rale se suspendă pînă la 
7 martie 1981.

tografică în orice așezare cu 
cel puțin 50 de case.

Deputatul N. Dodhudoev, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al H.3.S. Tadjice, a 
calificat drept inima energe
tică a Asiei centrale hidro
centrala de la Nurek cu o 
putere de 2.700.000 KW a că
rei construcție va începe în 
1951 pe rîul Vahș. Darea în 
exploatare a acestei centrale 
electrice, a spus el, va revo
luționa profilul economiei re
publicii : va începe o epocă 
de dezvoltare a industriei 
chimice, metalurgice, elec
trotehnice și a altor ramuri 
ale industriei.

In cuvîntarea sa Leonid So
loviov. secretar al C.C.S. din 
U.R.S.S., a vorbit despre creș
terea bunăstării poporului so
vietic. El a subliniat printre 
altele, că pentru plata pen
siilor în 1061 se alocă fonduri 
CU 8.7 la Sută mâi mari dectt 
în anul curent.

în Uniunea Sovietică, a a- 
mintit Soloviov, pensiile de 
bătrînețe sînt plătite începînd 
de la vîrsta de 50-60 ani în 
funcție de caracterul muncii, 
în S.U.A., vîrsta de pensio
nare a fost fixată la 65 de 
ani, în Suedia și Canada — 

,1a 67-70 ani.

Interne al statului Madras, 
Phăktavasalam. în cursul Zi" 
lei de 19 decernbrie delegația 
romină a vizitai fabrica de 
construcții de vagoane din o- 
rașul Madras, Institutul de 
cercetări și prelucrare a pielă
riei, Institutul de artizanat și 
arte, obiective industriale din 
oraș. în seara zilei de 19 de
cembrie delegația romînă a 
părăsit Mo.draSul îndreptîn- 
du-se pe Calea aerului spre 
Bombay.

nam, precum și aproximativ 
1.000 de invitați din rindul pc. 
dagogilor sovietici, Participanții 
au ascultat și dezbătut 37 de re- 
fr?,e. -prirgația R P. Romîne, 
alcătuită din conf. univ. Traian 
Pon ți Eugen Blideanu a pre
zentat la seminar două referate : 
Despre „legătura învă|ămîntului 
cn munca practică în școlile de 
la sate**  și despre „pregătirea 
profesorilor pentru realizarea «' 
ducației politehnice și a studiu
lui de producție în școala de cul
tură generală".

științe geografice, șeful expe
diției de pe nava „I. M. $o- 
katski", racheta a fost lansată 
cu succes.

în lucrările de cercetări, 
comunică dr. Muromțev, sînt 
de un ajutor de neprețuit ra
chetele meteorologice. Lansa
rea lor a devenit deja un pro
cedeu obișnuit. Prima rachetă 
meteorologică lansată în front 
tropical a permis studierea 
structurii verticale a acestui 
front.

*
LENINGRAD 21 (Agerpres). 

' — TASS transmite : La 20 
decembrie la Uzina de con
strucții metalice din Lenin
grad S-au încheiat cu succes 
încercările la banc ale turbi
nei cti abur cu un singur ar
bore Cu o putere de 325 MW 
După cum a declarat unui 
corespondent al agenției 
TASS Vasili Naumov, proiec- 
tant-șef al uzinei, potrivit da
telor publicate, aceasta între, 
ee^eu 75 MW puterea maxi
mă a turbinei cu abur cu un 
singur arbore, construită în 
S.U.A. de către firma Wes
tinghouse, care pînă în pr-e- 
zent era considerată un re
cord.



BATE ULTIMUL CEAS
AL COLONIALISMULUI!

La numaî cîteva zile după pu
blicarea Apelului către po
poarele din lumea întreagă 
adoptat la Consfătuirea de la 
Moscova, Apel care proclamă 
ca o puternică afirmare a rea
lității istorice : „Bate ultimul 
ceas al colonialismului I", Adu
narea Generală a O.N.U. a 
adoptat declarația privitoare la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor aflate sub jugul 
colonial.

Adoptarea acestei declarații 
reprezintă o importantă victorie 
a forțelor anti imperia liste și 
anticolonialiste din întreaga 
lume, victorie în obținerea că
reia Uniunea Sovietică a avut 
un rol de o importanță covîrși- 
toane. Ea a fost aceea care a 
adus problema colonialismului 
în atenția întregii omeniri, atît 
prin prezentarea la O.N.U. a 
proiectului de rezoluție cu pri
vire la lichidarea totală și defi
nitivă a sistemului colonial, cît 

ș) prin numeroase alte acțiuni. 
InXcadrul discuțiilor din Aduna
rea generală pe ^marginea pro
puneri) sovietice, colonialismul 
și sprijiX’torii lui au fost țintuiți 
la stîlpuf infamiei.

Rezoluția celor 43 de țări 
afro-asiatice cuprinde 
fundamentale ' ~
sovietice, cu 
unui termen pentru: 
rea prevederilor
In mod cert adoptoirea Declara
ției țărilor afro-asiatice repre
zintă un important pas înainte

a

ideile 
ale Declarației 

excepția fixării 
îndeplini- 

Declarației.

pe calea lichidării1 definitive 
sistemului colonial..

Inițiativa Uniunii Sovietice de 
o pune în discuție O.N.U. a-

px elegații la Congresul 
național al Uniunii 
studenților comuniști 

din Franța au examinat 
problemele luptei împotri
va războiului în Algeria 
și ale participării maselor 
largi ale tineretului fran
cez la mișcarea pentru în
ceperea tratativelor și în
cheierea păcii în această

numele conducerii 
Partidului Comunist Fran
cez, în fața par-ticipanților 
la Congres a luat cuvîntul 
Raymond Guyot, membru 
al Biroului Politic al P.C. 
Francez.

ceastă problemă stringentă a zi
lelor noastre, reprezintă o eta
pa importantă în istoria dezvol
tării omenirii. Opinia publică 
mondială a scos în evidență și 
a dat o înaltă apreciere merite
lor deosebite ale Uniunii Sovie
tice în această problemă. „Toa
te statele africane și popoarele 
aflate sub jugul colonial sînt 
recunoscătoare Uniunii Sovietice 
pentru ridicarea acestei proble
me (problema lichidării sistemu
lui colonial - N.R.) la O.N.U." 
- a declarat Ismail Ture, 'mi
nistrul Lucrărilor Publice, Trans
porturilor și Comunicațiilor din 
Guineea. Referindu-se la a- 
ceeași problemă Hashim Jawad, 
ministrul Afacerilor Externe 
Irakului, a spus : 
afro-asiatică

al 
„Declarația 

iși datorește apa-

riția și succesul - inițiativei 
U.R.S.S. care a adus problema 
colonialismului în centrul aten
ției O.N.U. in cel nțai oportun 
moment al istoriei țărilor slab 
dezvoltate, istorie care se schim
bă rapid. Declarația sovietica, 
care fundamenta cel mai com
plet și mai științific problema 
luptei împotriva colonialismului 
a fost și va rămîne un jalon 
important în mișcarea de elibe
rare a popoarelor asuprite".

Procesul prăbușirii rapide a 
colonialismului a început ime
diat după cel de-al doilea răz
boi mondial, și el a fost acce
lerat continuu de creșterea im
petuoasă a mișcării de elibera
re națională a popoarelor aflate 
sub jugul colonial. In perioada 
postbelică au apărut circa 40 de 
state noi suverane în Asia și 
Africa, iar popoarele care nu 
și-au dobîndit încă independen
ța luptă activ pentru obținerea 
ei. Dintr-un imperiu colonial de 
peste 35.000.000 km2 pe care-l 
stăpînea mai înainte, Anglia 
mai deține astăzi doar a zecea 
parte. La fel și Franța care dis
punea mai înainte în colonii de 
100.000.000 de oameni as
tăzi dispune numai de 10 mi
lioane. In perioada de după al 
doilea război mondial s-au eli
berat în total 1.500.000.000 de 
oameni și au mai rămas sub 
jugul colonial circa 100.000.000.

Așa după cum se subliniază 
în Declarația Consfătuirii de la 
Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești : „A început o perioadă 
istorică nouă in viața omenirii : 
popoarele eliberate din Asia, 
Africa și America Latină iau 
parte activă la politica interna
țională. Crahul total al colonia
lismului este inevitabil. Prăbu
șirea sistemului de robie colo
nială sub presiunea mișcării de 
eliberare națională este, in ceea 
ce privește importanța sa isto-

Desen de M. ABRAMOV 
din „Pravda"

guî colonial. Riposta Ie-a fost 
dată în cursul discuțiilor la 
O.N.U. de «mulți vorbitori, prin
tre oare și de delegatul Repu
blicii Mali care a declarat : 
„Colonialismul înseamnă pirate
rie, aventurism, comerț en-gros 
cu bogățiile străine. Reprezen
tanții țârilor coloniale să nu 
facă aici pe mielușeii. Colonia
lismul este un lup în blană de 
oaie".

De altfel ei s-au demascat 
chiar în Adunarea Generală 
cînd s-a pus la vot Declarația 
afro-asiatică. Un grup de țări 
colonialiste a fost împotriva de
clarației. Neîndrăznind să se 
pronunțe pe față împotrivă 
acest grup colonialist „s-a ab
ținut". Din cine este format a- 
cest grup ? lată componenții 
lui, toți unul și unul : S.U.A.,
Anglia, Franța, Belgia, Australia, 
Spania, Portugalia, Uniunea 
Sud-Africanâ și Republica Do
minicană. Cine se aseamănă, 
se adună I

încercările puterilor colonia
liste de a opri în loc roata 
istoriei vor eșua lamentabil în 
fața amplei mișcări de eli
berare națională a popoarelor 
coloniale. Sfîrșitul colonialismu
lui este inevitabil. Referindu-se

Asupritorii
la stîlpul infamiei

• Tewfik 

guvernului provizo
riu al Algeriei în 
liga țărilor arabe, a 
deolarat că nu e de 
mirare că în Comite
tul Politic al O.N.U. 
Statele Unite au vo
tat în problema alge
riană în apărarea po
ziției Franței. Statele 
Unite controlează 
N.A.T.O. și își în
dreaptă planurile spre 
întărirea armatei 
franceze sprijinind.o 
în războiul imperia
list purtat împotri
va poporului alge
rian care luptă pen
tru libertate.

Elmeda- 
reprezentantul

torește politicii Sta. 
telor Unite în aceas
tă regiune a Asiei 
de sud-est, scrie la 
20 decembrie influen
tul ziar 
„Sydney 
Herald“.
răspundere pentru ac
tivitatea subversivă 
împotriva guvernului 
Suvanna Fumma re
vine Statelor Unite, 
subliniază ziand.

australian
Morning 
întreaga

sului, precum șî 
tru asigurarea 
tații și neutralității 
La osului.

In declarația sa 
comitetul menționea
ză că situația din 
Laos reprezintă în 
prezent o primejdie 
pentru pace în în
treaga Asie de sud- 
est

pen- 
uni-

• Situația primej
dioasă creată în pre>- 
zent în Laos se da-

• Comitetul națio, 
nai al partizanilor 
păcii din Indonezia 
a dat publicității la 
19 decembrie o de- 
clarație în care cere 
guvernului să ia mă
suri pentru lichi
darea amestecului 
S.E.A.T.O. în trebu
rile interne ale Lao.

• La 19 decem
brie în orașul Pisa 
a avut loc un mare 
miting de solidaritate 
cu poporul luptător 
din Algeria. Partici- 
panții la mitingul or. 
ganizat de sindicatele 
lucrătorilor din învă
țământ au condam
nat cu indignare cri
mele colonialiștilor 
francezi în Algeria.

ricâ, al doilea fenomen după 
formarea sistemului socialist 
mondial".

In prezent mișcarea de elibe
rare națională a luat o astfel 
de amploare îneît nu mai poate 
fi stăvilită. Totuși reprezentanții 
puterilor colonialiste în frunte 
cu S.UA., nu vor să se împace 
cu gîndul pierderii pentru tot
deauna a unor teritorii din 
exploatarea cărora obțineau sau 
obțin încă profituri uriașe. De 
aceea recurg la acte josnice și 
criminale, la războaie coloniale, 
la șantaj, asasinate etc. Edifi
catoare in acest sens sînt cotro
pirea Algeriei, Congoului, Laosu
lui de către colonialiști. In Al
geria de 6 ani imperialiștii 
francezi duc un război împotri
va poporului algerian care nu 
mai vrea să trăiască în robie și 
care din acecstă cauză s-a ri
dicat la luptă pentru obținerea 
independenței naționale.

Sub paravanul O.N.U. colo
nialiștii s-au reîntors în Congo 
și au dat mina liberă unor tră
dători ai poporului, unor ires
ponsabili ca banditul Mobutu, 
co lacheii imperialismului Kasa- 
vubu, Chombe, Kalonji etc. 
Arestind și torturînd pe Patrice 
Lumumba, primul ministru al 
guvernului legal și pe alți 
membri ai guvernului și parla
mentului, marionetele colonialiș
tilor, bine plătite de aceștia, cu 
instaurat în țară un regim de 
teroare, de sfidare a oricărei 
legalități. Mobilul acestor acți
uni rezidă în mod evident în 
dorința colonialiștilor de a-și 
recuceri pozițiile pierdute.

Aceste acțiuni și altele de a- 
cest fel arată adevărata față a 
colonialismului și a declarațiilor 
sforăitoare ale unor apologeți 
ai sistemului colonial care în
cearcă să-i prezinte pe colonia
liști drept prieteni, civilizatori 
etc. ai popoarelor aflate sub ju-

f
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Demonstrație a tinerilor mun
citori și studenți din Roma 
împotriva amenințărilor im
perialiștilor americani la 

adresa Cubei.

Populația algeriană din Cas- 
bah demonstrează în fața 
carelor blindate a!e colonia

liștilor francezi.

Din inițiativa membri
lor Mișcării olandeze 
pentru încetarea răz

boiului din Algeria, la Am
sterdam urma să fie des
chisă o expoziție de foto
grafii despre sălbăticiile 
săvîrșite de colonialiștii 
francezi împotriva poporu
lui algerian. Autoritățile o- 
rășenești din Amsterdam 
au interzis organizarea a- 
cestei expoziții. Atunci ti
nerii din Amsterdam au li
pit fotografiile pe coli mari 
de carton și au ieșit cu ele 
pe străzile orașului. Expo
ziția s-a transformat într-o 
demonstrație de protest. Cu 
același prilej au fost cule
se semnături pe protestul 
împotriva terorii din Alge
ria.

la acest lucru reprezentantul 
Marocului a declarat ; „Colo
nialismul reprezintă o primejdie 
permanentă pentru pacea și 
securitatea popoarelor. Acest 
anacronism trebuie să fie lichi
dat și aceasta cit se poate mai 
grabnic'. Popoarele libere ale 
întregii lumi sînt hotărîte să ri
posteze ferm oricărei încercări 
de a prelungi viața colonialis
mului, rămășiță rușinoasă a 
trecutului. Aceasta s-a văzut 
limpede și din votul din Aduna
rea Generală.

Adoptarea de către Adunarea 
Generală a Declarației țărilor 
Asiei și Africii constituie un 
mare succes al forțelor antiim- 
perialiste și anticoloniale. A- 
ceastă declarație va servi drept 
un mijloc bun de mobilizare a 
popoarelor asuprite la lupta îm
potriva puterilor imperialiste și 
colonialiștilor.

ION D. GOIA
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Tînâra 
generație 

lupta
Miting 

studențesc 
la Moscova
• La 20 decembrie la 

Universitatea de stat din 
Moscova a avut loc un mi
ting al studenților străini in 
sprijinul Juptei popoarelor 
din Africa. A fost adoptată 
în unanimitate o rezoluție de 
protest împotriva crimelor 
săvîrșite de colonialiști în 
Algeria și Congo.

Continentul african, a de
clarat studentul algerian 
Ofrman Damerși, este cuprins 
de flacăra luptei pentru li
bertate și independență. Po
poarele Africii vor obține 
victoria, ele sînt convinse că 
colonialismul va fi lichidat.

Massamba Fidel, student 
congolez, a înfierat fărădele
gile colonialiștilor belgieni și 
ale bandelor lui Mobutu și 
Cho-mbe.

1.000.000 
de semnături
O Primul congres națio

nal al tinerilor muncitori 
agricoli a chemat întreg ti
neretul muncitor din Ar
gentina „să zădărnicească 
agresiunea împotriva Cu
bei și să apere revoluția 
cubană". Congresul, orga
nizat de Mișcarea pentru 
Unitatea și Coordonarea 
Sindicatelor, a adoptat a- 
cest apel împreună cu o se
rie de propuneri menite 
„să promoveze lupta tine
rilor muncitori agricoli 
pentru drepturile lor". Con
gresul a hotărît să partici
pe activ la campania pentru 
strîngerea unui milion de 
semnături în sprijinul 
luptei poporului cub an. 
Această campanie este or
ganizată de Comitetul ar
gentinian de solidaritate cu 
revoluția cubană. Congre
sul și-a exprimat de ase
menea solidaritatea cu 
lupta poporului algerian 
pentru libertate și indepen- 

s dență.

Studenții arabi 
cer abolirea 

colonialismului
® Agențiile străine de 

informații relatează că in 
[ultimele zile în întreg O- 
'rientul arab au avut loc 
’ mitinguri și demonstrații 
de protest împotriva bar
bariilor săvîrșite în Algeria 
de autoritățile franceze. La 
Bengasi a avut loc o 
demonstrație a studenților 
care s-a desfășurat sub lo
zincile „Libertate Alge
riei !“, „Să se pună capăt 
colonialismului în Africa !“. 
La miting, vorbitorii au 
cerut de asemenea lichida
rea tuturor bazelor milita
re străine și denunțarea 
tuturor acordurilor înche
iate cu țările făcînd parte 
din blocul agresiv N.A.T.O. 
Demonstrații studențești în 
sprijinul luptei poporului 
algerian au avut loc de a- 
semenea la Bagdad.

La închiderea ediției
LAOS: Intensificarea luptelor împotriva 

trupelor lui Fumi Nosavan
HANOI 21 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea Patet 
Lao“ a aunțat că trupele Pa
tet Lao și-au intensificat 
atacurile împotriva trupelor 
lui Fumi Nosavan în diferite 
regiuni ale Laosului. Postul de 
radio a precizat că aceste ac
țiuni constituie răspunsul la 
apelul guvernului legal lao.- 
țian cerînd intensificarea 
luptelor pentru ca țara să fie 
eliberată de agresorii străini

1RAKî Manifestație
BAGDAD 21 (Agerpres). 

- Agenția Reuter rela
tează că la 20 decembrie 
mai multe mii de studenți 
irakieni au 
pentru a doua 
cursul acestei săptămîni, 
pe străzile orașului Bag
dad, exprimîndu-și spriji
nul pentru lupta poporului 
algerian, și condamnînd 
colonialismul francez. Ma
nifestanții purtau pancarte 
și strigau lozinci în care

manifestat, 
oară în

Solidari cu lupta eroică 
a popoarelor 

din țările coloniale
Adunarea publică care a avut loc ieri după-amiază în aula 

Bibliotecii Centrale Universitare a constituit o nouă și puter
nică manifestare de solidaritate a poporului nostru cu lupta 
popoarelor din Asia și Africa împotriva colonialismului. Orga
nizată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din R. P- 
Romînă, Liga romînă de prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa și Consiliul Central al Sindicatelor, adunarea — la care 
au participat reprezentanți ai organizațiilor obștești, ai munci
torilor, intelectualilor, femeilor și tineretului din Capitală - a 
condamnat cu tărie colonialismul, această plagă rușinoasă a 
secolului nostru, atrocitățile barbare săvîrșite de imperialiști 
împotriva popoarelor din Asia și Africa ridicate la lupta pentru 
independență națională, pentru libertate.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. dr. N. Gh. Lupu, care a 
arătat că existența în zilele 
noastre a barbarelor rămășițe 
de robie colonială reprezintă 
un pericol permanent pentru 
pace în lumea întreagă, o ru
șine și o sfidare a demnității 
umane.

Luînd cuvîntul prof. univ. 
Stanciu Stoian a relevat că im
perialiștii și, în primul rînd, 
cei din Statele Unite ale A- 
mericii, depun eforturi dispe
rate spre a împiedica prăbu
șirea sistemului colonial. Vor
bitorul a continuat : în mod 
deosebit atrage atenția situa
ția din Africa. Agresiunea co
lonialiștilor belgieni în Congo, 
patronată de către S.U.A., 
are drept scop să readucă po
porul congolez în starea de a- 
suprire colonială.

Complotul colonialist nu se 
mărginește la Congo. în ma
joritatea statelor africane ce 
și-au căpătat independența, 
colonialiștii americani și par
tenerii lor acționează cu scopul 
de a submina aceste state, de 
a le alinia politicii imperialis
te.

Oricît ar încerca colonialiș
tii să intimideze popoarele ce 
luptă pentru libertate, ei nu 
vor reuși.

Discuțiile din adunarea ge
nerală, a spus prof. univ. Jean 
Livescu, au fost un nou prilej 
de demascare a colonialismu
lui, reprezentanții țărilor de 
curînd eliberate aducînd nu
meroase probe despre felul în 
care a acționat pe spinarea 
popoarelor „civilizația*-  colo
nialiștilor.

Este meritul istoric al 
U.R.S.S. că, exprimând prin 
glasul tovarășului N. S. Hruș- 
ciov voința tuturor popoarelor 
iubitoare de pace, a cerut A- 
dunării Generale a O.N.U. în
scrierea pe ordinea de zi a ce
lei de-a XV-a sesiuni, a pro
blemei abolirii colonialismului.

Sîntem mîndri, a spus în 
continuare vorbitorul, că po
porul nostru, condus cu înțe
lepciune de Partidul Muncito
resc Romîn, face parte din 
rîndurile popoarelor care s-au 
pronunțat cu hotarîre și con
secvență pentru lichidarea 
imediată a rușinosului regim 
colonial.

Ca cetățean al unei țări so
cialiste care luptă necontenit 
pentru promovarea păcii și 
înțelegerii intre popoare — a 
declarat muncitorul fruntaș 
Vasile Răileanu de la Uzinele 
„23 August" — am salutat cu 
deosebită bucurie votarea de 
către Adunarea Generală a 
O.N.U. — în ciuda obstrucțiilor 
puterilor colonialiste — a de
clarației privind abolirea defi
nitivă a colonialismului.

Acțiunile mârșave pe care

Lupta de eliberare care clo
cotește in țările Asiei și Afri
cii, a spus tov. Elena Pod, vi
cepreședintă a Comitetului o- 
rășenesc al femeilor din Bucu-

Adunarea
publică 

din Capitală

rești, găsește un răsunet pu
ternic în inimile milioanelor 
de femei din

Menținerea 
este o rușSne 
ta Și onoarea

Vorbind despre încercările 
puterilor coloniale de a amîna

întreaga lume, 
colonialismului 

pentru conștiin- 
omenirii.

colonial, a spus tov. Aleea 
Costică, secretar al C.C.S., au 
de partea lor toate forțele 
progresiste din întreaga lume. 
Marea Uniune Sovietică, în
tregul lagăr socialist susțin cu 
tărie cauza dreaptă a popoa
relor care luptă pentru liber
tate și independență, pentru 
progresul economic și cultu
ral al țărilor lor.

Clasa muncitoare internațio
nală — în frunte cu comuniș
tii, luptătorii cei mai dîrzi și 
mai consecvenți pentru elibe
rarea popoarelor de sub orice 
asuprire — își exprimă soli
daritatea fierbinte cu po*  
poarele din Asia, Africa și A’’ 
merica Latină care duc q 
luptă antiimperialistă eroică.

Oamenii muncii, sindicatele 
din R. P. Romînă își manifest 
tă solidaritatea cu bravul po*  
por algerian, înfierează cu tă*  
rie fărădelegile p-e care le co*  
mit puterile colonialiste în 
Congo.

Colonialismul se vede fărî- 
mițat zi de zi,- edificiul lui se 
prăbușește, sub ochii noștri# 
a spus poetul Marcel Bresla- 
șu. Dar imperialismul și capi« 
talismul nu cedează de bună, 
voie nici una din aceste fărî- 
mițe.

Poziția țării noastre în pro
blema luptei popoarelor pen
tru libertate și independență 
este clară. Ea este rostită cu 
energie de către conducătorii 
poporului și partidului nos
tru, de către întregul popor

Aspect din timpul adună rii publice din Capitală.

și trădătorii laoțieni. Potrivit 
postului de radio, forțele Pa- 
tet Lao au pus pe fugă trupe
le inamice în Laosul central, 
precum și în provincia Xieng 
Khouang unde două companii 
ale lui Fumi Nosavan au fost 
scoase din luptă. A fost captu
rată o importantă cantitate 
de material de război și au 
fost uciși 200 de ofițeri și sol
dați din trupele lui Fumi No
savan.

a mii de studenți
denunțau recentele masa
cre din Algeria, condam
nau uneltirile blocurilor 
militare N.A.T.O. și 
C.E.N-T.O. și cereau organi
zarea în Algeria a unui re
ferendum sub egida O.N.U. 
De asemenea manifestanții 
au cerut naționalizarea 
participării franceze în ex
ploatarea petrolului ira
kian. Societățile franceze 
dețin circa 24 la sută din 
acțiunile petrolului irakian.

le săvârșesc colonialiștii în 
țările care gem încă sub jugul 
asupritor, trezesc mînia și in
dignarea popoarelor.

Poporul nostru condamnă 
colonialismul, dușmanul de 
moarte al libertății și inde
pendenței popoarelor. Poporul 
nostru sprijină cu însuflețire 
lupta eroică a popoarelor al
gerian, congolez și a tuturor 
popoarelor care luptă pentru 
a scutura jugul colonial.

Acțiunile întreprinse astăzi 
de puterile colonialiste în 
Congo, sub aripa O-N.U.-ului 
și cu ajutorul N.A.T.O.. — a 
spus luînd cuvântul acad. Ho- 
ria Hulubei — sînt odioase.

De aceea, oamenii de știin
ță din R.P.R. antrenați astăzi 
în munca pașnică a poporului 
nostru muncitor, se alătură cu 
hotărîre acțiunii întreprinse 
pretutindeni pentru a ajuta 
poporul congolez în lupta sa 
dreaptă.

Pe bună dreptate statele so
cialiste precum și statele neu
tre din Asia și Africa cer să 
înceteze imediat complotul 
imperialist din Congo. Țara 
noastră, consecventă politicii 
sale de pace, se pronunță ho
tărît în apărarea drepturilor 
legitime ale poporului congo
lez.

prin toate mijloacele sfîrșitul 
odioasei robii coloniale, tov. 
Elena Pod a înfierat actele de 
teroare ale colonialiștilor fran
cezi, sprijiniți de complicii 
lor americani, împotriva pa- 
trioților algerieni.

Popoarele care luptă pentru 
eliberarea lor de sub jugul

romîn. Această poziție este a- 
firmată în fiecare zi de sute 
de milioane de oameni, din 
fabrici, de pe ogoare, din uni
versități, de oamenii cei mai 
deosebiți, de toate vîrstele.

In încheierea adunării a 
fost adoptată o moțiune în 
care se spune printre altele;

„Noi reprezentanți ai organizațiilor obștești, ai muncitorilorj 
intelectualilor, femeilor, tineretului din Capitala R. P. Romine; 
întruniți în adunare publică ne exprimăm deplina solidaritate 
cu lupta popoarelor din Asia și Africa împotriva colonialismu
lui, pentru libertate și independență, pentru o viață civilizată 
și demneț.

Poporul romîn, Republica Populară Romînă, își exprimă 
convingerea că pieirea sistemului colonialist este inevitabilă.

Datorită eforturilor consecvente ale țărilor lagărului socialist 
și luptei țărilor afro-asiatice, nici cele mai reacționare forțe nu 
au îndrăznit să se manifeste fățiș împotriva Declarației cu pri
vire la acordarea independenței țărilor și popoarelor colonialei 
declarație inspirată de istoricele propuneri sovietice prezentate 
la O.N.U. Adoptarea acestei declarații reprezintă o victorie a 
forțelor anticolonialiste.

Cerem încetarea războiului agresiv împotriva Algeriei și re
cunoașterea dreptului poporului algerian la libertate și inde
pendență națională !

Să înceteze complotul colonialist împotriva Congoului, să fie 
eliberat imediat primul ministru al guvernului legal — Patrice 
Lumumba și ceilalți fruntași politici congolezi, să fie dezarmate 
bandele lui Mobutu și să se restabilească legalitatea în Congo !

Nu mai poate fi tolerată în epoca noastră supraviețuirea 
barbarelor rămășițe de robie colonială!

Cerem lichidarea definitivă, în toate formele sale, a siste
mului colonial!".
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