
DIN PRIMELE ZILE-
Proletari din toate țările, uniți-vă!

CU PLANUL ÎNDEPLINIT
Din primele zile de muncă, colectivele de muncitori, tehni

cieni ți ingineri îți îndeplinesc cu succes prevederile planurilor 
de producție.

Cunoașterea prevederilor planurilor, dezbaterea acestora in 
adunări largi, cu toți oamenii muncii, stabilirea unor importante 
măsuri tehnico-organizatorice, intr-un cuvînt toate pregătirile 
făcute au asigurat în fiecare întreprindere îndeplinirea ritmică 
a planurilor de producție. Pe baza rezultatelor obținute în pri
mele zile de muncă, conducerile întreprinderilor, organizațiile

U.T.M. ți sindicale, sub conducerea organizațiilor de partid iau 
noi masuri pentru o ți mai bună organizare a muncii, pentru 
mobilizarea eforturilor oamenilor muncii, a inițiativei lor crea
toare spre descoperirea ți punerea in valoare a rezervelor in
terne ale producției, spre creșterea productivității muncii ți ri
dicarea simțitoare o calității produselor. Ritmul de muncă din 
aceste prime zile de muncă ale noului an trebuie continuat ți 
dezvoltat

'Scinfeia 
tinerelului <<

Sih.

Organ Central al Uniunii Tineretului M u n ci tor
200 tone ©fel 

peste plan
Anul acesta, sarcinile de 

plan ale muncitorilor Otelăriei 
Martin nr. 2 de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara au spo
rit cu 400.000 tone oțel. In rea
lizarea acestei importante sar
cini, un rol de seamă îl are 
ridicarea indicilor de utilizare 
a agregatelor. în acest scop, 
printre altele, la propunerea 
colectivului de întreținere a 
cuptoarelor în frunte cu mais
trul Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste, s-a introdus 
arderea superficială a stratu
lui de magnezită introdusă în 
cuptor pentru reparația la 
cald a vetrelor, metodă expe
rimentată încă din luna de
cembrie, anul trecut. Prin a- 
plicarea acestei metode, cea 
mai lungă reparație nu va de
păși 4 ore față de 8 ore in tre
cut. Astfel, numai la reparația 
cuptoarelor la cald- se vor e- 
conomisi anual 768 de ore. De 
asemenea, aplicarea metodei 
de reparație a vetrelor cu ma
șini de ajustaj va scurta ter
menul de reparație a vetrelor 
de la o oră și trei zeci de mi
nute la treizeci de minute. A- 
cestea, ca și toate celelalte lu
cruri stabilite în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice 
de către colectivul oțelăriei și

care cu ajutorul organizației 
de partid au și fost introduse 
în producție, au permis oțelu
rilor obținerea unor rezultate 
deosebite chiar din primele 
zile de muncă ale noului an. 
Prima șarjă din anul 1961, ela
borată la cuptorul 2 de echipa 
prim-topitorului Caramanlis 
Teodor a fost o șarjă rapidă 
în greutate de aproape 2C0 
tone, elaborată în numai 7 ore 
și 10 minute. Au urmat apoi 
în aceste prime zile de muncă 
alte și alte șarje rapide ela
borate de echipele de oțelari 
de la Oțelăria Martin nr. 2.

Prin aceste șarje rapide, o- 
țelarii au depășit sarcinile de 
plan pe primele 2 zile ale a- 
nului cu peste 200 tone oțel.

— Lucrînd în același ritm, 
ne-a spus oțelarul Ispas Iu
lian, planul de producție pe 
luna ianuarie va fi îndeplinit 
cu cel puțin 2 zile mai de
vreme.

Iată dar un pas care este în 
același timp și o garanție a 
îndeplinirii și depășirii sarci
nilor pe care partidul le-a pus 
în fața vrednicului colectiv 
de la Oțelăria Martin nr. 2 din 
Hunedoara.

LAL ROMULUS

Primul succes
Era ora 0. începea prima 

oră a noului an 1961. în ma
rea sală de festivități a Uzi
nelor de acid sulfuric și su- 
perfosfați Năvodari, tradițio
nala petrecere de Anul Nou 
era în toi. Ridicîndu-se. direc
torul uzinelor, tov. Nicolae 
Grădinara, a incmna: un least 
deosebit.

— Ridic acest pahar — a 
spus el — în sănătatea tova
rășilor noștri care la această 
oră veghează în fața aparate
lor de comandă, pentru cei 
care stau în fața cuptoarelor, 
pentru cei care lucrează în 
noaptea aceasta. Să le uțăm, 
dragi tovarăși, să îndeplineas
că din prima oră, din prima zi 
a anului sarcinile de plan !

Și într-adevăr, urarea a fost 
tradusă în fapte. Din prima 
zi, din primul ceas al noului 
an, harnicul colectiv al Uzi
nelor de acid sulfuric și su- 
perfoșfați de la Năvodari și-a 
îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan sporite ale acestui an. 
Anul 1960 a fost și pentru 
Uzinele de la Năvodari un an 
de mari succese. Planul anual 
a fost considerabil depășit. 
Uzina a livrat statului 
peste sarcina planificată 2740 
tone acid sulfuric și 4768 tone 
superfosfat granulat. Sarcinile 
planului de stat pe anul 1961 
sînt însă mult sporite față de 
cele ale anului 1960. Planul 
prevede o creștere de aproape 
30 la sută față de sarcinile 
anului ce a trecut. Dezbătînd 
pe larg și cu atenție sarcinile 
planului de stat pe acest an, 
chibzuind cu grijă asupra fo
losirii raționale și la maxi
mum a capacităților de pro
ducție instalate, muncr.crh ce 
aici s-au angajat să îndepli
nească această sarcină de 
mare răspundere și să livre-

ze în plus peste plan alte 500 
de tone de acid sulfuric. La 
baza acestui angajament stau 
succesele obținute în anul 1960 
și măsurile tehnico-organiza
torice propuse de muncitori 
cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul 1961. Din 
— tehnîO-

la îndeplinirea ritmică a ci
frelor de plan ale anului 1961 
amintim: Instalația pentru 
valorificarea acidului sulfuric 
de spălare, echiparea comple
tă cu toate aparatele a unui 
cuptor de rezervă pentru ca
zuri de avarii. în scopul spo
ririi contribuției tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor pla
nului de producție, comite^ 
tul U.T.M. a luat măsuri pri
vind organizarea mai bună a 
brigăzilor de producție ale 
tineretului pe schimburi și 
locuri fixe de producție, iar 
cu prilejul discutării sarcini
lor de plan pe anul 1961, bri
găzile și-au stabilit ca obiectiv 
central în întrecere ca în nici 
o zi, în nici un ceas să nu ră- 
mînă cu sarcinile de plan ne
îndeplinite.

în prima zi a noului an, sar
cina de a traduce în viață an
gajamentul luat de uzină a re
venit turelor conduse de 
maiștrii Enache Aurel și Aga- 
vriloaie Mihai la linia de acid 
sulfuric și inginerilor Constan- 
tinescu Constantin și Stoica 
Aurel la linia de super- 
fosfați. După primele 24 de 
ore ale noului an săgeata gra
ficului liniei de acid sulfuric 
urcase deja la 101,19 la sută 
față de sarcina de plan, iar la 
linia de superfosfat granulat, 
o linie dreaptă roșie arăta că 
planul a fost îndeplinit sută 
13 suta-

L ȘERBU

In prima zi de muncă, la secția Io ringuri de la F.R.B., titlul 
de cea mai bună brigodă a revenit brigăzii nr. 3 formată 
din Bănică Florica, Baiu Ștefan ia, Gîlcă Florica, Ene Florica, 
Ionescu Felicia, Frasin Maria Și Simion Ana. Aprecierea s-a 
făcut ținind seama de rezultatele obținute privind calitatea 
produselor, economiile realizate și depășirea sarcinilor pionului 

de producție.
Foto : N. STELORIAN

Productivitatea muncii 
a crescut cu 19 la sută
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Adunări pentru propuneri 
de reprezentanți 

ai organizațiilor obștești 
și ai oamenilor muncii 

în Comisia Electorală Centrală

La sfîr^itul celor 
8 ore din prima zi 
lucrătoare a noului 
an, brigada de straw, 
gări, condusă de Ni- 
colae Dumitraohe, în
registrase un răsu
nător succes. Mem
brii brigăzii reușise 
să dea fiecare peste 
plan de la 15—45 
piese. Indicele de 
productivitate a mun
cii pe brigadă a ară
tat o depășire de 19 
la sută. Și maistrul 
liniei apreciase că 
toate piesele lucra
te de brigadă erau 
de cea mai bună ca
litate.

Cum au fost posi' 
bile toate acestea ? 
Iată pe scurt filmul 
zilei : Băieții au ve
nit mai devreme ca 
deobicei. Erau de fă
cut o mulțime de 
lucruri. Au pornit 
mașinile lăsîndu-le 
la mers încet să se 
încălzească, să se 
ungă. Și-au scos scu
lele și le-au ascuțit 
la polizorul din ca
pătul liniei. Au a- 
șezat piesele în stivă 
la îndemînă și la 
ora 7 punct, brigada 
a început să lucreze. 
Locurile de muncă

fiind aranjate din 
vreme, nimic nu i-a 
stînjenit pe membrii 
brigăzii să lucreze 
continuu, fără să 
piardă minute. La 
ora 11 responsabilul 
brigăzii a controlat 
munca tovarășilor 
săi. Fiecare avea 
peste jumătate din 
piesele ce-i reve
neau din planul zi
lei.

Un lucru esențial 
în munca acestei bri
găzi este faptul că 
ea își cunoaște toate 
sarcinile de plan. Cu 
două luni în ur
mă, cînd la Uzi. 
nele de tractoare 
,JErnsț TbaLmann“ 
din Brașov au fost 
discutate prevederile 
planului pe 1961, 
brigada și-a defalcat 
sarcinile ce îi revin. 
Ajutați de maistru, 
băieții și-au stabilit 
sarcinile pentru a a- 
sigura un ritm co
respunzător de mun
că, și-au luat și mă
surile necesare pen
tru a spori producti
vitatea muncii și a 
asigura calitatea. ' De 
pildă, au adaptat 
prinderea pneumati
că la o mașină ;

și.au instalat un po
lizor la capătul li
niei pentru a nu 
pierde minute în șir 
pînă la secția de as
cuțit. Pe sania fie
cărei mașini au in
stalat o ramă de 
lemn pentru a așeza 
pe ea cutia cu piese 
de prelucrat. în fe
lul acesta distanța 
de la piesă pînă la 
universal nu este mai 
mare decît o juma, 
tate de metru și la 
fiecare mișcare 10-15 
secunde sînt cîștiga* 
te. înmulțind cu nu
mărul de mișcări re
zultă că fiecare 
strungar cîștigă zeci 
de minute pe care le 
poate folosi să dea 
produse în plus.

Și astfel, brigada 
lui Nicolae Dumi. 
trache a reușit ca 
din prima zi de lu. 
cru a noului an să 
se situezo printre 
sutele do bngazi de 
la uzinele de trac
toare caro dau pn> 
duse de cea mai 
bună calitate ridi'’ 
cînd în același timp 
productivitatea mun
cii.

C. VICTOR

Sub procentul admis de rebut

TELEGRAMĂ

Către
Cel de-al XlX-lea 
Congres al P. C. 

din Suedia
Dragi tovarăși.
C.C. al P.M.R. vă trimite 

un salut frățesc și vă urează 
succes in desfășurarea lucră
rilor congresului, ia intărirea 
ideologică și organizatorică a

DECRET

în Capitală și în țară au 
avut loc adunări ale organi
zațiilor obștești și ale oame
nilor muncii din întreprin
deri și instituții pentru pro
punerea de reprezentanți in 
Comisia Electorală Centrală.

Astfel, Consiliul Central al 
Sindicatelor a desemnat pen
tru Comisia Electorală Cen
trală pe tov. Vasile Mușat, 
vicepreședinte al C.C.S. Dm 
partea Uniunii Tineretului 
Muncitor a fost propus tov. 
Constantin Cîrțînă, secretar al 
C.C. al U.T.M., iar din partea 
Consiliului Național al Femei
lor, tovarășa Suzana Gîdea, 
vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor.

Adunarea lucrătorilor Aca
demiei R. P. Romîne, la pro
punerea acad. Ștefan Milcu, 
a aprobat în unanimitate de
semnarea acad. Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, și a acad. Ștefan S. 
Nicolau, membru al Prezidiu
lui Academiei R. P. Romîne, 
ca reprezentanți în Comisia 
Electorală Centrală.

într-o adunare însuflețită 
de la Uzinele „Timpuri Noi“ 
din Capitală, la care au par
ticipat sute de muncitori și 
muncitoare, a fost aprobată 
propunerea făcută de tov. Paul 
Ionescu, președintele sindica
tului, de a desemna pentru 
Comisia Electorală Centrală 
pe tov. Ion Moldoveanu, 
strungar fruntaș.

Din partea Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă a fost 
propus tov. Demostene Botez, 
membru în Biroul Uniunii 
Scriitorilor. La adunarea ge
nerală a lucrătorilor de la 
Tribunalul Suprem al R.P.R. 
a fost propus tov. Ion Mano-

liu, vicepreședinte al Tribuna
lului Suprem al R.P.R.

Adunarea colectiviștilor din 
Livedea, regiunea București, 
a susținut propunerea ca din 
Comisia Electorală Centrală 
să facă parte tov. Gheorghe 
Tache, președintele gospodă
riei agricole colective.

Adunarea generală a lu
crătorilor de ia Sfatul Popular

(Continuare în pag. 3-a)

Sectorul turnătorie de la Uzi
nele. ,,7 Noiembrie"-Craiova și-a 
îndeplinit cu succes sarcinile 
de producție <pe primele zile ale 
anului. în același timp a sporit 
și calitatea produselor. Procen- . 
tul admis de rebut a fost redus 
de la 6,5 la sută la 5,5 la sulă. 
Succesele obținute se dato
reze în primul rînd faptu. 
lui că toți muncitorii, de la 
primul piuă la ultimul, au 
cunoscut sarcinile de plan pe 
anul 1961 cu două luni înainte. 
In prima zi de muncă a noului

an, brigada de producție a ti
neretului condusă de utemistul 
Victor Rădulescu și.a realizat 
planul cu trei ore înainte de 
sfirșitul schimbului, iar brigada 
lui Mircea Mașian cu patru 
ore înaintea terminării schim
bului Numai în prima zi de 
muncă, cele 6 brigăzi ale tinere
tului au produs peste plan piese 

1 necesare pentru 5 sape rotative, 
pentru 8 tăvăluguri inelare și 12 
grape stelate.

I. TEOHARIDE

: partidului, in lupta pentru 
interesele oamenilor muncii 
din Suedia și apărarea păcii 
in lume.

COMITETUL CENTRAL 
.AL PARTIDULUI 

\ MUNCITORESC ROMlN

-----•-----

Folclorul - izvor 
de inspirație

Membrii AnsumMului Se
cuiesc de Stat din Tg. Mure; 
au dat recent un spectacol tn 
fața colectiviștilor din Panel. 
După spectacol, gazdele au 
invitat pe oaspeți la o serbare 
a lor. Frumusețea dansului 
popular al țăranilor munci
tori din Pănet i-a înaintat pe 
coregrafii și compozitorii an
samblului. Aceștia l-cu stili
zat și ‘*au introdus ia reper
toriul ansamblului. Artiștii 
ansamblului au cules și pre
lucrat și alte dansuri populare 
romînești și maghiare din 
Glodeni, Glăjărie, Jbănești și 
Corund, precum și multe cin- 
tece populare. Activitatea An
samblului Secuiesc de Stat se 
bucură tot mai mult de apre
cierea oamenilor muncii din 
regiune. în anul 1960 Ansam
blul din Tg. Mureș a dat 180 
de spectacole, la care au a- 
sistat peste 70.000 de oameni 
ai muncii.

-----•-----

Steluțele roșii
Copilul îți dă întotdeauna 

o emoție pară. 'Privirile lui 
limpezi, îndrăznețe, te emoțio
nează. Ridicați emoția aceasta 
la puterea 2800 — numărul 
pionierilor aflați în sală —■ și 
veți înțelege de ce omul vîrst- 
nic urcat la tribună avea un 
ușor tremur în glas.

Vorbea tovarășul Ion Gaie, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc P.M.R. Galați. Vor
bea despre vremi de altă dată 
ce omorau copilăria — și 2800 
copii cu o copilărie adevăra
tă, frumoasă și bogată, îl as
cultau.

Și apoi momentul așteptat. 
Tovarășul Avram Lăptoiu, 
prim secretar al Comitetului 
regional V.T.M. Galați, a în- 
mînat primele distincții pio
nierești pe regiune. Steluțele 
roșii ce străluceau pe pieptul 
celor 12 copii încununau mun
ca depusă de ei la învățătură, 
activitatea rodnică desfășura
tă în organizația de pionieri.

I. PETRU

Citiți
PAG. !l-a

ÎN CURING —
EXAMENELE!

PAG. IV-a

Pentru dreptul 
la viață 

și la muncă 
Cei ce muncesc 

din lumea capitalistă 
—în aprige bătălii 

de clasă

Brigada de producție a tineretu lui de Ia Laminorul de 6 țoii, se 
numără printre brigăzile fruntașe de la Uzinele „Republica" 
din Capitală. Anul trecut ea a ciștigat de mai multe ori stea
gul de brigadă fruntașă pe uzină. Anul acesta, încă din

primele zile de muncă, brigada a obținut noi succese. Desena- 
toarea TIA PELTZ vă prezintă cițiva dintre laminoriștii fruntași 
din brigadă, care în .primele zile de muncă au obținut cele 
mai bune rezultate in îndeplinirea sarcinilor de producție.

STAN BURLACUMARIN ROMANION DEREȘ

cu privire la aprobarea Comisiei Electorale Centrale 
pentru alegerea deputaților 

în Marea Adunare Naționala»
in temeiul art. 26 din Legea nr. 9/1952 pentru alegerea deputaților în 

Marea Adunare Națională,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne.

DECRETEAZĂ:
Ar:, unic Pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională a Repu

blicii Populare Romîne ce vor avea loc la 5 martie 1961, se aprobă Comisia Elec
torală Centrală formată din următorii reprezentanți propuși de organizațiile oame
nilor muncii și reprezentanți desemnați în adunări ale oamenilor muncii:

PREȘEDINTE:
JOJA ATANASE - Preșe

dintele Academiei R.P.R. ;
VICEPREȘEDINTE:

MUȘAT VASILE - Vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor;

SECRETAR:
MANOUU ION - Vicepre

ședinte al Tribunalului Su- . 
prern;

MEMBRI: r
BOTEZ DEMOSTENE - 

scriitor. Vicepreședinte al 
S RS.C.;

C1RȚ1NA CONSTANTIN - 
Secretar al C.C. al U.T.M. ;

FILOREANU CONSTAN
TIN — Vicepreședinte al „Cen- 
trocoop“-ului;

FLOCA ARHIP - General
colonel MF.A. ;

FLOREA NASTASIA - Se
cretara Comitetului de partid 
Fabrica de Confecții „Gh. 
Gheorghiu Dej" ;

GIDEA SUZANA - Vice
președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor din R.P.R.;

GELTZ FILIP - Consilier 
referent la Secretariatul Gene
ral al Consiliului de Miniștri ;

LUCACI LADISLAU - Pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului Fopular al Re
giunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară ;

MATEESCU VASILE - Pre 
ședințele Comitetului Execu
tiv al Sfatului Popular al Re
giunii București;

MOISIL GRIGORE - Aca
demician, profesor la Univer
sitatea „C. I. Parhon“.

MOLDOVEANU ION - 
strungar la Uzinele „Timpuri 
Noi“ București;

NICOLAU S. ȘTEFAN -
Membru al Prezidiului Aca
demiei R.P.R. ;

POPA DUMITRU — Secre
tar al Comitetului orășenesc 
de partid București ;

SCURTU PARASCHIVA - 
Muncitoare la Filatura „Da
cia" București;

TACHE GHEORGHE - 
Președintele Gospodăriei A-

gricole Colective din Livedea, 
regiunea București;

VERDEȚ ILIE - Membru 
al C.C. al P.M.R.

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale

Ion Gheorghe Maurer

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale

Gheorghe Stoica
București, 4 ianuarie 1961.

La un spectacol în sala Teatrului Național din Cluj.

REPARAȚII DE CALITATE 
PENTRU LUCRĂRI DE CALITATE

Planul de muncă al orga
nizației noastre U.T.M. 
e destul de bogat. Prin

cipalele probleme pe care co
mitetul U.T.M. și-a propus să 
le urmărească în timpul ier
nii sînt: ridicarea calificării 
tinerilor mecanizatori, antre
narea lor la diferite acțiuni 
cultural-educative în timpul 
liber, mobilizarea lor la strîn- 
gerea fierului vechi și altele. 
Un loc important în planul de 
muncă îl ocupă o activitate 
care e la ordinea zilei: parti
ciparea utemiștilor și tineri
lor din stațiune la repararea 
mașinilor și uneltelor agrico
le. Pornind de la ideia 
că lucrările de calitate și 
încadrate în timpii optimi 
se fac numai cu mașini și u- 
nelte bine reparate, comitetul 
U.T.M. a prevăzut o seamă de 
acțiuni interesante. Spre exem
plu, fiecare tractorist cu o 
pregătire profesională mai 
slabă a fost repartizat să lu
creze alături de mecanizatori 
cu cunoștințe tehnice bogate, 
buni cunoscători ai întregu
lui complex de mașini. Pen
tru a se ține o evidență cît 
mai bună a realizărilor, pen
tru a putea controla munca 
fiecărui tînăr în parte, mem
brii comitetului au fost repar
tizați să răspundă de munca 
uneia ori a două brigăzi. Și 
astfel s-a pornit la treabă. 
Să vedem ce s-a făcut pînă 
acum.

Maj în fiecare campanie a- 
gricolă, brigada condu
să de Ilie Florea a fost 

fruntașă. Ambiția membrilor 
întregii brigăzi este ca și la 
reparatul mașinilor să fie în 
frunte și pînă acum au reu
șit. Brigada a reparat două 
tractoare, 12 pluguri și 6 gra
pe. Alte două tractoare vor 
trece în curînd la bancul de 
rodaj. Pentru ca munca să 
meargă strună, șeful de bri
gadă a împărțit lucrările mai 
grele celor mai buni cunoscă
tori ai mașinilor. Apoi, îm

preună cu șeful lor de briga
dă, tinerii au cercetat în cî- 
teva rînduri prin atelierul me
canic, pe la magazie, pe la 
grămada de fier vechi piese 
care se pot recupera. Au des
coperit pinioane, bucșe, piu
lițe, șuruburi etc. Economiile 
realizate de brigadă pînă a- 
cum ajung la aproape 1.200 
lei. îh brigada lui Ilie Florea 
există un spirit sănătos de 
întrajutorare în muncă, fie
care minut de lucru e folosit 
la maximum, de la cursurile 
de calificare nu lipsește ni
meni. Brigada fruntașilor este 
imitată în astfel de acțiuni 
frumoase și de brigăzile a 
doua și a cincea.

Utemistul Victor Stancu 
este cunoscut ca unul 
dintre cei mai buni me

canizatori ai stațiunii. Pe 
lingă el a fost repartizat să 
lucreze în campania de repa
rații tînărul Ilie Petre, un 
tractorist nou, cu mai puțină 
experiență. In fiecare zi, la 
fiecare lucrare în parte „pro
fesorul" își ajută „elevul". Ți-i 
drag să-l privești pe Stancu 
cum îi dă explicații, cum îi 
arată practic fiecare amănunt. 
A cunoaște toate „chichițele" 
unui motor de tractor nu-i o 
treabă ușoară. Lui Stancu în
suși i-a trebuit mult timp și 
sîrguință ca să cunoască tai
nele motorului. De aceea, el 
îl pune pe Ilie Petre să exe
cute mai întîi lucrări ușoare 
și apoi din ce în ce mai com
plicate. Elevul e atent la tot 
ceea ce-i arată prietenul său, 
cere amănunte, apoi trece și 
el să facă o reparație. Dar 
mai sînt și altfel de... elevi. 
Așa este bunăoară Florea 
Gheorghe. Cînd i se arată că 
a greșit ceva răspunde : „Lasă 
frate, că știu eu mai bine ca 
tire“. După ce moșmondește 
un lucru și vede că nu-i dă 
de cap îl lasă baltă. Maistrul 
observă și-i atrage atenția 
'dar... el îi dă din gură. „Lasă 
jcă mă pricep eu". Se pare că 
el a uitat că în vară, cînd i

s-a defectat batoza pe arie, a 
stat cîteva ore privind la ea 
ca la un lucru de pe altă lu
me. Se înțelege că în felul a- 
cesta nu va reuși niciodată 
să devină un mecanizator pri
ceput.

Datorită sprijinului dat de 
comuniști, grijii cu care 
organizația de partid 

îndrumă munca și activi
tatea organizației U.T.M. ute- 
miștii. și' tinerii din stațiunea 
noastră au obținuț realizări 
bune în actuala campanie de 
reparații. Dar planul de mă
suri întocmit de comitetul 
U.T.M. mai prevede și alte o- 
biective a căror îndeplinire 
nu trebuie să întîrzie. Așa 
bunăoară, pentru a contribui 
la efectuarea unor lucrări de 
calitate cît mai bună, comite
tul U.T.M, trebuie să urmă
rească îndeaproape cum în
vață, e§im participă fiecare tî
năr la cursurile de ridicare a 
calificării. Aceasta ar fi cu 
atît mai necesar, cu cît unii 
tineri mecanizatori întîrzie 
nemotivat de la lecții, iar alții 
nu folosesc cum trebuie tim
pul rezervat studiului. De 
asemenea, nu toate brigă
zile luptă pentru un re
gim sever de economii la 
piesele de schimb. Uneori se 
scot de la magazie piese care 
pot fi înlocuite prin prelucra
rea unor deșeuri care se gă
sesc în stațiunea noastră. 
Apoi, periodic, decadal, să se 
facă scurte consfătuiri, ana
lize ale muncii pentru a se 
putea lua măsuri operative 
de îndreptare a lipsurilor 
semnalate. Muncind cu și mai 
multă perseverență ca pînă 
acum, tinerii din stațiunea 
noastră își vor putea îndeplini 
angajamentul luat în fața or
ganizației de partid, alături 
de toți mecanizatorii noștri, 
acela de a termina reparații
le pînă la 1 februarie.

STELIAN VIȘINESCU 
NICOLAE IORDACHE 

tractoriști la S.M.T. Teiv, 
regiunea Argeș



ÎN C UR 1ND—EXA MENELE !
eficace, fiecărui student dificil ?

și geologie din Bucu-
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La începutul vieții

pus în 
politi- 
profe- 
mobi- 
pregă-

de cunoștințe care se 
în institut. Pentru a-1 

concret pe Gyorgy, doi 
de grupă s-au angajat

Stuaenți din grupa 232 a Facultății de foraj (Institutul de petrol, gaze 
rești) în timpul unei consultații.

ÎN PRAG DE SESIUNI

Două grupe
Este grupa pregătită pen

tru examene ?“ a fost 
întrebarea în jurul că- 

dezbateri 
care au 
în toate 
medico-

JJ
reia s-au purtat vii 
în adunările U.T.M. 
avut loc de curînd 
grupele Institutului 
farmaceutic din Tg. Mureș. 
Și răspunsul mediciniștilor a 
fost afirmativ. Marea lor ma
joritate sint temeinic pregă
tiți, la toate disciplinele, și 
hotăriți să nu-și amine nici 
un examen.

Organizația U.T.M. a 
centrul activității sale 
co-educative — munca 
sională, sarcina de a-i 
liza pe studenți să se 
tească temeinic, zi de zi. Ast
fel, în cadrul adunărilor de a- 
legeri care au avut loc la în
ceputul anului universitar, 
utemiștii au analizat rezulta
tele obținute de studenți în 
sesiunea de examene a anu
lui trecut. Discuțiile purtate 
în cadrul acestor adunări au 
prilejuit dezvăluirea cauzelor 
care au generat, în cursul a- 
nului universitar trecut, anu
mite lipsuri în munca orga
nizației. în ce privește munca 
de sprijinire a procesului de 
învățămînt, precum și stabili
rea unor măsuri eficiente care 
să facă imposibilă repetarea 
lor. Așa, de pildă, s-a hotărît 
printre altele : organizarea în 
grupe, odată pe lună, (iar aco
lo unde este cazul chiar și de 
mai multe ori), a unor adu
nări U.T.M. în care să se ana
lizeze situația la învățătură a 
fiecărui student și în primul 
rind a celor rămași în urmă 
Ia învățătură ; invitarea pe
riodică în fața comitetului 
U.T.M. a studenților cu re
zultate slabe Ia învățătură, or
ganizarea unor gazete de pe
rete și posturi utemiste de 
control cu o vie activitate, 
care să reflecte operativ si
tuația la învățătură a grupe
lor studențești; organizarea 
grupelor de întrajutorare la 
învățătură etc.

Și toți studenții mediciniști 
din Tg. Mureș s-au străduit 
să dea viață acestor hotărîri 
menite să contribuie la mobi
lizarea tuturora spre obține
rea unor cit mai bune rezul
tate profesionale. Un rol prin
cipal în această direcție l-au a- 
vut adunările generale U.T.M. 
care au avut loc cu regulari
tate și care au constituit, în 
majoritatea cazurilor, un ca-

A

In camera 

de la cămin
In camera 31 de Ia căminul 

Institutului de medicină din Ti
mișoara se ținea un adevărat 
seminar. Adunate în jurul mesei, 
locatarele - șapte studente din 
anul I medicină — discutau cu 
însuflețire.

Așa procedează studentele 
camerei 31 de cînd au început 
cursurile. In fiecare seară, orga
nizează un fel de preseminarii. 
După ce studiază individual, se 
adună și își pun întrebări una 
alteia, lămuresc problemele pe 
care nu le-au înțeles.

Tot de la începutul anului, în 
camera 31 s-a mai luat o hotă
rî re. Fiecare să cumpere cite un 
curs sau o carte de care au 
nevoie, piese pentru anatomie. 
Pînă acum au cumpărat cîteva 
cursuri și piese pentru anato
mie. De aceste cărți și piese se 
folosește toată camera.

...Alături de camera 31, la 33, 
stau patru studente din anul V. 
Le-am găsit pe toate acasă. 
Repetau materia primului exa
men. Mi-au spus că de trei ani 
stau împreună în aceeași ca
meră și învață împreună.

— In camera noastră totul se 
rezolvă în colectiv, camera în
treagă decide, spunea rîzînd 
Eugenia Cerchez.

— Și mai ales, cînd e vorba de 
învățătură, a adăogat Elena 
Domșescu. (Vreau să vă spun 
că de trei ani nici o studentă 
din camera 33 nu a rămas re- 
stanțieră. Notele obținute de 
studentele camerei au fost nu
mai de la 8 în sus).

Care-i secretul acestor rezul
tate ? L-am aflat tot de la ele. 
Studiul continuu, perseverent, 
pe care îl desfășoară locatarele 
camerei.

Există în camera 33 o tradi
ție. Ori de cîte ori una dintre 
studente obține un 9 sau un 10 
este sărbătorită de întreaga ca
meră. Cum ? Merg la cinemato
graf sau la teatru. Toate îi 
cumpără sărbătoritei un buchet 
de flori, o carte. Sesiunea acea
sta și-au propus să aibă cit 
mai multe asemenea sărbători.

La căminul Institutului poli
tehnic, în camera 203 locuiesc 
studenți din anul I al Facultă
ții de construcții. Ei n-au 
format însă un colectiv înche
gat, care să cunoască ce face 
fiecare student, cum învață pen
tru examene. De ce nu dis
cută colectivul camerei proble
mele care nu le sint unora 
prea clare, de ce nu repetă îm
preună materia ?

Exemple au de unde lua. lată, 
de pildă, unul singur. Studenții 
din camera 415. Sînt în anul II 
electrotehnică. De aproape 
două săptămîni, seară de sea
ră, întreaga cameră învață in 
comun pentru examene.

lată deci că și la cămin, în 
camera in care locuiesc, stu
denții pot forma un mic colec
tiv, unit, închegat, gata să aju
te pe oricare dintre studenți, 
capabil să creeze o atmosferă 
mereu propice unei pregătiri 
temeinice în vederea examene
lor.

M. ROBEA

dru prielnic analizării comba
tive a situației la învățătură 
a tuturor studenților. Aceste 
adunări au fost în general 
bine pregătite, studenții parti- 
cipînd la discuții și adoptînd 
o poziție fermă față de acei 
colegi care au dovedit dezin
teres față de învățătură. Ast
fel. pentru a da numai un e- 
xemplu, în cadrul unei ase
menea adunări a fost aspru 
criticat studentul G. Gyorgy 
din anul III medicină genera
lă, care dovedea dezinteres în 
special pentru anumite disci
pline pe care din motive to
tal neîntemeiate le considera 
„mai puțin importante". Stu
denții care au luat cuvîntul 
au reușit să-l facă pe colegul 
lor să înțeleagă că absolut 
toate materiile sint importan
te, că un medic adevărat tre
buie să fie stăpîn pe întreaga 
gamă 
predă 
ajuta 
colegi 
să-l sprijine, să ttudieze îm
preună ța aceste discipline.

Dezbaterile din cadrul adu
nărilor U.T.M. s au dovedit 
eficiente și în cazul studenți
lor anului VI. In acest colec
tiv s-a accentuat în special a- 
supra felului în care studen
ții trebuie să-și pregătească 
examenul de stat șj lucrările 
de diplomă. Insușindu-și cri- 
ticile aspre dar tovărășești ale 
colegilor lor de an, studenți 
cum sînt Szylagy Ștefan, Iuliu 
Humany și alți cîțiva au în
ceput să muncească cu mai 
multă seriozitate, să studieze 
temeinic atît materiile care 
vor fi cerute la examenul de 
stat cit și materialul biblio
grafie necesar lucrărilor de 
diplomă.

Organizarea adunărilor de 
grupe și a adunărilor generale 
U.T.M. ale anilor au prilejuit 
organizației U.T.M. cunoaște
rea reală a stărilor de lucruri 
din colectivele studențești, pe 
baza cărora a putut interveni 
întotdeauna, operativ, cu sta
tul, cu îndemnul, cu critica 
șj sprijinul concret.

Cunoașterea profundă a ca
lităților, a lipsurilor, a preo
cupărilor fiecărui student în 
parte constituie baza unei efi
ciente munci politico-educa
tive a organizației noastre. 
Iată doar un caz în care aceste 
discuții cu fiecare om în parte 
au contribuit efectiv la în
dreptarea unor lipsuri.

Ștefan Szava, deși bine pre
gătit teoretic, la lucrările 
practice nu se ridica la înăl
țimea cerințelor. Membrii co
mitetului U.T.M., au discutat 
cu el, au cerut sprijinul ca
drelor didactice, l-au contro
lat zi de zi cum se pregă
tește, ajutîndu-1 să se pună 
la punct cu lucrările practice.

In timpul desfășurării se
siunii de examene, activita
tea educativă desfășurată de 
organizația U.T.M, nu va în
ceta. Dimpotrivă. Organizația 
U.T.M. a întocmit încă de pe 
acum brigăzi de utemiști care 
controlează Ia cămin, în bi
bliotecă, săli de lectură etc., 
modul in care studiază colegii 
lor. De asemenea, în timpul 
examenelor va fi publicat un 
grafic în care vor fi trecute 
rezultatele obținute la 
men 
care 
zetă 
dele 
tive 
ția U.T.M. și asociațiile stu
denților în sprijinul 
lui de învățămînt se 
dea fără îndoială la 
sesiunii de examene.

A

?;i

de student

exa- 
de fiecare grupă, de fie- 
student, precum și o ga- 
de perete fulger. Roii 
activității politico-educa- 
desfășurată de organiza-

FLORIAN

I

î I

I

procesu- 
vor ve- 
sfîrșitul

BORZ

față în fațănul III de la Facultatea 
de tehnologie a Institu
tului politehnic din Ga- 

este socotit drept un an 
din punct de vedere pro

fesional. Nici anul trecut și 
nici chiar în anul I studenții 
acestui an nu s-au aflat prin
tre fruntași.

Cu calificativul acesta, ds 
an slab, se pare că s-au o- 
bișnuit atît cadrele didactice 
cit și organizația U.T.M. 
asociația studenților.

De la începutul anului 
existat grupe unde studenții 
absentau, deseori nemotivat, 
cum s-a întîmplat, de pildă, in 
grupa 232 A cu studentul Dan 
Dicianu. De asemenea, erau 
studenți care se prezentau sis
tematic nepregătiți la semi
narii. Față de aceste abateri 
nu a luat atitudine la timpul 
potrivit nici biroul U.T.M. al 
anului, nici comitetul pe fa
cultate sau cel pe institut, 
nici asociația studenților.

In an, în grupe, datorită 
lipsei de îndrumare din par
tea organizației U.T.M., a aso
ciației studenților, a cadrelor 
didactice, nu s-au închegat 
colective omogene în care să 
existe un înalt spirit critic și 
autocritic, un spirit tovărășesc 
de muncă. In grupe s-au ținut 
consfătuiri profesionale, dar 
acestea nu au avut eficiență, 
deoarece s-au purtat discuții 
sterile, fără referiri concrete, 
fără o analiză amănunțită a 
activității fiecărui student. 
In consfătuirile acestea s-au 
luat de multe ori și angaja
mente. Angajamentele acestea 
nu an fost respectate.

Acum, în sesiunea aceasta, 
anul III are un singur exa- 

i men de dat: la chimie. Moti
vul acesta a făcut pe unii stu
denți să nu se mai pregăteas
că cu aceeași seriozitate la 
celelalte materii (Ia care vor 
avea examen în sesiunea din 
vară), să considere că vor ti
vea o vacanță mai lungă. Sînt 
studenți care nu se pregătesc 
cu seriozitate nici chiar pen
tru acest examen, pentru că 
în grupe, în an nu s-a creat 
un climat favorabil unui stu
diu perseverent.

Anul III nu este un an difi
cil. El este, mai bine zis, un 
an neglijat, unde nu s-a dus 
o muncă intensă, susținută de 
către cadrele didactice, orga
nizația U.T.M. și asociațiile 
studenților. Timpul insă nu 
este pierdut. Ce trebuie fă
cut 2 In primul rind comitetul i 
U.T.M., biroul pe an, să ia 
măsuri urgente pentru orga
nizarea unor consfătuiri pro
fesionale, in care să se discu
te cu seriozitate situația la 
învățătură a fiecărui student, 
și să se ia măsurile cele mai 
potrivite de ajutorare a stu
denților mai slab pregătiți.

STELIAN CINCA

și

au

M-am oprit la două grupe 
de la Facultatea de me
canică a Institutului 

politehnic din Brașov. Grupa 
172 din anul IV și 181 din 
anul III. Cum s-au pregătit 
aceste două grupe pentru a fi 
prezente integral și cit mai 
temeinic pregătite la exa
mene ?

Una din condițiile prezentă
rii la examene este pregătirea 
și predarea la timp a proiec
telor. Au fost anul trecut în 
grupa 172 din anul IV stu
denți ca Ion Fleacă și alții, 
care rămînînd în urmă cu 
proiectele au răpit pentru 
terminarea lor» din timpul 
destinat pregătirii pentru exa
mene.

Grupa 172 a avut de lucrat 
și de susținut în acest semes
tru două proiecte: unul la 
teoria așchierii și altul la 
mașini de ridicat. Spre a evita 
situația de anul trecut, grupa 
a organizat la începutul anu
lui o consfătuire profesională 
în care a discutat problema 
proiectelor. S-au organizat 
grupe de studenți care să lu
creze în comun la proiecte. 
După această consfătuire, în 
fiecare săptămînă organiza
torul U.T.M. și responsa
bilul profesional au urmărit 
cum lucrează fiecare student 
la proiecte, cum evoluează lu
crarea. Cei rămași în urmă au 
fost ajutați să-și ajungă co
legii și astfel toate proiectele 
au fost predate la timp.

Pregătirea pentru cele pa
tru examene s-ar putea 
spune că a început din 
primele zile de curs. De pildă, 
în urma unei lucrări de con
trol la hidraulică, dată cu 
două luni în urmă, s-a consta
tat că sînt unii studenți slab 
oregătiți, că multe cunoștințe 
învățate anul trecut s-au uitat. 
Imediat după această lucrare, 
grupa a luat legătura cu tova
rășul profesor respectiv și-au 
fost organizate consultații și 
meditații. S-au organizat de 
asemenea, grupe de învățătu
ră care să repete în același 
timp și materia.

Despre felul cum se pregă
tește fiecare student în vede
rea examenului grupa a dis
cutat pină acum în trei con
sfătuiri profesionale. Studenți 
ca Ion Soare sau Constantin 
Gabriel, care au fost criticați 
în aceste consfătuiri, n-au 
mai venit nepregătiți la semi
narii. n-au mai lipsit sau 
chiulit de Ia ore. Opinia ho- 
tărită a colectivului i-a obli
gat să se îndrepte. In ultima 
consfătuire, grupa 172 și-a 
programat examenele. Atunci 
fiecare student a fost întrebat 
dacă se prezintă la toate exa
menele. la ce materie se simte 
mai slab pregătit pentru ca

colectivul grupei să-l ajute. 
Sondajul făcut a fost îmbucu
rător : fiecare student este 
hotărît să se prezinte la toate 
examenele și să obțină rezul
tate bune și foarte bune. 
Acesta este rezultatul muncii 
perseverente, bine organizate, 
a întregii grupe, începută din 
prima zi a anului universitar.

Care este situația la grupa 
181 din anul III mecanică ?

Anul trecut la această gru
pă a existat -un număr destul 
de mic de studenți integraliști. 
Se poate spune însă că orga
nizatorul și întreg colectivul 
grupei n-au tras învățăminte
le necesare. într-una din săp- 
tămînile acestea din preajma 
sesiunii, cînd fiecare student 
caută să folosească din plin 
toate cursurile, seminariile sau 
lucrările de laborator, spre a 
nu scăpa nimic în pregătirea 
sa pentru examene, în grupa 
181 au existat studenți cu nu
meroase absențe nemotivate.

— Au rămas în urmă cu 
proiectele și au trebuit să lip
sească pentru ca să le poată 
termina, motivează îngăduitor 
organizatorul U.T.M. al grupei.

în grupă nu s-a luat atitu
dine combativă împotriva a- 
celor studenți <» Petre Hase- 
gan. Vasile Stoia, care și-au 
amînat munca la proiecte de 
pe o zi pe alta, nu s-a discu
tat cu ei despre necesitatea 
predării la timp a proiectelor. 
Fiecare student a fost lăsat 
să lucreze de unul singur, cînd 
vrea și cum vrea, fără să fie 
ajutat.

Două grupe și două moduri 
de a se pregăti pentru exame
ne. S-ar mai putea adăuga : 
două grupe și două stiluri de 
muncă diferite ale birourilor 
U.T.M. de an cu grupele

Felul cum a muncit biroul 
U.T.M. al anului IV mecanică 
cu grupele se poate vedea în 
cazul nostru prin exemplul 
grupei 172. Atmosfera de stu
diu, de muncă susținută exis
tentă în această grupă se da- 
torește în mare măsură faptu
lui că biroul U.T.M. al anului 
LV mecanică a îndrumat în 
permanență, sistematic mun
ca organizatorului U.T.M, a 
fost în mijlocul grupei.

în anul nț mecanică, bireul 
U.T.M. a neglijat acest aspect 
principal al activității sale și 
anume munca cu grupele. Pro
blemele profesionale ale gru
pei biroul U.T.M. le-a rezolvat 
Ia nivelul anului. Iată un 
exemplu. loan Nicolae este u- 
nul din studenții care se pre
zintă nepregătit la semiaant 
El a fost disratat intr-o adu
nare generală U.TJS de «a 
fără ca în prealabil să £e dis
cutat de colectivul grupeL in 
consfătuirile profesionale. Mă
sura aceasta n-a avut et.es- 
citate prea mare pentru că n-a 
pornit din grupă, n-a fost re
zultatul discuțiilor din colec
tivul grupei în care studentul 
trăiește zi de zi.

Problema îmbunătățirii mun
cii la nivelul grupelor trebuie 
să preocupe în mai mare mă
sură comitetele U.T.M. al fa
cultății și al institutului. Birou
rile U.T.M. de ani trebuie în
drumate să muncească în preaj
ma examenelor mai mult cu 
acele grupe care au dovedit un 
nivel profesional mai scăzut. 
Acum, în timpul care a mai 
rămas pînă la examene, să le 
ajute să organizeze consfă
tuiri profesionale în care să 
analizeze situația la învățătu
ră a fiecărui student, să ia 
măsuri eficace de ajutorare a 
celor care sînt mai slab pre
gătiți sau care au rămas cu 
materia în urmă, prin organi
zarea de grupe de învățătură, 
consultații și meditații astfel 
ca toți studenții să se poată 
prezenta la examene bine pre
gătiți.

MONICA VERDEȘ

sesiunii 
I ridi- 
p robie- 
de mi- 
anul I

cum, în preajma 
de examene, anul 
că cele mai multe 

me. Faptul acesta nu-i 
rare. Să luăm, de pildă,
— preparare de la Institutul de 
mine din Petroșani. Pe de o 
parte e vorba de mediul nou, 
studențesc, cu care studenții din 
anul I fac cunoștință pentru 
prima dată. Pe de altă parte e 
vorba de un colectiv încă nefor
mat : 
să se 
aspecte 
țină seama atît cadrele didactice 
cit și comitetul U.T.M. și con
siliul asociației 
institut. Și mai 
pragul 
atenția 
s-a 
vreme în urmă, 
ținut o ședință eu 
blema discutată : cum să-și fruc
tifice studenții timpul liber, 
cum să-și formeze grupele de în
trajutorare, . cum să-și organize
ze, cu alte cuvinte, studierea te
meinică a materiei pentru ca se
siunea de examene să-i găsească 
bine pregătiți.

Comitetul U.T.M. (secretar 
Dumitru Savu) și consiliul aso
ciației studenților pe. institut 
(președinte Gh. Măruță), sub în
drumarea organizației de partid, 
au dus și ele o muncă susținută 
în acest sens. Ele au pornit de 
la ideea că succese ]a învățătură 
nu pot obține decît acei studenți 
care știu pentru ce învață, care 
înțeleg rostul lor în institut. în 
acest scop s-au făcut cu studenții 
anului I vizite la mina de căr
buni cu care ocazie s-au întil" 
nit cu minerii fruntași, s-au scria 
articole la gazeta de perete des
pre frumusețea muncii de miner. 
Dar, mai ales, în adunările ge. 
nerale U.T.M. sau în consfătui
rile profesionale, ori de cîte ori 
a fost analizată situația la învă
țătură, s-a accentuat că profesia 
de inginer miner, mai cu seamă 
in timpurile noastre, eînd în in
dustria carboniferă se introduce

tinerii abia au reușit 
cunoască De aceste 
nu puteau să nu

sesiunii 
acordată 

intensificat, 
în

studenților din 
ales acum, în 

din iarnă, 
acestui an 
Cu cîtăva 

decanatul a 
anul I Pro.

1
■
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Experimentind, cunoștințele teoretice se însușesc mai temeinic. 
In fotografie, un aspect din laboratorul de pedologie al Institu

tului agronomic din București.

Foto : S. NICULESCU

automatizarea, presupune cunoș
tințe vaste, o pregătire solidă și 
multilaterală, care nu se poate 
obține decît printr un studiu sis
tematic și aprofundat încă din 
anul I de facultate. Pe de altă 
parte, comitetul U.T.M. și consi
liul asociației au numit studenți 
din anii mai mari care au trans
mis studenților din anul I expe
riența lor in munca <ie învățătu
ră. Toate acestea au ajutat pe 
cei mai mulți dintre studenții «- 
nuhii I sa privească pregătirea 
pentru seminar, frecvența, orele 
de laborator cu toată seriozita
tea. Insă, așa cum au scos la 
iveală recentele consfătuiri pro
fesionale de grupă, au mai ră
mas în anul I și studenți care 
au îmbrățișat clasica formulă a 
delăsătorilor : ,,De ce să mă gră
besc ? Mai e piuă la examen". 
Studentul Dan Tescoveanu, de 
pildă, (grupa 127), absentează 
fără motive de la cursuri și semi
narii.. In schimb e prezent întot
deauna la antrenamentele spor, 
tive. în ședința de grupă co
legii l-au criticat, i-au atras ». 
tenția că trebuie să se încadreze 
și el în ritmul sănătos de mun
că al grupei și să se pună la 
f u net cu lucrările de laborator.
n același timp asistentul Nico- 

]ae Toderici, care se îngrijește de 
grupa 127, i-a ajutat pe studenți 
să-și împartă cit mai judicios 
bugetul de timp. Concluzia trasă 
în urma analizei bugetului de 
timp și a posibilităților existen
te a fost că la sesiunea din ia
nuarie se pot prezenta cu toții. 
Pentru cei care au rămas în ur
mă, s-au organizat diferite for
me de ajutor — atît din partea 
colegilor mai bine pregătiți, prin 
grupele de învățătură, eît și din 
partea cadrelor didactice (eon. 
sultații ]a chimie, explicații su
plimentare la geometrie descrip
tivă etc.) Despre un astfel de 
ajutor pe care îl vor da cadrele 
didactice (și nu numai pentru 
anul I) ne a mai împărtășit 
unele lucruri și tov. prof. Eu
gen Dobreseu, șeful catedrei de 
matematici :

— Pentru studenții rămași în 
urmă cu studiul ținem ore su
plimentare la algebră și trigo. 
nometrie. De asemenea, am or
ganizat consultații și meditații 
privind materia de curs. Acum, 
în preajma sesiunii, consultațiile, 
cum e și firesc, s au înmulțit.

Institutul d® construcții din 
București. Un afiș, cu li
tere de-o șchioapă, anun

ță o adunare generală deschisă 
a tinerelor cadre didactice cu 
tema : „Contribuția tinerelor 
cadre didactice la buna pregă
tire a sesiunii de examene". Este 
un indiciu că pregătirea pentru 
examene constituie problema 
numărul unu a institutului, in
tr-adevăr, așa stau lucrurile.

— Propria noastră experiență 
ne-a arătat că munco începută 
la vremea cuvenită și continua
tă, în același ritm, pe întreg 
parcursul semestrului, cheză- 
șuiește obținerea unor rezultate 
bune, trainice, ne ferește de 
surprize neplăcute, de emoții - 
ne spunea prof. univ. V. Nicolau, 
rectorul institutului. Aș putea 
spune că „lanțul slăbiciunilor", 
pentru cei care rămîn cu res
tanțe în toamnă, începe în ia
nuarie, prin amînarea chiar și 
a unui singur examen. Anul tre
cut, in ianuarie, 90 la sută din 
studenți s-au prezentat la exa
mene, 87 la sută au promovat. 
Un antecedent bun, o experien
ță bună, care trebuie dezvol
tată, continuată...

Și experiența a fost continua
tă. La îndrumările organizației 
de partid, în institut munca a 
început din prima zi de curs, 
intr-un ritm firesc, susținut, or
donat

Anul acesta, una dintre mă-

zile dinainteaIn ultimele cinci 
examenului vom face cile două 
ore de exerciții și cîte două ore 
de consultații teoretice (lecții de 
sinteză, fixarea noțiunilor etc.).

Sînt insă din păcate și unele 
aspecte negative în ceea ce pri. 
vește ajutorul care se dă studen
ților din anul I. In primul rind 
studenții anului I (și nu numai 
ei) nu au toate cursurile. Cursul 
de analiză matematică nu exis
tă. Cursul de geometrie de
scriptivă, ca și cel de chimie, se 
află în puține exemplare la bi
bliotecă etc în al doilea rind e 
vorba de faptul că la anul I nu 
s au predat aproape de loc cu
noștințe de desen industrial din 
care cauză planșele se află ]a 
un nivel slab. Vinovat e în 
primul rind profesorul care 
.știind că urmează să plece de la 
institut a neglijat cursurile, dar 
ți decanatul că nu a cunoscut a- 
eest lucru. E bine că măcar a- 
cum s au luat măsuri să se pre
dea noțiunile elementare de de. 
sen industrial, dar e regretabil 
eă s-a permis pină așa de »îr- 
ziu existența acestor deficiențe.

AUREL GEORGESCU

|

Unii studenți mai încearcă 
mulțumindu-se să obțină note

si se strecoare din an tn an 
limită.

Desen de D. BOSTAN, student

- Ce Iaci Guțâ ? 1
- Vreau sa... sa trec «nul fi!
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continua,
asigu

suri o fost îndrumarea cadrelor 
didactice să ajute efectiv mun
co individuală a studenților. In 
anul I, spre exemplu, sînt a- 
proape 1.000 de studenți veniți 
din fabrică sau de pe băncile 
școlii medii. Aceștia aveau ne
voie de ajutor, dar de ajutor di
ferențiat pentru a deprinde sti
lul universitar de muncă, pentru 
a ajunge la omogenitate în pre
gătire. Cadrele didactice spriji
nite de organizația U.T.M. și 
asociațiile studenților au venit 
adesea intre studenți, au văzut 
cum iau notițe, le-au arătat 
cum să învețe. In același timp, 
au putut constata ce deficiențe 
există. Cu cîtva timp în urmă a 
avut loc 
analizat 
tivitatea 
exemplu 
este necesar 
strînsă legătură între institut și 
cei care i-au trimis pe studenți 
la învățătură : sfaturi populare, 
întreprinderi, ministere. Aseme
nea legături s-au statornicit in 
bună măsură : s-au organizat 
consfătuiri cu bursierii sfaturilor 
populare și ai 
cu reprezentanți ai 
ruri și reprezentanți 
lui.

Sondajele făcute 
denți cu regularitate, au prile
juit concluzii privind pregătirea 
in general a studenților din in

și o ședință în care s-a 
cum se desfășoară 

în anul I. Sau
: s-a constatat

să existe o

oc- 
alt 
câ 

mai

întreprinderilor, 
acestor fo
ci institutu-

printre stu-

suc cesul
stitut. Aceste concluzii sînt dis 
cutate în ședințele săptămînale, 
la decanate, cu îndrumătorii di
dactici de grupe și responsabilii 
didactici de ani. Tot aici se iau 
și măsurile cele mai eficiente 
pentru remedierea unor lipsuri, 

în anul III se face trecerea 
de la materiile de cultură ge
nerală la cele de specialitate. 
Și această trecere nu este de loc 
ușoară. Cunoașterea de către 
cadrele didactice a mersului 
pregătirii studenților din acest 
an a permis însă intervenția o- 
perativă, eficace din partea 
decanatelor pentru îmbunătăți
rea activității studenților. Spre 
exemplu, s-a constatat că unii 
studenți nu stăpinesc suficient 
de bine cunoștințele de bază 
pentru însușirea cunoștințelor 
tehnice de specialitate. Măsura : 
s-au organizat cursuri suplimen
tare. Apoi s-au luat măsuri 
pentru ajutarea diferențiată a 
studenților : la unele grupe s-au 
intensificat consultațiile, la alte
le meditațiile, cu unii studenți 
s-au organizat seminarii supli
mentare.

Tovarășul conf. univ. N. Ghe- 
nea, prorectorul institutului, ne 
arată cum au reușit cadrele di
dactice să cunoască problemele 
activității profesionale a studen
ților.
- In general cadrele didacti

ce sînt antrenate tă participe

ia întreaga activitate a studen
ților și in mod deosebit la con
sfătuirile profesionale organiza
te de asociațiile studenților, sub 
îndrumarea organizației U.T.M. 
în cadrul acestor consfătuiri 
s-au purtat discuții foarte utile, 
s-a analizat pregătirea studen
ților pe materii. Cadrele didac
tice au fost întotdeauna prezen
te la aceste discuții. S-au 
dezbătut probleme ca : pregă
tirea proiectelor, planurile indi
viduale de studiu, prezența la 
examene.

S-a constatat, spre exemplu, 
că studenții fruntași nu au avut 
un rol susținut în stimularea ac
tivității colegilor lor. S-a luat, 
de aceea, inițiativa ca rectora
tul, în colaborare cu organizația 
U.T.M. și asociațiile studenților 
să organizeze o consfătuire cu 
tema : „Rolul studentului frun
taș, în buna pregătire a tuturor 
studenților". Studenți și cadre 
didactice au discutat cum tre
buie să ajute studenții fruntași 
ridicarea nivelului pregătirii 
profesionale în institut, s-au 
dezbătut metodele lor de studiu. 
Așa s-a ajuns la concluzia ca 
toți studenții să fie cuprinși în 
grupe de învățătură formate din 
2-3 studenți. Asemenea 
s-au și format, și-au 
planuri de studiu șî au 
să-și ducă activitatea.

O activitate deosebită 
fășoară la cămine, C

grupe 
olcâtuit 
început

educativi și comitetele de cămin 
execută un control neîntrerupt 
asupra activității de studiu iii 
cămine. In același timp și cadre
le didactice fac acest lucru. De
canatul repartizează cadrele di
dactice care merg la cămine și 
problemele de care se ocupă : 
uneori controlează cum se pre
gătesc studenții unei grupe care 
au anumite greutăți, alteori cum 
se lucrează la proiecte, cum își 

uneledesfășoară activitatea 
grupe de învățătură.

Mai sint însă probleme 
zolvate, care pot aduce 
prejudicii desfășurării în 
condiții a sesiunii de 
ne. Conducerea 
sesizat faptul că, la unele ma
terii, ca statica, rezistența, 
hidraulica s-au obținut rezultate 
mai slabe datorită unor defi
ciențe existente în procesul de 
predare a cursurilor, faptului că 
unele cadre didactice nu predau 
suficient de accesibil materie, 
nu lucrează cu mai multă aten
ție cu studenții, nu unmăresc zi 
de zi pregătirea acestora. Totuși 
Ia ora actuală nu s-a reușit încă 
ca aceste cadre didactice să fie 
determinate să-și îmbunătățeas
că substanțial modul de preda 
re, munca cu studenții. Or, toa
te acestea nerezolvate la timp 
îngreunează pregătirea studen
ților.

nere- 
unele 
bune 

exome- 
institutului a

LUCRETIA LUSTIG



In așteptarea zăpezii, copiii colectiviștilor din Cenad nu se plictisesc.
Foto : AGERPRES

N, S. Hrușeiov a participat 
la sărbătoarea pomului de iarnă

Adunări pentru propuneri 
de reprezentanți ai organizațiilor 
obștești și ai oamenilor muncii 
în Comisia Electorală Centrală
(Urmare din pag. l-a)

al regiunii București a propus 
pe tov. Vasile Mateescu. pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului Popular al re
giunii București, iar cea a 
lucrătorilor de la Sfatul Popu
lar al regiunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară pe tov. Lucaci 
Ladislau, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului 
Popular al regiunii Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, ca membri 
ai Comisiei Electorale Cen
trale.

Sute de cadre didactice și 
studenți care au participat la 

Constituirea birourilor F. 0. P.
pe comune

In întreaga țară loc șe
dințe plenare ale organiza
țiilor de partid, ale organiza
țiilor de tineret, femeilor, 
cooperației pentru desemna
rea reprezentanților în orga
nele locale ale Frontului De-
mocrației Populare, urmate 
de ședințele de constituire a 
birourilor F.D.P. pe comune.

Din biroul F.D.P. din comu
na Homorod, raionul Rupea, 
fac parte, printre alții, Pe- 
trache Alecu, secretarul comi
tetului comunal de partid, 
Mihai Homner, colectivist, 
Constantin Adam, secretarul 
comitetului U.T.M. din comu
nă, Domnica Căbaș, președin
ta comitetului de femei.

Din biroul F.D.P. din comu
na Roșiești, raionul Vaslui, 
fac parte Gheorghe Manola- 
che, secretarul comitetului de 
partid, Silvia Toader, colecti
vistă, Gheorghe Toma, preșe
dintele gospodăriei agricole 
colective din satul Gura 
Idrici, Dumitru Iovu, preșe
dintele cooperativei comunale 
și alții.

Din biroul F.D.P. din comu
na Sălard, raionul Oradea, fao 
parte, printre alții, Iuliu Tar- 
voș, președintele sfatului popu
lar comunal. Petru Szabo, 
muncitor la gospodăria agri
colă de stat, Ștefan Bereny, 
președintele întovărășirii agri
cole, Petruț Stoian, directorul 
căminului cultural, Margareta 
Fișteș, învățătoare și Ludovic 
Lazăr, colectivist.

Din biroul F.D.P. din comu
na -Tudor Vladimirescu, raio
nul Galați fac parte Nicolae 
Răzmeriță, secretarul comite
tului de partid, Savin Rusu,

cfaMLneiMiiea iituzi calci
Dirijor: M. BAS ARAB — Solist: C. GHEORGHIU

Piesa centrală a programu
lui anunțat pentru sîmbătă și 
duminică de Filarmonica din 
Capitală este o lucrare de 
mari proporții aparținînd ți
nui autor romîn: Simfonia 
a II-a, de Sigismund Toduță. 
(In afara acestei simfonii ro
mânești, viitorul concert al 
filarmonicii bucureștene care 
va fi radiodifuzat duminică 
dimineața mai cuprinde poe
mul simfonic „Don Juan“ de 
R. Strauss, și un concert 
pentru pian și orchestră in 
primă audiție de Mozart).

Compozitorul, profesorul și 
muzicologul clujean face parte 
din generația muzicienilor ma
turi care aduc o contribuție 
substanțială la propășirea sim
fonismului nostru. S. Toduță 
este autorul a trei simfonii, 
a unui Concert pentru orches
tră de coarde, a unor Varia- 
țiuni simfonice pe o temă 
populară, a unui Concert pen
tru pian și orchestră, ca să 
nu mal vorbim de lucrările 
sale din domeniul muzicii de 
cameră: sonate, piese instru
mentale etc.

Dacă înaintașii din veacul 
trecut ne-au lăsat lucrări vo
cale de mare valoare, simfo
nismul nostru avea să se dez
volte mai tîrziu. Imboldul 
creator, hotărîtor în acest 
sens l-a dat George Enescu, 
care a ridicat creația simfo
nică autohtonă la nivelul va
labilității universale.

Ilustrului nostru muzician 
îi este dedicată simfonia din 
viitorul concert al Filarmo
nicii „George Enescu" ...,,ge- 

adunarea de la Universitatea 
„C. I. Parhon" au aprobat cu 
căldură propunerea ca acad, 
prof. Grigore Moisil să facă 
parte din Comisia Electorală 
Centrală.

La adunarea de la Filatura 
..Dacia" din București a fost 
propusă de tovarășele ei de 
muncă țesătoarea fruntașă 
Paraschiva Scurtu.

Adunări pentru desemnarea 
de reprezentanți în Comisia 
Electorală Centrală au avut 
loc și în alte organizații ob
ștești, întreprinderi și insti
tuții.

(Agerpres)

ecjoctmst. Vaaăe Apostol. 
președintele sfatului popular, 
Coman Măndel. președintele 
gospodăriei agricole colective 
și alții.

(Agerpres)

In iureșul dansului.
(Echipa de dansuri a Scolii pedagogice Buftea). 

Foto : N. STELORIAN

Simfonia ll-a 
de Sigismund 

Toduță

niului al cărui drum, încărcat 
de lauri în viață — după ex
presia compozitorului Toduță 
— a trecut în Pantheon..."

Lucrarea a fost scrisă în 
anii 1954—1955 și este desti
nată unei orchestre mari, că
reia i se adaugă cel mai com
plex instrument — orga. Pre
zența ei imprimă unor pagini 
din Simfonie o măreție și o 
austeritate aparte, impresio
nantă.

Ascultînd lucrarea maestru
lui clujean e bine să știm că 
întregul edificiu muzical por
nește de la o idee alcătuită 
doar din cîteva sunete. Este 
un citat din melodia medie
vală numită „Dies irae" — 
ziua mîniei.

In decursul secolelor ea și-a 
pierdut caracterul liturgic și 
a fost prelucrată de numeroși 
compozitori ca Berlioz în Sim
fonia fantastică, Isaye intr-o 
sonată pentru vioară solo, 
Rachmaninov — în variațiu- 
nile pe o temă de Paganini, 
Haciaturian — în Simfonia a 
doua „cu clopote" etc.

Răzbătînd din acordurile 
suflătorilor cu care se des
chide lucrarea, acest motiv 
„Dies irae" o va străbate de 
la un capăt la celălalt, ca un 
fir conducător, fapt ce îi sub

Plecarea tovarășului 
Gogu Rădulescu 

la Moscova
Ministrul Comerțului al R. P. 

Romine. Gogu Rădulescu. a ple
cat miercuri seara «pre Mo*ro' 
va. pentru a semna Acordul co- 

. mercial si de plăți pe anul 1961 
între R. P. Romînâ «i L niunea 
Sovietică.

La plecare. în Gara de Nord, 
tovarășul Gogu Rădulescu a 
fost condus de membri ai con. 
ducerii Ministerului Comerțului.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

(Agerpres)
----- •-----

Informații
Zilele acestea. Consiliul Ge

neral A.R.L.U.S. a trimis Aso
ciației de prietenie sovieto- 
romine din Moscova și filiale
lor ei din republicile unionale 
o serie de foto-expar?.:: oglir.- 

: dind aspecte <fc reahzărfe 
pcporulm notru in opera ce 

a socalrsmnh:'-

A apărat 
.TRESA NOASTRA" 

revista Uniunii Ziariștilor 
din R.P.R., nr. 11 12 I960.

liniază unitatea, coerența ar
tistică.

Simfonia are patru părți. 
Prima e încadrată de motivul 
lui „Dies irae" — la început 
masiv, grav iar către încheie
re adus în ambianțe sonore, 
delicate, înălțătoare. Partea a 
doua a simfoniei e un scherzo 
tumultuos, avînd un episod 
central trio cantabil, contras
tant. Atît la începutul scher- 
zoului, cit și în partea lui 
mijlocie, intonațiile motivului 
conducător se pot desluși. A- 
ceste intonații le găsim și în 
partea a treia a simfoniei 
— de pildă la harpă sau în 
cantilena adusă imediat de 
clarinet. După mișcarea lentă, 
(partea IlI-a) în care respiră 
parcă farmecul plaiului romî- 
nesc atît de iubit de Enescu, 
ultima parte a Simfoniei 
evoluează de la motivul 
conducător, expus sacadat, ca 
în scherzo, către culmi de 
grandoare și monumentalism.

Dacă începutul lucrării ne 
sugera parcă imaginea u- 
nei scene uriașe pe care — 
după un prolog concentrat la 
dimensiunile unui aforism — 
începea să se depene povestea 
vieții unui om mare, perora
ția finală a Simfoniei lui Si
gismund Toduță zugrăvește, 
cinstește figura luminoasă a 
lui George Enescu, figură 
demnă de respectul cuvenit 
celor mai de seamă reprezen
tanți ai culturii romînești.

EUGEN PRICOPE

F. CASTRO: „Sîntem hotărîți să luăm 
cele mai severe măsuri împotriva 
celor care slujesc imperialismului^

HAVANA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
s-a mai anunțat, la Havana 
a avut lcc o paradă militară 
a unităților armatei insurgen
te și miliției populare revolu 
ționare în cinstea celei de-a 
doua aniversări a revoluției 
din Cuba. După terminarea 
parării a luat cuvintul Fidel 
Castro.

Fidel Castro a subliniat că 
o adevărată revoluție este un 
proces complex și impetuos 
de înlocuire a bazei sociale a 
societății. Un edificiu nou. 
a spus el, nu se înalță nicio
dată pe fundamentul unei 
clădiri vechi. Tot așa și o 
adevărată revoluție nu poate 
să construiască fără să dis
trugă ceea ce este vechi. Și 
noi in ultimii doi ani am dis
trus fundamentul vechi pen
tru a clădi un edificiu nou.

După ce a arătat că baza 
contrarevoluției o reprezintă 
păturile societății ale căror 
privilegii economice și politi
ce sinț <Lstruse de revoluție, 
că contrarevoluția este spriji
nită de toate elementele pa
razitare. de toate lepădăturile 
societății. Castro a subliniat 
că in cazul revoluției cubane 
forțele contrarevoluționare 
primesc principalul ajutor din 
partea imperialismului ame
rican.

Imperialismul din S.U.A, 
a spus el. a hotărit să nimi
cească revoluția cubar.ă De 
aceea, principala luptă pc 
care o duce revoluția cabană 
este lupta împotriva imperia
lismului american in care 
forțele contrarei ol u tionare
și-au găsit un ocrotitor și un 
insaflețitor. Profitind de ati

Deschiderea ședinței Consiliului 
de Securitate al O. N. U.

Complotul criminal 
al S.U.A. împotriva Cubei

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 4 ia
nuarie ora 11 dimineața (ora 
New York) s-a deschis ședin
ța Consiliului de Securitate 
al O.N.U., convocată la cere
rea guvernului Cubei.

în fața membrilor Consiliu
lui se află scrisoarea lui Râul 
Roa. ministrul Afacerilor Ex
terne al Cubei, care dovedește 
că Pentagonul, Agenția Cen
trală de Investigații și mono
polurile din Statele Unite sint 
gata să pună în aplicare în 
viitorul cel mai apropiat pla
nul unei agresiuni militare 
împotriva poporului cuban.

în cuvîntarea sa, ministrul 
Afacerilor Externe al Cubei, 
Raul Roa, a citat date incon-

-----•-----

Guvernul cuban 
va prezenta O.N.U. 
cererea ca baza 

militară americană 
de Ia Guantanamo 
să fie lichidată

MEXICO CITY 4 (Ager
pres). - După cum anunță a- 
genția France Presse. Jose 
Antonio Portuondo. ambasa
dorul Cubei în Mexic, refe- 
rindu-se la ruperea relațiilor 
diplomatice dintre S.U.A și 
Cuba, a declarat că în Cuba
se aflau cel puțin 250 de 
spioni americani deținători 
de pașapoarte diplomatice 
din cele 300 de persoane a- 
creditate de guvernul S.U.A 
pe lingă guvernul cuban. Răs- 
punzînd unei întrebări a zia
riștilor, ambasadorul a spus 
că guvernul cuban va pre
zenta Organizației Națiunilor 
Unite cererea ca baza mili- I 
tară americană de la Guan- . 
tanamo să fie lichidată.

Arestarea samavolnică 
a secretarului general 

al P. C. din Peru
LIMA 4 (Agerpres). - După 

cum transmite corespondentul 
din Lima (Peru) al agenției 
China Nouă, Râul Acosta, se
cretarul general al Partidului 
Comunist din Peru, a fost a- 
restat sub pretextul că ar fi ; 
„subminat securitatea publică 
și apărarea națională".

Arestarea samavolnică a lui 
Râul- Acosta a provocat o vie 
indignare în rîndurile opiniei 
publice înaintate din Peru.

O nouă ipoteză cu privire 
la originea meteoritului tungus

MOSCOVA 4 (A- 
gerpres). — TASS 
transmite:

Corpul cosmic, a 
cărui cădere a fost 
înregistrată în Si
beria la 30 iunie 
1908 și care este 
cunoscut sub denu
mirea de meteorit 
tungus, nu a repre
zentat un meteorit 
obișnuit, ci nucleu 
unei comete.

Noua ipoteză cu 
privire la originea 
meteoritului tungus 
este enunțată de 

doi savanți sovie
tici în ultimul nu
măr al „Buletinu
lui Academiei de 
Științe a U.R.S.S.'.

Acești savanți — 
cunoscutul astro
nom acad. Vasili 
Fesenkov și specia
listul în domeniul 
meteoriților dr. Ev- 
gheni Krinov — 
declară că „feno
menele de la 30 iu
nie 1908 au fost 
provocate de căde
rea unei comete pe 
Pămint*.

tudinea generoasă a revolu
ției, legănîndu-se în iluzia că 
vor putea zdrobi revoluția, 
contrarevoluționarii și tero
riștii s-au îndeletnicit cu sa
botaje șj diversiuni. finan
țați fiind de ambasada ame
ricană.

Arătând că în ultimul timp 
contrarevoluționarii și-au in
tensificat în mod deosebit ac
tivitatea teroristă, Castro a 
declarat: Tot așa cum revo
luția a lichidat tot ce a fost 
rău in țară, ea va lichida ș> 
activitatea elementelor con- 
trarevoluționare.

Subliniind că funcționarii 
ambasadei S.U.A. din Hava
na acționează ca agenți și 
ajută contrarevoluția. Castro 
a spus : Am răbdat destul. 
Acum guvernul revoluționar 
a hotărit ca in cecurs de 48 
de ere la ambasada americană 
din Havana să nu răminâ 
mai muiți funcționari dedt 
la ambasada Cubei din S.U.A. 
adică cel mult 11 persoane. 
Castro a explicat că in mo
mentul de față la ambasada 
americană din Havana există 
309 de funcționari, din care 
80 la sută sînt spioni

S.U.A. au creat in Cuba o 
adevărată armată de agenți 
complotiști și teroriști, a con
tinuat Castro. Funcționarii 
ambasadei, profitind de imu
nitatea diplomatică, au con
dus activitatea teroriștilor 
De aceea guvernai revoluțio
nar a fost nevoit să recurgă 
la măsura de mai sns. Noi na 
vom rupe relațiile cu ei. dar 
dacă ei ver vrea să piece cu 
toții, să plece, a sous Castro. 
SÎNTEM HOTAR1TI SA 
LUAM CELE MAI SEVERE 

testabile care demască com
plotul criminal al reaepur-- 
americane împotriva guvernu
lui popular al Cubei

Roa a amintit despre bom
bardarea orașelor Și satelor 
cubane de către avioane ame
ricane. despre trimiterea de 
spioni americani pe teritoriul 
Cubei, despre aprovizionarea 
adepților lui Batista cu arma
ment și muniții americane, 
despre presiunile diplomatice 
și despre blocada economică 
înfăptuite de guvernul S.U.A. 
împotriva Cubei.

Roa a caracterizat ruperea 
relațiilor diplomatice cu Cuba 
de către guvernul S.U.A. drept 
ultimul pas pe calea unei in
tervenții fățișe. Guvernul cu
ban, a spus el, a cerut reduce
rea personalului Ambasadei 
americane la Havana la efec
tivul Ambasadei cubane din 
Washington. întrucît Amba
sada S.U.A. din Cuba a fost 
un cuib de spioni. Ca răspuns 
la această cerere legitimă, Ei
senhower a anunțat ruperea 
relațiilor diplomatice.

Cuba nu este singură, a de
clarat în încheiere Roa. Ală
turi de poporul cuban se află 
toate popoarele iubitoare de 
pace din lume. Roa a cerut, 
în numele guvernului cuban, 
Consiliului de Securitate să 
declare agresor guvernul 
S.U.A.

LAOS : Forțele patriotice întîmpinate 
cu bucurie de populația 

regiunilor eliberate

MASURI ÎMPOTRIVA CE
LOR CARE SLUJESC IMPE
RIALISMULUI.

Fidel Castro a declarat in 
continuare că dacă se va să- . 
vîrși o agresiune împotriva 
Cubei. întreaga răspundere 
va reveni nu numai actualu
lui guvern american. ci și gu
vernului S.U.A . care va veni 
la putere la 20 ianuarie, de
oarece fără știrea lui nu se 
va putea sâvirși o agresiune 
împotriva Cubei. Așteptăm . 
din partea noului guves n al 
S.U-A. schimbarea politicii 
guvernului actual, a spus el.

NU VOM FI NICIODATĂ * 1 
ÎNVINȘI, a spus in încheiere . 
Castro CEI CARE AP ARA 
O CAUZA DREAPTA NU 
POT FI ÎNVINȘI.

HANOI 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ofensiva 
întreprinsă in ajunul Anului 
Nou de trapele guvernamen
tale ale Laosului și de unită
țile de luptă ale Patet Lao a 
stirnit panică in tabăra rebe
lilor. După eliberarea centre
lor provinciilor Phong-Saly și 
Xieng-Khuang. a Văii Ulcioa- 
relor trupele căpitanului Kong 
Le, cooperind cu unitățile Pa
tet Lao. urmăresc îndeaproa
pe Pe rebeli care se retrag 
spre cartierul lor general din 
Savannaket

în timpul luptelor rebelii 
au pierdut sute de oameni 
care au fost uciși, răniți sau 
luați prizonieri. Trapele gu
vernamentale au capturat tro
fee bogate, intre care tunuri 
de artilerie, autocamioane și 
chiar avioane.

Garnizoana rebelilor de la 
Luang-Prabang, capitala rega
lă a Laosului. continuă să ră-

Masa acestui corp 
cosmic este aprecia
tă la circa un mi
lion tone.

Căderea meteori
tului tungus care 

reprezintă prima 
cădere observată a 
unei comete pe Pă- 
mînt, va fi studia
tă în amănunțime.

In acest scop A- 
cademia de Științe 
a U.R.S.S. organi
zează în vara aces
tui an o expediție 
in regiunea căderii 
meteoritului tun
gus.

----- •-----

O nouă aefiune 
provocatoare a S.U.A.

S.U.A. au rupt 
relațiile diplomatice 

cu Cuba
WASHINGTON 4 (Ager

pres). — La Washington s a 
anunțat oficial că Statele 
Unite au rupt relațiile diplo- ’ 

clarația președintelui Eisenho
wer cu privire la ruperea re
lațiilor diplomatteR cu Cuba 
in care se spune că această 
măsură este o cotttramăsură în ■ 
legătură cu cererea guvernului . 
Cubei ca guvernul S.UA să-și j 
reducă personalul ambasadei ! 
sale <En Havana la 11 per- | 
soane.

După cum se știe, guvernul 
revoluționar al Cubei și-a mo
tivat cererea cu privire la li
mitarea personalului ambasa
dei S.U-A din Havana prin 
faptul că majoritatea colabo
ratorilor ambasadei aiuei lean e 
s« îndeletnicesc cu spionajul 
și ajută elementele contrare
voluționare.

----- •-----

Kennedy evită 
să participe 

la hotărîrea privind 
ruperea relațiilor 

diplomatice cu Cuba
NEW YORK 4 (Agerpres). 

— Sub titlul „Kennedy evită 
să participe la luarea hotări- 
rii", „New York Times" pu
blică în ultima sa ediție ști
rea corespondentului său, Res
ton, despre atitudinea viitoru
lui președinte Kennedy față 
de hotărîrea lui Eisenhower 
de a rupe relațiile diplomati
ce cu Cuba.

Reston arată că la 2 ianua
rie, Herter i-a adus la cunoș
tință lui Rusk, care-l va în
locui în postul de secretar de 
stat, hotărîrea lui Eisenho
wer și l-a întrebat dacă noul 
guvern intenționează să se a- 
lăture acestei hotărîri. Reston 
relatează că, după consultări 
cu Kennedy, Rusk a răspuns 
că, din lipsă de informații 
complete despre toți factorii 
în legătură cu această ches
tiune, noul guvern nu consi
deră posibilă participarea sa 
la luarea unei astfel de hotă
rîri.

mînă încercuită de un inel 
compact.

Populația din regiunile eli
berate întimpină cu bucurie 
pe învingători.

HANOI 4 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Lao
sului" a anunțat că la 3 ia
nuarie o delegație a guver
nului legal laoțian și o dele
gație a Partidului Neo Lao 
Haksat au vizitat orașul 
Xieng Khuang, eliberat zilele 
acestea. Delegațiile au fost 
întîmpinate cu căldură de 
populația locală.

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite : Ziarul „Izves
tia" a publicat la 4 ianuarie ur
mătoarea informației : Zilele 
trecute prințul Suvanna Fumma, 
primul ministru al guvernului 
legal al Laosului, a adresat gu
vernului sovietic prin intermediul 
Ambasadei U.R.S.S. din Cam- 
bodgia o scrisoare în care se 
pronunță în sprijinul propunerii 
cu privire la convocarea unei 
conferințe internaționale pentru 
reglementarea problemei Laosu
lui. In scrisoare se spune : „Eve

PE S
MOSCOVA. — La 4 ianua

rie, Nikita Hrușeiov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a pri
mit pe Zulfigar A. Butto, 
conducătorul delegației econo
mice a Pakistanului și a avut 
cu el o convorbire.

RANGOON 4 (Agerpres). — 
La 4 ianuarie la Rangoon a 
avut loc parada militară și de
monstrația locuitorilor capita
lei Birmaniei în cinstea celei 
de-a 13 a aniversări a procla
mării independenței Birma
niei.

MOSCOVA 4 (Agerpres) 
— TASS transmite : în sea 
ra zilei de 3 ianuarie, N. S 
Hrușeiov, șeful guvernului 
sovietic, a participat la 
sărbătoarea pomului de 
iarnă care a avut loc la 
Kremlin. El a fost însoțit 
de membrii familiei sale și 
de Lidia Șevcenko, prima

Lingă Moscova se va construi 
primul oraș sovhoznic din U. R. S. S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite: Anul acesta 
lingă Moscova incepc să se 
construiască primul oraș sov
hoznic din Uniunea Sovietică. 
El a fost proiectat după toate 
regulile arhitecturii moderne, 
în oraș se vor inălța locuințe 
cu mai multe etaje, un palat 
al culturii, o școală-internat,

Congresul 
studenților din
PARIS 4 (Agerpres). - 

La Paris a luat sfîrșit cel 
de-al 12-lea Congres al Fe
derației studenților din A- 
frica Neagră. în rezoluția 
lor, participanții la con
gres au declarat că în ra
portul de forțe au avut loc 
schimbări fundamentale în 
favoarea popoarelor care 

ptă oentru libertate si 
pace si că Africa se află în 
plină luptă de eliberare.

Congresul a subliniat că 
puterile imperialiste se 
unesc in jurul imperialis
mului american, care s-a 
dovedit a fi in fruntea 
reacțiunii internaționale. 
Condamnind crearea blocu
rilor militare agresive și 
folosirea O.N.U. in scopuri 
reacționare, participanții la 
congres consideră că o con-

Deschiderea conferinței conducătorilor 
statelor africane

CASABLANCA 4 (Agerpres).
— La 4 ianuarie s-a deschis la 
Casablanca conferința conducă
torilor statelor africane. La con
ferință «înt reprezentate statele 
Ghana. Guineea, Libia. Maroc, 
R.A.C., Republica Mali și Alge
ria. Pentru a participa la lucră
rile conferinței, la Casablanca 
au sosit : Gamal Abdel Nasser, 
președintele R.A.U., Kwame 
Nkrumab, președintele Republi. 
cii Ghana. Seku Ture, președin
tele Republicii Guineea, Modibo 
Keita. președintele Republicii 
Mali. Ferhat Abbas, primul mi

Situafia din Congo
PARIS 4 (Agerpres). - Po

trivit corespondentului agen
ției France Presse. comanda
mentul trupelor O.N.U. din 
Congo a hotărit să trimită de 
urgență „întăriri" în provin
cia Kivu unde populația și o 
mare parte din unitățile mili
tare sprijină guvernul legal 
aflat în prezent la Stanley
ville.

La 1 ianuarie forțele para- 
șutiștilor mobutiști au fost 
distruse în provincia Kivu de 
către unitățile credincioase 
guvernului Lumumba. Co
mandamentul trupelor O.N.U. 
din Congo, care în condițiile 
atacării de către forțele mo- 
butiste de pe teritoriul Ruan
da Urundi a provinciei Kivu 

nimentele care au avut Ioc în 
Laos după 9 august 1960 s-au 
complicat atit de mult îneît de
pășesc cadrul problemelor pur 
naționale și capătă odată cu 
instaurarea unei noi autorități 
la Vientiane un caracter interna
țional".

Din cauza amestecului străin 
în treburile interne ale Laosului, 
evoluția evenimentelor din a- 
ceastă țară amenință „din zi în 
zi să ducă la o nouă Coree în 
sud-estul Asiei".

LONDRA. Purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Angliei a de
clarat in cadrul unei confe
rințe de presă că în urma în
trevederii dintre lordul Home, 
ministrul englez al Afacerilor 
Externe, și Whitney, ambasa
dorul american la Londra, s-a 
ajuns la „un acord cu privire 
la necesitatea de a se obține 
o anumită reglementare poli
tică în Laos".

Judecind după declarația 
purtătorului de cuvînt al mi
nisterului, acest acord preve
de sprijinirea guvernului re
bel Boun Oum. 

CURT
MOSCOVA, — La 4 ianua

rie au început la Moscova tra
tativele sovieto-engleze în le
gătură cu încheierea unui a- 
cord cu privire la relațiile 
culturale pe anii 1961—1962.

ROMA. — Agenția France 
Presse anunță că în noaptea 
de 3 spre 4 ianuarie popu
lația regiunilor învecinate 
vulcanului Etna a fost trezită 
de puternice explozii ale vul
canului care in decurs de cî
teva ore a acoperit cu lavă o 
suprafață însemnată.

I

sa învățătoare din satul 
Kalinovka.

Tineretul adunat la 
Kremlin l-a salutat cu a- 
plauze furtunoase pe N.S. 
Hrușeiov și persoanele ve
nite împreună cu el.

La această sărbătoare de 
la Kremlin au participat 
îndeosebi elevi de la șco
lile de meserii și tehnice.

magazine și un hotel, în acest 
oraș vor locui muncitorii și 
funcționarii sovhozului „Zo
rile comunismului”, care va 
fi cea mai mare gospodărie de 
stat din zona cu cernoziom a 
U.R.S.S. Sovhozul va dispune 
de o suprafață de peste 21.000 
ha. Fermele sale vor avea 
10.000 vite cornute mari.

Federației 
Africa Neagră
diție absolut necesară 
pentru a da o ripostă pla
nurilor agresive ale impe
rialismului este unirea tu
turor forțelor antiimperia- 
liste atît pe plan național, 
cit și pe plan internațional.

Congresul a salutat pro
punerea istorică a delega
ției Uniunii Sovietice la 
sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la li
chidarea imediată a colo
nialismului in toate for
mele sale.

Congresul a condamnat, 
de asemenea, uneltirile im
perialiștilor în Algeria, 
Congo. Camerun și în alte 
țări din Africa și a adre
sat guvernului francez o 
telegramă de protest îm
potriva celei de-a treia 
explozii atomice, efectuată 
de Franța în Sahara.

nistru al guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria. Libia este 
reprezentată de ministrul Aface
rilor Externe. La conferință a 
sosit ca observator și un repre
zentant al Ceylonului.

Conferința de la Casablanca a 
fost convocată în momentul în 
care atenția opiniei publice mon
diale este ațintită asupra probie, 
melor serioase și urgente, ca si
tuația din Congo, războiul din 
Algeria, acțiunile. guvernului 
francez care a efectuat recent 
cea de-a treia explozie nucleară 
în Sahara.

a adoptat o poziție de „nea
mestec", trimite acum ,,întă
riri" în această provincie sub 
pretextul „apărării" populației 
europene.

NEW YORK 4 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 3 ianua
rie la Leopoldville au sosit 
membrii Comisiei O.N.U. de 
conciliere. Din comisie fac 
parte reprezentanți din Nige
ria, Malaya, Etiopia, Ghana^ 
India, Pakistan, Senegal. Li
beria, Sudan, Tunisia și Ma
roc.

Mali, Indonezia, Guineea și 
R.A.U. care inițial făcuseră 
parte din comisie au refuzat 
să fie reprezentate în ea în 
semn de protest împotriva po
liticii procolonialiste a O.N.U. 
in Congo.

LEOPOLDVILLE 4 (Ager
pres). — La 4 ianuarie, secre
tarul general al O.N.U., Dag 
Hammarskjoeld a sosit la 
Leopoldville. După cum trans
mite corespondentul din acest 
oraș al agenției Associated 
Press, „Hammarskjoeld a fost 
întimpinat de 400 de demons
tranți care cereau eliberarea 
primului ministru Patrice Uu- 
mumba”. Demonstranții — a- 
daugă agenția — purtau pan
carte pe care era scris : „Eli- 
berați-1 imediat pe Lumum
ba

-----------•-----------

Noi trupe franceze 
aduse în Algeria
PARIS 4 (Agerpres).-TASS 

transmite: în ultimele două 
zile spre diferite orașe alge
riene se îndreaptă noi întă
riri de trupe. 15 nave ale flo
tei maritime militare france
ze din Marea Mediterană, 
avînd la bord peste 6.000 de 
oameni, au aruncat ancora 
în regiunea bazei militare 
Mers El Kebir. Potrivit rela
tărilor ziarelor pariziene, pa 
litoral vor fi debarcate cîteva 
grupuri de desant.

Militarii aflați în concedii 
au fost chemați de urgență 
din diferite regiuni ale Fran
ței la unitățile lor. Au primit 
întăriri subunitățile și unită
țile așa-numitelor „companii 
de securitate republicană", 
ale jandarmeriei militare, ale 
legiunii străine și trupele de 
parașutiști. Ele s-au amplasat 
în punctele strategice impor
tante în orașele algeriene, în 
apropierea diferitelor institu
ții, centrale telefonice, bănci, 
la intersecția drumurilor etc. 

în ultimele zile în cartie
rele arabe din Algeria și 
Oran au avut Ioc demonstra
ții patriotice sub lozincile: 
„Algeria trebuie să fie inde
pendentă", „Trăiască guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria".

S.UA


Pentru dreptul la viată si la muncă
Cei ce muncesc din lumea capitalistă — în aprige bătălii de clasă

Cind un milion de oameni ai muncii 
belgieni sînt în grevă, este sigur că și ti
neretul participă activ Ia această luptă. 
Lucrul acesta poate fi constatat în fie
care zi. Analizînd acțiunile greviștilor 
se poate vedea că tinerii joacă un roi 
important în desfășurarea grevelor. Fap
tele cotidiene se dovedesc de altfel a 
fi concludente în acest sens. Pichetele 
de grevă sint în marea lor majoritate 
compuse din tineri muncitori. Mai mult 
decît atît. Ei asigură serviciile de ordine 
în orașe ca Liege și Charleroi, în ciuda 
prezenței unor importante forțe de 
presiune care 
dustriale.

Printre tutele de greviști arestați de 
Ia începutul grevelor figurează un mare 
număr de tineri. Așa, de pildă, trei din
tre cei arestați în urmă cu trei zile în 
regiunea Namur nu depășesc vîrsta de 
18 ani. Fiece zi aduce alte pilde despre 
participarea activă a tinerilor muncitori 
în marea grevă generală. Săptămîna 
trecută la Gând, cînd jandarmii au ata
cat pe manifestanți cu grenade lacrimo
gene, tinerii au fost cei care s-au oferit 
voluntar să reziste jandarmilor. Cei 
clnsprezece militanți muncitori metalur
giști arestați vineri la Liege, nu au nici 
unul mai mult de 25 de ani. Marți, la 
Anvers, un grup de tineri muncitori a 
fost primul care a ripostat cu hotărîre 
atacurilor jandarmeriei împotriva de
monstranților pașnici. In aceeași zi, la 
FlemalL, tot tinerii au fost cei care, 
exasperați de provocările jandarmilor, 
au început să Ie riposteze aruneînd că
rămizi și pietre din trotuar. La Bruxel
les, tot în aceeași zi, manifestanții care 
au respins de două ori atacurile jandar
meriei erau în majoritatea lor tineri, 
printre care și studenți. Ei au aruncat 
o ploaie de pietre asupra jandarmilor. 
Grupurile de greviști care au ridicat ba
ricade pe drumurile din Borinage au 
cuprins un număr însemnat de tineri 
mineri, care, alături de tovarășii lor mai 
în vîrstă, sînt hotărîți să apere nunele

re-
înconjoară regiunile in-

Woi concedieri 
de muncitori 

în Anglia
Zilnic parvin știri cu privire 

la noile concedieri de munci
tori și despre trecerea întreprin- 
derilor industriei de automobile 
la săptămîna de lucru redusă 
ca rezultat al declinului în a- 
ceastă ramură.

După cum anunță ziarul 
„Daily Telegraph" aproximativ 
40.000 de muncitori din cei 
60.000 ai companiei „British 
Motor Corporation" au trecut la 
săptămîna redusă de lucru cu 
reducerea corespunzătoare a sa
lariului. La 3 ianuarie s-a anun. 
țat că încă 300 de muncitori 
ai întreprinderii care produce 
caroserii de automobile, apar- 
ținînd companiei „Pressed Steel 
Company" din Cowley, urmează 
să primească la 6 ianuarie în
științări de concediere.

Reprezentantul Ministerului 
Muncii al Angliei a declarat că 
în prezent este mult mai greu 
să găsești de lucru decît în lu
nile trecute.

lor de Încercările făcute de capitaliști 
pentru a le închide.

Tinerii belgieni din fabrici și uzine, 
din sate și birouri, din școli și univer
sități înțeleg pe deplin necesitatea luptei, 
pentru că simt din propria lor experien
ță de viață greutățile traiului cotidian. 
Ei știu că aplicarea legii guvernamenta
le ar face și mai grea situația lor so
cială, și mai mare nedreptatea din pre
zent. Vom mai da în încheiere încă un

Corespondență specială
din Bruxelles

Tineretul
pe baricadele 
luptei greviste 

din Belgia
singur exemplu : numeroși patroni an
gajează tineri între 15 șl 18 ani, și mal 
ales fete. Cînd aceștia sînt pe punctul 
de a împlini 18 ani, patronii ii conce
diază pentru a nu fi siliți să le plă
tească salarii mai mari. Manevra aceasta 
se repetă în fiecare an cu complicitatea 
guvernului.

Ce înseamnă punerea în aplicare a 
proiectului de lege guvernamental împo
triva căruia luptă greviștii ? Guvernul 
cere cetățeanului să consume mai puțin, 
să plătească impozite mai mari. Sarcini
le fiscale suportate de salariați sint spo
rite cu aproximativ 10 la sută, limita de 
pensionare este prelungită cu 10 ani. 
Argumentația cu care guvernul caută

să înșele populația asupra adevăratei 
meniri a proiectului său de lege, tinde 
să mascheze tocmai faptul esențial și 
anume, că el urmărește să pună supra- 
profiturile marilor societăți monopoliste 
belgiene Ia adăpost de urmările greută
ților economice crescînde prin care trece 
Belgia.

Iată motivele pentru care in aceste 
zile luptă și tinerii muncitori belgieni.

Miercuri după-amiază Ia Bruxelles a 
avut Ioc o nouă demonstrație a greviș
tilor împotriva infamului proiect de lege 
de „economii" ai guvernului Eyskens. 
O coloană numărînd peste 10.000 de ma
nifestanți, printre care mulți învățători 
și studenți, a pornit din fața Casei Po
porului spre centrul orașului. La Casa 
sindicatelor a avut loc un mare miting. 
Polițiști, jandarmi și militari pedeștri su
pravegheau manifestația la adăpostul 
unităților de jandarmi călare, blindate și 
auto-pompe.

< 
JEAN LOUIS ESCH

Bruxelles, 4 ianuarie 1961

Revista franceză „Express" subli
niază că ritmul de creștere a eco
nomiei Belgiei este cel mai mic din 
Europa occidentală. In aceste con
diții — scrie revista — nu este sur
prinzător faptul că Belgia suferă de 
șomaj cronic: 100.000 de șomeri, 
respectiv 5 la sută din efectivul 
brațelor de muncă, cifră ce se ridi
că rapid la 300.000 cînd survine un 
declin. Intr-un viitor apropiat acest 
șomaj cronic riscă să se agraveze 
mult din cauza crizei în domeniul 
carbonifer, care a afectat în primul 
rînd bazinele carbonifere învechite 
din Hainaut, care cuprinde și Bo- 
rinage, regiune atinsă sau amenin
țată de moarte latentă.

Capitala Belgiei - Bruxelles - in aceste zile de grevă generală.

1.400.000
1960 muncitori greviști

Economiștii și politicienii 
occidentali de toate caii, 
brele ori de cîte ori iau 

cuvântul îșî dau osteneala să 
ridice osanale „prosperității" 
americane.

Dar supunînd problema „pros
perității" americane unui exa-

Mișcarea grevistă din Chile este într-o permanentă creștere. 
La sfințitul anului 1960, 600 de mii de muncitori chilieni au de
clarat grevă generală. Autoritățile au recurs la singeroase repre
siuni împotriva oamenilor muncii din orașul Santiago, care mani
festau pentru satisfacerea revendicărilor lor economice ; numeroși 
muncitori au fost uciși.

Fotografia din dreapta reprezintă un aspect de la o demon
strație a oamenilor muncii chilieni. Soțiile și copiii muncitorilor 
din Chile au participat și ei la demonstrațiile pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață, organiând un marș pe o distanță de 20 
de kilometri (fotografia de sus). Ce ce este furios

GERMANIA OCCIDENTALĂ:

3.000.000 oameni ai muncii 
cer îmbunătățirea condițiilor de viață

„Daily Mail"*»
avut 

ce 
re- 

fond 
în

ți ATENA. După cum anun
ță ziarul „Avghi", în Grecia 
în I960 au avut loc 150 greve, 
la care au luat parte 395.000 
muncitori și funcționari din 
diferite ramuri ale industriei. 
In luna decembrie au fost in 
grevă peste 152.000 oameni ai 
muncii. Paralel cu revendi
cări economice, participanții 
Ia numeroase greve au formu
lat și revendicări politice.

ți VIENA. După cum anun
ță ziarul „Volksstimme", la 
sfîrșitul lunii decembrie 1960 
în Austria s-au înregistrat 
108.274 șomeri. In comparație 
cu luna noiembrie numărul 
șomerilor a crescut cu 37.570 
persoane.

• Montevideo, capitala Uru- 
guayului, oraș de 1.000.000 de 
locuitori, a fost paralizat la 28 
decembrie de o grevă generală 
de 24 de ore. Ziarele nu au 
apărat, autobuzele și tramvaiele 
nu au circulat, cinematografele 
și teatrele au fost închise, fa
bricile nu au lucrat, portul a 
rămas pustiu. Cea mai mare 
parte a magazinelor au tras 
obloanele („United Press Inter
national").

Vești recente au sosit din 
Hamburg, Diiseldorf, Munchen, 
din nenumărate orașe vest- 
germane... 3.000.000 de oameni 
ai muncii din Germania occi
dentală luptă pentru a obține 
Condiții mai bune de viață, îm
potriva mizeriei. Sînt trei mi
lioane de oameni sătui de su
ferințe. Dar în timpul acesta 
un pumn de bogătași se îna
vuțesc și mal mult. Potrivit ur.ei 
informații furnizate de ziarul 
„Frankfurter Rundschau", Krupp, 
Thyssen, Flick, Stinnes precum 
și succesorii concernului indu
striei chimice de război „!. G. 
Farbenindustrie*1 au realizat nu
mai în 1959 profituri în valocre 
de 30 de miliarde de mărci I 
Aceste uriașe profituri sint ob
ținute din bugetul statului de 
la Bonn care cheltuie sume co

losale pentru achiziționarea de 
armament ultramodern. Dar 
cine plătește la urma urmelor 
beneficiile monopoliste ? Ma
sele de oameni ai muncii. Gu
vernul R.F. Germane sustrage 
prin impozite directe sau indi
recte din ce în ce mai mari, 
milioane de mărci din buzuna
rele populației.

După cum relatează același 
ziar vestgerman impozitele 
percepute maselor de oameni 
ai muncii din R.F. Germană 
sînt cele mai mari din lume. 
Consecința directă a acestei 
stări este scăderea continuă a 
nivelului de trai. In această 
privință ziarul vest german 
„Hannoversche Presse" recu
noaște că „în ultimii zece ani 
costul vieții unei familii din 
Germania occidentală s-a du
blat". Mult trîmbițatul „miracol 
economic" al Bonn-ului rezidă 

' în scăderea salariilor, în scum
pirea mărfurilor de larg con
sum, în creșterea necontenită a 
șomajului, în majorarea tarife
lor de transport urban și fero
viar, în creșterea considerabilă 
a chiriilor, in majorarea costu
lui energiei electrice, a gazului, 
apei, combustibilului.

Populația din R.F. Germană 
are în față perspective sumbre. 
După cum anunță Agenția 
A.D.N., institutele vest-germane 
care se ocupă cu studierea con
juncturii economice au anunțat 
o „creștere inflaționistă a pre
țurilor". Politica revanșardă a 

princi- 
arme,

pro- 
cinstiți

Federală. AC- 
APROXIMATIV

ai VEST GERMANI LUPTA PEN
TRU MAJORAREA SALARIILOR, 
ÎMPOTRIVA SCUMPIRII CONTI- 
TINUE A TRAIULUI. Lucrătorii 
de fa serviciile publice, con
structorii, feroviarii și muncito
rii agricoli formulează revendi
cări cu privire la îmbunătățirea 
situației lor materiale. Sindica
tul lucrătorilor 
comunale, din 
telecomunicații 
rindurile sale 
muncitori și funcționari a cerut 
o majorare a salariilor cu 15 
la sută. O majorare similară a 
salariilor a fost cerută și 
sindicatul vest-german al 
viorilor din 
250.000 de persoane. In 
sens ou moi formulat cereri sin-

din instituțiile 
transporturi și 

care numără în 
un milion de

de 
fero- 

care fac parte 
acest

dicotul muncitorilor din con
strucții, Federația muncitorilor 
din horticultură, agricultură, sil
vicultură și sindicatul funcțio
narilor poștali.

3.000.000 de oameni ai mun
cii din Germania occidentală 
luptă pentru un nivel de trai 
mai bun. Ei știu că odioasa 
cursă a înarmărilor, politica 
gresivă a Bonnului, goana după 
profituri a monopolurilor sint 
cauzele suferințelor lor. De 
aceea lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor economice se îm
bină într-o măsură tot mai lar
gă cu lupta împotriva politicii 
revanșarde, militariste a Bon
nului.

GH. CHIDU

Ziarul „Daily Mail" a 
un acces de furie 
și-a găsit imediat 

flectarea în articolul de 
publicat miercuri. Deși
mod curent furiile redactori
lor ziarului londonez nu ne 
preocupă, de astă dată ne-a 
atras atenția cauza subitei și 
excesivei lor nervozități. Pri
cina o mărturisesc ei înșiși: 
feroviarii britanici intențio
nează să sprijine pe greviștii 
din Belgia. în fond, este vor
ba de o firească manifestare 
a solidarității de clasă a ce
lor ce muncesc. Dar o aseme
nea manifestare scoate din. 
sărite pe purtătorii de cuvînt 
ai burgheziei britanice a că
rei inimă bate la unison cu 
cea a magnaților de la Bru
xelles. în articolul din „Daily 
Mail" se încearcă intr-un mod 
lipsit de abilitate 
tă basma curată 
belgieni și să se

să se scoa- 
guvernanții 
arunce a-

Bonn-ului sintetizată in 
piui hitlerist „mai multe 
mai puțin unt“ stirnește 
testul tuturor oamenilor 
din Germania
TUALMENTE,
3.000.000 DE OAMENI Al MUN- Muncitorii greviști din Tokio in timpul unui miting.

In luptă 
împotriva 
mizeriei..»

proape toată vina asupra... 
greviștilor. „Programul de a- 
sanare economică al guvernu
lui belgian nu poate fi o scu
ză pentru agitația și pertur
bările care continuă în Bel
gia de două săptămîni". Cu 
alte cuvinte, dacă muncitorii 
belgieni trebuie din nou să 
strîngă cureaua, dacă bucăți
ca de pîine este furată de la 
gura copiilor lor, în vreme ce 
profiturile monopoliste cresc 
nestingherite, nu există — 
chipurile — vreun motiv de 
grevă. După domnii de la 
„Daily Mail" muncitorii bel
gieni ar trebui chiar să și 
mulțumească guvernului pen
tru asemenea „binefaceri".

E interesant că această ten
tativă de a denigra mișcarea 
grevistă din Belgia și solida
ritatea oamenilor muncii au 
făcut-o și alte ziare burgheze 
din Londra cum ar fi „Daily 
Express". Faptul acesta măr
turisește destul de clar că fu
ria sincronizată a acestor prea 
puțin onorabili ziariști londo
nezi este dirijată de patronii 
lor și de patronii patronilor; 
lor — marii magnați ai indus
triei și finanțelor.

men obiectiv, orice om de buni 
credinți ajunge la următoarele 
concluzii: 1. In S.U.A. exiști 
într-adevăr persoane care pros
peră ți încă mult de tot. Aceș
tia sint proprietarii mijloacelor 
de producție, deținătorii ..pa
chetelor de acțiuni" in trusturi, 
concerne etc. Ei storc profituri 
uriașe din jefuirea muncii mun
citorilor pe toate căile 2. Cit 
privește situația oamenilor mun
cii, ea este departe de a fi 
prosperă. Veniturile mici, cos
tul vieții in continuă crește
re, zeci și sute de impozite, șo
majul cronic — iată în ce fel 
se manifestă „prosperitatea" 
maselor muncitoare din S.U.A.

Din noianul de cifre și date 
pe care se întemeiază aceste 
concluzii ne vom opri doar la 
cîteva. Peste 30.000.000 de a- 
mericani trăiesc cu mai puțin 
de 50 dolari pe săptămînă, adi. 
că sub jumătate din minimul 
stabilit oficial, în timp ce cinci 
directori de Ia „General Motors" 
obțin un venit anual între 
590.000 ți 750.000 dolari.

Afară de nivelul extrem de 
scăzut al veniturilor oamenilor 
muncii, în S.U.A are loc in 
permanență scumpirea prețuri
lor la bunuri ți servicii.

Impozitele reprezintă o grea 
povară pe spatele muncitorilor 
americani. O mare parte din 
ele se percep sub forma impo
zitelor indirecte, adică incluse 
în prețurile bunurilor de con
sum. In cursul anului 1960 ase
menea impozite au sporit conti
nuu, în timp ee niciodată nu 
s-a pus problema urcării impo
zitelor plătite de „U ° 1
Corporation" care a 
1959 beneficii de 
dolari sau de alte monopoluri 
realizatoare ale 
turi de zeci și sute de milioane 
de dolari. Dimpotrivă, acestora 
li s-au aplicat scutiri la plata 
impozitelor.

tn cursul anului 1960 
S.U.A. ! ‘ _
cord la șomaj: 4.000.000
chiar 4.400.000 de șomeri totali. 
Aceasta ca urmare a declinului 
economic, care s-a accentuat 
foarte mult spre sfârșitul lui

,U. S. Steel 
încasat în 

253.975.686

unor profi

în 
s-au înregistrat cifre re. 

': 4.000.000 și

1960. La cifra menționată tre
buie adăugați încă 2—3 mi
lioane de șomeri parțiali, care 
lucrează doar 1—2—3 zile pe 
săptămînă.

Pentru a pune capăt acestor 
situații tragice, mase largi ale 
muncitorilor din S.U.A. și au 
intensificat lupta grevistă. Miș. 
earea grevistă a cunoscut în a- 
nul 1960 o deosebită amploare: 
3.300 DE GREVE, 1.400.000 
DE MUNCITORI GREVIȘTI. 
Este încă proaspătă în memoria 
noastră greva de 116 zile a oțe- 
larilor. Deși autoritățile ți po
liția au făcut totul pentru a ani
hila rezultatele acestei greve, 
ea a demonstrat voința de luptă 
ți dirzenia oamenilor muncii în 
obținerea drepturilor lor legi
time. Aceste 
de asemenea, 
pregnanță în 
lor 2.200 de 
de 7 luni au 
șunată în Munții Stîncoți împo
triva proprietarilor minelor de 
plumb, zinc și argint. împotri
va muncitorilor au fost folosite 
toate mijloacele de constringere, 
s-a încercat frângerea voinței lor 
prin înfometare. Numai re- 
curgîud la spărgătorii de grevă, 
patronii au reușit să înfringă 
această grevă eroică.

O altă grevă de amploare a 
fost aceea a textiliștilor din 
Carolina de Nord. Autoritățile 
și-au dat și aici silința să ză
dărnicească lupta muncitorilor 
pentru condiții mai omenești de 
trai. Opt conducători au fost 
condamnați la închisoare pe ter
mene între șase și zece ani.

Muncitorii americani duc lup. 
tele greviste în condiții extrem 
de grele. Familiile greviștilor 
îndură foamea, frigul, n-au 
bani pentru chirie, datornicii 
sînt evacuați cu toți membrii 
familiilor lor — copii mici, 
persoane suferinde, bătrîni. Gre
viștii sînt molestați de către po
lițiști, tribunalele procedează la 
condamnări cu cruzime.

Toate acestea însă nu pot să 
înfringă lupta justă a muncito
rilor americani pentru un trai 
mai omenesc.

ION D. GOIA

atribute au ieșit, 
în evidență cu 
timpul grevei ce- 
mineri, eare timp 
dus o luptă înver-

• „1961 VA FI UN AN 
GREU PENTRU AMERICANI"
- scrie corespondentul din 
Nev; York al ziarului „Com
bat". Ca și toată lumea - 
adaugă el - americanii se 
întreabă ce le rezervă anul 
1961. Este însă evident că 
americanii întimpină noul 
an cu o oarecare îngrijo
rare.

Subliniind că noul guvern 
Kennedy va avea de făcut 
față unor mari greutăți in 
domeniul 
citează în continuare unele 
date care vădesc marile di
ficultăți economice ce se 
află in fața S.U.A. „Peste 
patru milioane de șomeri in 
iama aceasta, și probabil 
cinci milioane la primăvară ; 
un nou record în 
creșterea costului 
cetinirea ritmului 
strucții, scăderea producției 
de oțel la mai puțin de 50 
Ia sută din capacitatea de 
producție a oțelăriilor etc"
- constată ziarul.

economic, ziarul

ce privește 
vieții, în
de con

O MANILA. In primele zece 
luni ale anului trecut în Fi- 
lipine s-au înregistrat 36 de 
greve, datorită cărora s-au 
pierdut 257.578 zile-muncă.

• Peste 10.000 de docheri 
din Pusan (Coreea de sud) au 
declarat grevă în sprijinul 
revendicărilor lor 
sporirea salariilor.

privind

© ROMA. Anul 
proape jumătate de 
italieni au emigrat in străină
tate pentru a căuta de lucru. 
400.000 de muncitori italieni 
au plecat în țările europene și 
75.000 — în America și Aus
tralia.

In Europa cei mai mare nu
măr de emigranți italieni se 
află în Elveția și Germania 
occidentală.

trecut a- 
milion de

Muncitorii metalurgiști din 
Milano în plină grevă. Ei au 
demonstrat cu placande fă- 
cînd ape! ia unitatea de ac
țiune a muncitorilor italieni.

E. O.

de 
muncii 

se

Anul 1960 a fost extrem 
greu pentru oamenii 
din Japonia, iar viitorul 
prevede a fi și mai greu.

Potrivit datelor publicate 
de ziarul „Asahi" 26 la sută 
din muncitorii care lucrează 
în 16.000 de întreprinderi mij
locii și mici cîștigă lunar mai 
puțin de 5.000 yeni, adică de 
cinci ori mai puțin decît mi
nimum de existență. Restul 
muncitorilor nu au o soartă 
mai bună.

Deosebit de gravă este si
tuația muncitorilor din indu
stria carboniferă. Zeci de mii 
de mineri japonezi și-au de
monstrat de pildă la sfîrșitul 
lunii octombrie 1960 hotărîrea 
de-a continua lupta împotriva 
planurilor guvernului care 
prevăd concedierea în masă 
a minerilor. 150.000 de mineri 
japonezi au luat parte la ac
țiunile comune în apărarea 
drepturilor lor, au cerut 
tărît majorarea salariilor 
îmbunătățirea condițiilor 
muncă.

în ciuda măsurilor repre
sive luate de guvern munci
torii japonezi sînt hotărîți să 
lupte pînă la capăt pentru 
cîștigarea drepturilor lor la 
un trai omenesc.

ho-
Și 

de

GH. PURCĂREA

Jncă din primele zile 
ale noului an în Ita
lia se face simțită 

intensificarea luptei oame
nilor muncii pentru o via
ță mai bună, pentru drep
turi democratice, împotriva 
dominației și exploatării 
monopolurilor, împotriva 
reacțiunii clericale și neo- 
fascismului. La această 
luptă importantă participă 
cu energie tineretul italian. 
Prezența tineretului în 
luptele de clasă ale prole
tariatului italian este ușor 
de explicat: tinerii sînt 
victime ale' discriminărilor 
cu privire la retribuirea 
muncii; tinerii sînt cei care 
în primul rînd sînt conce- 
diați din fabrici și uzine 
atunci cînd ajung la vîrsta 
cînd patronii ar fi nevoiți 
să le mărească salariile ; ti
nerii sînt cei care găsesc 
cel mai greu un loc de 
muncă astăzi în Italia.

Fără exagerare putem 
spune că anul 1960 a fost 
anul unor puternice miș
cări greviste. Grevele pe 
scară națională ale celor 
două milioane de munci
tori agricoli, ale dijmașilor, 
feroviarilor, metalurgiștilor, 
muncitorilor constructori, 
electromecanicilor, textiliș- 
tjlor, docherilor, funcțio-

narilor publici sînt acțiuni 
bine cunoscute nu numai 
în Italia ci și în întreaga 
lume. Pentru prima oară 
în cadrul puternicei miș
cări revendicative a oame
nilor muncii italieni au 
participat la grevă și o se
rie de categorii de salariați 
ca artiști de cinema, zia
riști, cîntăreți de operă,

cesului în luptele prezente 
și viitoare.

Ultimele 
1960 s-au 
Italia prin 
țiuni greviste ale oameni
lor muncii. 35.000 de mun
citori feroviari în majori
tate mecanici de locomoti
ve au declarat o grevă in 
urma căreia au rămas imo-

zile ale anului 
caracterizat în 
importante ac-

Corespondență specială din Roma

Italia sub semnul
luptelor greviste

cercetători de la institute 
științifice, profesori, stu
denți etc. Luptele greviste 
din Italia au dus la reali
zarea unității de acțiune, 
au arătat oamenilor muncii 
și mai pregnant necesita
tea întăririi și lărgirii a- 
cestei unități — cheia suc-

bilizate circa 3.500 de tre
nuri de călători și 15.000 de 
trenuri marfare. In același 
timp 150.000 de metalur
giști din regiunea Milano 
(din cei 200.000 care lu
crează în această ramură 
in întreaga Italie) au de
clarat o grevă pentru îm-

bunătățirea condițiilor de 
viață, pentru încheierea de 
noi contracte de muncă.

Chiar luni, adică a doua 
zi din anul nou, muncitorii 
din industria electrotehni
că italiană, care se aflau 
de peste 3 luni în grevă 
pentru îmbunătățirea si
tuației lor materiale, au 
obținut o nouă victorie. 
Direcția societăților „Fiar" 
și „C.G.E." a acceptat să 
satisfacă revendicările gre
viștilor. Astfel lupta mun
citorilor de la întreprinde
rile electrotehnice din Ita
lia la care au participat 
aproximativ 100.000 de oa
meni a dus la spargerea 
frontului patronilor care 
h-au putut face față pre
siunii exercitate de munci
tori.

Tineretul muncitor ita
lian, care ia parte activă la 
toate acțiunile ce se duc 
pentru îmbunătățirea vie
ții lor, se mobilizează și se 
unește tot mai mult la 
luptă împotriva exploatării 
capitaliste.
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