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SPOR LA MUNCĂ
primei Conferințe pe tară

a Asociațiilor studențești din R.P.R. OȚELUL
TINERILOR

De Ziua Femeii
de Cornelia Mateescu
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Azi se deschid în Capitală lucrările Conferin
ței pe ț2ra a Asociațiilor studențești din R.P.R. 
Acesta este un eveniment de seamă în viața tine- 
retahri studios al patriei noastre.

In urma hotâririi Biroului Politic al CC. al 
P.M.R. cu privire ia unei? măsuri de îmbunătățire 
a muncii politico-educative in rindal studenților, 
in toate institutele de invățămint superior 
din țară s-au constituit asociații studen
țești — organizații profesional? ale studenților sl 
căror srop este acela de a se ocupa de activitatea 
de învățătură, științifica, cultural-sportivă, gospo
dăreasca și de asistență socială a studenților. Po
pind la bazo activității lor principial conducerii 
de către partid. asociațiile îri îndreaptă 
întreaga lor muncă spre educația comunistă a 
studenților în spiritul de-ctamiituliri față de 
cauza partidului, față de ceuza construirii socia
lismului. Datorită conducerii de către partid și 
îndrumări primite din partea organizațiilor 
Uniunii Tineretului Muncitor — unica organiza
ție politică revoluționară a tineretului din țara 
noastră, asociațiile studentesti. deși relativ tinere, 
s-an dovedit totuși capabil? să aducă la îndepli
nire o seamă de sarcini dintre cele mai impor
tante. cîștigîndu-și adeziunea maselor largi de 
studenți.

Conferința pe țară a Asociațiilor studențești 
este privită cu deosebită atenție de întreg tine

stu- 
oră- 
stu- 
rea- 
Nu-

REȘIȚENI
retul muncitor al patriei noastre. Delegații la 
conferință sînt chemați să discute un vast pro
gram de activitate privind ridicarea activității 
profesionale, cultural-sportive și educative a 
denților pe o treaptă superioară. Conferințele 
șenești de alegere a Consiliilor asociațiilor 

dențești au analizat cu simt de răspundere 
Uzările și lipsurile din munca asociațiilor,
meroasele propuneri și sugestii făcute cu acest 
prilej vor fi supuse acum discuției delegaților 
tuturor centrelor universitare din țară, căpătîn- 
du-și fiecare un loc precis în ansamblul planului 
de activitate pentru viitor. Totodată, conferința 
va aproba statutul asociației și va alege organele 
de conducere ale asociației.

înconjurat cu dragoste părintească de către 
oamenii muncii care vad în studenții de azi in
telectualitatea de mîine a poporului, devotată 
cauzei socialismului și păcii. tineretul studios al 
universităților noastre trebuie să simtă marea răs- 
Eundere care apasă pe umerii săi și să se ridice 

i înălțimea marilor cerințe ale zilelor ne care 
le trăim, transformînd prima lor Conferință pe 
țară într-o puternică manifestare de dragoste pen
tru părintele iubit al tineretului — Partidul Mun
citoresc Romîn — de atașament pentru cauza no
bilă a construcției socialismului în patria noastră.

.Scînteia tineretului'

stăzi, de 8 Mar
tie, în între
prinderi, institu
ții. în familii 
este o zi sărbă
torească. Cu a. 
rest prilej se or
ganizează adu

nări, se rostesc cuvintări, se 
string prietenește mîini, se ofe
ră daruri, 8 Martie este ziua so
lidarității internaționale a fe
meii în lupta pentru apărarea 
păcii și a vieții copiilor, pentru 
dobîndirea drepturilor femeilor 
muncitoare. Sărbătorim cu dra
goste această zi pentru că a- 
cum, în anii puterii populare,, ea 
subliniază drepturile mari ce 
le.au obținut iemeile muncitoa
re în patria noastră liberă, 
drepturi cucerite prin lupta grea 
a poporului nostru condus de 
partid. Dar. din ziua de 8 Mar. 
tie nu facem numai un prilej 
de trecere in revistă a cuceri
rilor noastre. In această zi noi 
ne întoarcem cu gindul către 
femeile întregii lumi. Folosind 
această ocazie ne exprimăm dra
gostea față de femeile sovietice 
care aduc o prețioasă contribu
ție la opera de construire a co
munismului în marea Uniune 
Sovietică, față de femeile din ță
rile de democrație populară, 
luptătoare active pentru con
struirea socialismului, cărora le 
transmitem calde și însuflețite 
felicitări pentru rezultatele fru
moase dobindite în lupta lor 
pașnică și constructivă. Femei e 
din patria noastră le urmăresc 
munca cu mult interes și se 
bucură sincer de fiecare succes 
pe care-l obțin in fabrici, labo
ratoare, școli. Din iiecare suc
ces al lor dorim să învățăm lu
cruri noi, pe care să le aplicăm 
in mod creator în activitatea 
noastră. Din fiecare vizită pe 
care ne-o fac delegațiile de fe. 
mei din străinătate am dorit si 
dorim să facem nu numai un 
prilej de cunoaștere și de strîn- 
gere a prieteniei, ci și un schimb 
de experiență bogat in roade. De 
8 Martie ne manifestăm, de ase
menea, dragostea și atașamen
tul față de lupta femeilor mun
citoare din țările capitaliste și 
dependente, care luptă pentru a

obține drepturi asemănătoare 
celor acordate femeilor în țările 
unde capitalismul a fost izgo. 
nit de la putere.

Iată pentru ce semnificația Zi
lei internaționale a femeii depă
șește cadrul obișnuit, de ce ea 
capătă o și mai mare amploare 
acum cînd cercurile imperialiste 
caută să agraveze pe toate căile 
situația internațională, cu scopul 
de a pune în aplicare planurile 
lor agresive .

în aceste momente, pe noi fe
meile ne unesc idealurile scum
pe omenirii : pacea, fericirea 
copiilor, crearea unei vieți din 
ce in ce mai bune Femeile și 
mamele știu ce înseamnă răz
boiul. cită distrugere și durere 
poate aduce. Amintirile trecutu- 
lui război nu s-au putut șterge 
din memorie și nici nu se vor 
șterge vreodată. Am văzut case 
dărîmate, soți uciși, copii 
pierduți în floarea vieții I- 
nima de mamă și de femeie s-a 
cutremurat de fiecare dată la 
gîndul că ființele dragi sînt 
puse în primejdie.

In sufletul fiecăreia este pre
zent ecoul evenimentelor tragice 
din Egipt unde imperialismul 
anglo-franco-israelian a călcat 
în picioare cu sălbăticie cele 
mai elementare reguli ale uma
nității, săvîrșind un act de agre. 
siune înfierat de orice conștiin
ță cinstită.

în condiții deosebit de tragice 
este întîmpinat 8 Martie de fe
meile algeriene care trebuie să 
plătească cu singe dorința de li
bertate și o viață omenească. 
,,Noi avem mai mulți copii morțî 
decît vii“, spun mamele algerie
ne, cuvinte devenite strigăt de 
luptă pentru încetarea bestialită
ților colonialiștilor francezi în 
Algeria.

Cu prilejul acestei zile, dorim 
să se manifeste și mai mult 
strîngerea rîndurilor frontului 
internațional al femeilor iubi
toare de pace, în jurul Federa-

ță uriașă în societate au posi
bilitatea și datoria de a acționa 
cu toată energia pentru ca lu
mea să nu mai fie iarăși zgu
duită de războaie. Așa cum s-a 
arătat în recenta ședință a Bi
roului F.DI F., ținută la Romi, 
femeile trebuie să lupte pentru 
o unitate deplină în eforturile 
pentru înlăturarea pericolului 
războiului. încrederea lor în 
victoria forțelor păcii‘trebuie să 
le anime în permanență, căci 
pentru aceasta există temeiuri 
sigure. Există un puternic la
găr socialist in frunte cu marea 
Uniune Sovietică și R P. Chi
neză care numără 900 de mi
lioane de oameni, forță econo
mică, politică și ideologică de / 
nebiruit. Acest lagăr al socialis- / 
mului se bucură de un mare / 
prestigiu in lumea întreagă. Oa- / 
menii simpli de pretutindeni z 
știu că interesele lor vitale își 
găsesc expresia în luota pentru / 
pace a statelor socialiste.

Femeile din patria noastră \ 
sărbătoresc ziua de 8 Martie în x 
condițiile luptei pline de entu- 
ziasm pentru înfăptuirea istori- - 
celor hotărîri ale Congresului al 
ll-lea al partidului nostru și a 
hotărîrilor plenarei Comitetului 
Central al P.M.R. din decem
brie 1956. în fața lor stă un 
vast 
mul 
care 
creatoare ale milioanelor de fe
mei din patria noastră, fără de
osebire de naționalitate și care 
a dat femeilor drepturi depli
ne, egale cu aîe bărbaților, le 
cheamă să-și aducă contribuția 
lor alături de soții, părinții și 
frații lor la construirea socia
lismului în patria noastră dra
gă. Femeia, umilită șl exploa
tată în trecut a devenit astăzi li
beră, stăpînă pe munca și pe 
viitorul ei. A dispărut acea pre
tinsă „inferioritate" a femeii, 
trîmbițată în anii de dominație 
a burgheziei și moșierimii. Spre

program de muncă. Regi- 
nostru democrat-popular 

a descătușat capacitățile

Trecerea în revistă a formații
lor artistice studențești, organi
zată în cinstea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova, a atras un mare 
număr de participanți.

La Timișoara studenții Făcui-* 
tății de agronomie au dat zilele 
trecute primul lor spectacol. Ei 
vor fi prezenți la concurs cu un 
cor de 60 de persoane, o echipă 
de dansuri populare și o orches
tră de estradă, cu soliști și reci
tatori. Și la Facultatea de filo
logie a Institutului pedagogic din 
aceiași oraș, pregătirile în vede
rea întrecerii între facultăți sînt 
aproape terminate. Brigada ar
tistică de agitație, formată din 
22 de studenți, care nu de mult 
au prezentat un reușit program 
de satiră și umor, pregătește un 
nou spectacol inspirat din viata 
institutului. Tot aici a luat ființă 
și o echipă de dansuri populare 
Totodată studenții Facultății de 
filologie au în repetiție un pro
gram artistic pe care îi vor oferi 
în curînd în cadrul unui „Festival 
Goethe** la care participă și corul 
institutului, compus din 60 de 
studenți, precum și soliști vocali 
și instrumentiști.

Orchestrele de muzică ușoară 
ale Facultății de medicină vete
rinară din Arad și Institutului po
litehnic din Timișoara vor veni Ia 
trecerea în revistă 
artiști , studențești cu nai 
grame estradă. De asemenei 
brigada artistică a Institutului 
medico-farmaceutic din Timi
șoara repetă un spectacol inspi
rat din viata studențească.

Mai mult de 120 de studenți de 
la institutele agronomic și teh
nic din Galați au creat un mare 
ansamblu artistic pe oraș, care se 
pregătește de pe acum, pentru a 
lua parte la ultima fază a con
cursului. Echipele de teatru și de 
dansuri ale ansamblului lucrea
ză sub îndrumarea . unui colectiv 
de actori de la Teatrul de Stat din 
Galați.

Pregătiri asemănătoare au loc 
și la institutele de învățămînt su
perior din Iași și Craiova.

(Agerpres)

a formațiilor 
pro-

Șl SIGHIȘOARA
VA FI MAI FRUMOASĂ

Tn anul care a trecut oțelăria 
Martin a Combinatului Metalur
gic Reșița a rămas datoare fata 
de industria noastră metalurgică 
prelucrătoare cu cîteva mii de 
tone de otel.

Anul acesta, lună de lună, săp- 
tămină de săptămină și chiar zi 
de zi, cu aceleași agregate, cu 
aceiași oțelari, planul de otel este 
depășit lată o problemă care 
suscită atenția S a întimplat la 
Reșița vreo minune? Nu. S-a pe
trecut un lucru firesc, obișnuit

— Patria ne face răspunzători 
de oțelul pe care-l irosim. Aces
tei situații trebuie să-i punem 
capăt — au spus comuniștii oțe- 
lari. Ei au analizat amănunțit 
cauzele lipsurilor. Aprovizio
narea cu fier vechi se făcea 
defectuos, unele macarale erau 
folosite la intîmplare, agregatele 
nu erau întreținute în bune con- 
dițiuni, viata bolților de silică 
era prea scurtă, unele șarje a- 
veau tonaj redus fată de capaci
tatea cuptorului. în hală, la tur
nare, se irosea otel, iar cîteodată 
în loc de oțel de calitate supe
rioară se producea... otel obișnuit.

Acestea au fost lipsurile con
statate de comuniștii din oțelărie. 
Se impuneau deci măsuri concre
te și energice.

jos din tren prima 
în față străzile de

Cînd te dai 
dată îți apar 
pe malul Tîrnavei Mari, apoi ora
lul așezat în jurul cetății vechi 
de secole. Străzile sînt frumos a- 
menajate cu numeroase zone 
verzi, dealurile sînt acoperite cu 
păduri de molift. Curățenia este 
specifică orașelor ardelenești. Așa 
cunoști Sighișoara. Vremea este 
capricioasă aici. A nins în uit.me
le zile. Dar în curînd soarele ne 
va îmbia din nou la plimbare. Co
pacii înmuguriți, mulțimea de 
flori vor vesti venirea primăverii. 
Parcurile și străzile vor fi pline 
de lume. Atunci Sighișoara va 
îmbrăca o nouă haină sărbătoreas
că. I-o pregătesc tinerii orașului.

De cînd a apărut în „Scînteia 
tineretului" chemarea tinerilor din 
Bacău, la Comitetul raional 
U.T.M. Sighișoara s-a discutat tot 
mai des despre acțiunile pe care 
tineretul le va întreprinde pentru 
imfrumusețarea orașului.

Activiștii studiază cu atenție 
ziarele și vin cu propuneri prețioa
se. în adunările organizațiilor de 
bază U.T.M. din întreprinderi ti
nerii își iau angajamente concre
te. Așa, bunăoară, la fabrica de 
textile „11 Iunie" tineri s-au an
gajat să amenajeze prin muncă vo
luntară un parc în incinta fabricii 
și o terasă de dans unde în iunie 
se vor prezenta programe cultural- 
artistice.

Chemarea de la Bacău 
are ecou în toată țara

Am pornit prin oraș în întovă- 
lășirea lui Gheorghe Iov, activist 
al comitetului raional U.T.M In 
plin centru am dat de un mic 
șantier. Zidurile roșii, înconjurate 
de schele, săpături și grămezi de 
materiale de construcție marchea
ză locul unde va fi viitorul tea
tru de vară cu peste 500 de lo
curi. Mai încolo — pămînt răs
turnat, nisip și zgură roșie. Aici, 
vor fi cele două terenuri sporti
ve. „Parcul Pionierilor" va avea și 
el alei umbrite unde să poți pe
trece clipe plăcute.

— Lucrările au fost întrerupte 
din cauza timpului, dar pînă la 
vară totul va fi gata — mă lă
murește însoțitorul meu.

In planul de acțiune al comi
tetului raional U.T.M. sînt prevă
zute și alte obiective. Pînă în ziua 
cînd la Moscova ,va începe cel 
de-al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, tinerii 
clin întreprinderile din Sighișoara 
vor lucra la o serie de amenajări. 
Pe străzile principale ale orașului 
se vor planta 500 pomi, aleile din 
jurul cetății vor fi curățate, cele 
14 parcuri și zone verzi se vor 
planta cu flori, pista de atletism, 
terenul de baschet 
stadionul „1 Mai“ 
najate.

La toate aceste 
tul va efectua 8500 
luntară.

In munca desfășurată în a- 
cea?tă direcție, organizația de 
partid a mobilizat tineretul și 
in special pe utemiștii din oțe- 
lăria Martin.

Organizajia U. T. M. —
ajutor de nădejde

Oaspete al Conferinței 
Asociațiilor studențești
Joi 7 martie a. c., a sosit în 

Capitală pentru a participa la 
Conferința pe țară a Asociațiilor 
studențești din R.P.R. TANAKA 
YUZO, vicepreședinte al Federa
ției panjaponeze a autonomiilor 
studențești și vicepreședinte al 
Uniunii Internaționale a Studen
ților.

și volei de la 
vor fi reame-

lucrări, tinere- 
ore muncă vo-

C. SZABO

SCRISOARE DESCHISA Tovarășului Macarie, directorul 
gospodăriei agricole de stat
Laza,

„Pîinea cuptoarelor Martin este 
fierul vechi**. Pentru a ajuta la o 
mai bună aprovizionare a oțelă- 
riei cu fier vechi, organizația 
U.T M. de aici a tio ut o adunare 
generală cu toți membrii săi în 
care s-a născut angajamentul : 
fiecare utemist șî tinăr să strin- 
gă lunar cel puțin 300 kg. fier 
vechi. în această acțiune oțelarii 
i-au chemat pe toți tinerii com
binatului. Rezultatele n au întîr-

M. Lddur, maestru emerit al artei din R.S.F.S.R. 
membru în Comitetul sovietic de pregătire 

a Festivalului despre:

Cum va arăta Moscova
in preajma Festivalului
Pînă la sărbătoarea tinereții 

care va avea loc anul acesta la 
Moscova mai sînt cinci luni și 
mulți sînt tinerii care vor să afle 
cum va arăta Moscova în preaj
ma Festivalului.

Pentru a afla răspuns la acea
stă întrebare citiți relatările lui

M. Ladur, maestru emerit al ar
tei din R.S.F.S.R., conducătorul 
atelierului de înfrumusețare a 
Moscovei cu prilejul Festivalului.

— închipuiți-vă. — ne spune 
M. Ladur, — că sosiți la Mos
cova cu avionul. Pasărea de oțel 
face un tur deasupra aerodromu-

Stimate tovarășe direc
tor,

Permiteți-mi să mă re
comand : sînt una din gă
inile care trăiesc prin 
preajma casei dv. Vă a- 
mintiți ? M-ați cumpărat 
din tîrg de cîteva luni. 
De la vecinele mele apro
piate, cele 1500 găini nă
păstuite, care pînă de cu- 
rînd și-au tîrît zilele prin sete, că, 
ograda gospodăriei al că
rei director sinteți, am a- 
flat cîteva lucruri 
m-au îndemnat să vă 
mit epistola de față.

lată ce vreau să 
destăinuiesc :

Unele găini, care 
dușmănesc foarte, și cîte
va cloști vă învinovățesc 
că le-ați lăsat să ajungă 
de rîsul lumii. Rîd de ele 
pînă și... curcile! Timp de 
aproape cinci luni toată 
lumea a știut că nu fac 
nici un ou! Ce dracu, 
nici una din 1500 ?!

Un cocoș mai isteț sus
ținea sus și tare că ele nu 
ouau din cauza condițiilor 
vitrege în care le-ați ți-

cocoș! mult: aproape tot neamul
** lan- galinaceelor cotcodăcește 

de zor că aceeași vină o

care 
tri-

vă

vă

nut. Ce mîrșav 
Voia să vă „fiarbă' 
sînd zvonuri, cum că nu că
pătau hrană bună, că din poartă și inginerul șef și 
rațiile lor cîțiva funcțio- ■_ zootehnistul; că, în urma 
nari ai fermei și-au rezol- gravei neglijențe de care 
vat unele „treburi*, că ați dat dovadă s-au furat 
aveau adăposturi mizera
bile, că starea lor de igie
nă era de plîns, că erau 
zile în care crăpau de

", în sfîrșit.,. nu
mai găină să nu fi fost în 
gospodăria pe care o con
duceți I Să spun drept, eu 
n-am crezut nici măcar 
o... boabă. Cocoșul ăsta 
însă nu „cînta“ nimic des
pre faptul că, cu toate 
condițiile vitrege, suratele 
mele au ouat totuși în 
timpul acesta.

Nu, tovarășe director, 
eu nu vreau să spun că 
dumneavoastră sinteți sin
gurul vinovat ele toate, 
dar poate și faptul că 
n-ați băgat de seamă e o 
vină; fi nu de mică im
portanță... Unii susțin 
morțiș că datorită negli
jenței dumneavoastră s-au 
furat atîtea ouă. Ba, mai

mii de ouă, în timp ce 
ministerul era informat 
periodic că găinile gos
podăriei nu sînt în stare 
să facă nici un ou.

Acum, ca să vă dove
desc că eu sînt cu tot su
fletul alături de dumnea
voastră. am să vă dezvă
lui un monstruos complot 
care s-a urzit împotriva 
scaunului directorial.

lată fapt el k :
Cele 1500 de găini 

care, dună cum se zvonea 
n-au ouat atiiea luni, in
stigate de cîțiva 
iresponsabili au 
de un ordin al 
regional gostat lași. Potri
vit acestui ordm. ele, găi
nile „neouătoare". trebu
iau să fie transportate la 
gospodăria Zorleni. Cred 
că vă amintiți ce a mai 

urmat. Ați pregătit cuștile

cocoși 
profitat 

trustului

regiunea Iași
necesare, le-ați înghesuit 
acolo claie peste grăma
dă și le-ați pus pe dru
muri. Ei, bine, ceea ce 
s-a întîmplat după aceea, 
e strigător la cer I Găini
le, care pînă atunci n-au 
fost în stare să-și exercite 
funcțiunea de ouătoare, 
au făcut pe drum aproape 
200 de ouă / Da, 200 de 
ouă, ouate acolo, în cuști, 
în îngrămădeala aceea în
grozitoare și în suferințele 
provocate de zdruncinătu
rile nemiloase ale drumu
lui.

Acum, tovarășe direc
tor, găinile acestea își 
freacă aripile de bucurie 
că s-au răzbunat pentru 
bîrfelile îndurate atîta 
amar de vreme. 'După 
limbajul lor păsăresc, cică 
v-ar fi făcut „cu ou și cu 
oțet“...

Sper din toată 1 
tovarășe director, că 
marii dumneavoastră 
la minister n-or să 
nepedepsite, cu toată as
primea, asemenea infer* ii. 
Sper, de asemenea, că

inima, 
mai 
de 

lase

veți avea prudența tâ 
distrugeți această scrisoa
re, ca să nu ajungă în 
ochii lumii. Fiindcă — 
cine știe ? — poate »-o 
mai trezi careva să că 
găsească vinovatI Tocmai 
pe dumneavoastră, care 
ați fost atît de milostiv 
cu cei care se îngrijeau 
de ouăle găinilor din gos
podăria Laza...

Primiți vă rog, tovară
șe director, asigurarea 
distinselor mele conside
rat iuni Și urările cele mai 
fierbinți de a scăpa cu 
fața curată de pe urma 
acestui mîrșav complot și 
a vă primi răsplata pen
tru grija nemăsurată cu 
care le-ați copleșit pe ve
cinele mele.

A dumneavoastră,
GALINA COCOȘESCU
P. S. Să știți că o să fiu 
cit se poate de discretă 

n-o să cotcodăcesc i ‘ 
mic despre tot ceea 

ce știu...
Pentru conformitate, 

M. SPIRIDON

fi ni-

Mii de porumbei se vor înălța deasti pra stadionului centra] „V. I. Lenin" in ziua deschiderii Festi
valului. In multe organizații de Corn somol din Moscova au fost organizate centre speciale pentru 
creșterea porumbeilor. In fotografie: centrul de pe lingă fabrica de produse de patiserie „Krasnîi 

Oktiabr“ din Moscova

lui' Vnukovo. Tn fața ochilor se 
întinde o clmpie verde care are 
în mijloc o mare rozetă tn cinci 
colțuri formată din flori viu colo
rate Aceasta este emblema Festi
valului și simbolizează pacea și 
prietenia tineretului de pe cele 
cinci continente ale globului pă- 
mintesc.

Panouri multicolore cu cuvinte 
de salut In diferite limbi Intim- 
pină pe oaspeții care pleacă de 
la aeroport in oraș. Pe șosea se 
află o sculptură : o fată cu o 
ghirlondă de flori tn mină. Ea 
indică drumul spre Moscova, lată 
și orașul. Autobusul trece pe sub 
un arc de triumf aurit.

La ornarea intrărilor șl piețe
lor din Moscova lucrează un mare 
colectiv de oament de artă. Prin
cipala arteră a Moscovei — stra
da Gorki — va fi împodobită în 
zilele Festivalului cu stemele și 
steagurile de stat ale țărilor din 
care vor sosi participanți la a- 
ceastă grandioasă sărbătoare. Vi
trinele de pe stradă se vor trans
forma într-o expoziție măreață și 
variată de artă decorativă și apli
cată. in care vor fi lucrări ale 
artiștilor din Uniunea Sovietică, 
R. P. Chineză, India, Africa șl 
din multe alte locuri,

în Piața Sovietelor, participan
ta la Festival vor putea să facă 
cunoștință cu istoria Moscovei. 
O hartă luminoasă va înfățișa 
creșterea și dezvoltarea orașului, 
lărgirea granițelor sale. Pe ecra
ne, cu aiutorul unor montaje spe
ciale, se vor prezenta aspecte 
din vechea și noua Moscovă.

Piața Pușkin se va transforma 
într-un colț feeric al basmelor



PRIVIM SPRE VOI
cu mîndrie

Acad. prof. dr. C. I. Parhon
In pragul Conferinței pe 

țară a Asociațiilor studen
țești, vă transmit, dragi 
studenți din Republica 
Populară Romînă, un cald 
salut părintesc. Mă simt 
mai aproape ca oricînd 
de voi, de munca și nă
zuințele voastre. In zilele 
din urmă am fost în mij
locul studenților ce-și pe
treceau vacanța la Sinaia 
și am participat ca invi
tat la lucrările Conferinței 
Asociațiilor studențești din 
București. Mi-am amintit 
atunci de anii tinereții 
mele, de cele peste șase 
decenii de viață în care — 
la început ca student, apoi 
ca profesor și militant so
cial — am muncit în mij
locul studențimii romî- 
nești, i-am urmărit avîntu- 
rile și succesele, am pus
umărul, cuvintul și întreaga putere la făurirea năzuințelor ei. In 
cele aproape 6 decenii de viață petrecute în mijlocul a zeci de ge
nerații de studenți, am înțeles să fiu nu numai profesorul care de la 
înălțimea catedrei să împărtășească tinerilor bunurile științelor 
medicale, ci să rămîn fiul credincios al poporului, să afirm cu ho- 
tărîre convingerile democratice, să sprijin din toate puterile tot 
ce era sănătos, înaintat, luminat în lupta poporului nostru, în 
mișcarea studențească din Romînia. Iată de ce astăzi — ca și in 
urmă cu ani — ca unul din profesorii și slujitorii vieții voastre,, 
de aici, de pe înălțimile înaintatei mele vîrste, din mijlocul între
gului nostru popor, mă îndrept eu aceeași dragoste spre voi, bucn- 
rîndu-mă din plin la sărbătoarea voastră, la făurirea Asociațiilor 
studențești din R.P.R.

Am trăit mulți ani în mijlocul vostru și cred că mai mult ca 
oricare din profesorii voștri prin însăși vîrsta mea, vă pot spune 
cîteva cuvinte despre superioritatea vieții studențești de astăzi, față 
de aceea a trecutelor generații. Regimul de democrație populară 
vădește o grijă deosebită față de studențimea noastră, față de 
universitățile și institutele de învățămînt superior, marile pepiniere 
de intelectuali ale țării. Mii de studenți bursieri, laboratoare uti
late cu aparataj modem, cămine și cantine asigurate pentru majo
ritatea studenților, sînt astăzi realități pe care noi le-am jinduit 
ani de-a rîndul. Aceste condiții pe care poporul nostru muncitor 
le-a oferit studenților impun în afara îndatoririlor voastre profe
sionale, îndatoriri de conștiință, îndatoriri patriotice deosebit de 
importante. Un student conștient trebuie să-și definească activi
tatea sa în raport cu poziția pe care o ocupă în cadrul societății 
noastre. Este clar pentru oricare dintre noi că tineretul studios 
are o poziție de debitor față de masele celor ce produc bunuri 
materiale. Un student bursier — situație în care sînt majoritatea 
studenților — primește din partea statului de democrație popu
lară o bursă care se apropie de salariul minim al unui muncitor. 
Afară de aceasta, cheltuielile efectuate de stat în fiecare lună pen
tru calificarea unui student echivalează cu salariul unui muncitor 
calificat care realizează importante depășiri de normă. Să ne gîn- 
dim că în țara noastră avem zeci de mii de studenți.

S-a schimbat din temelii caracterul studiilor noastre. Invățămîn- 
tul nostru a dobîndit largi orizonturi. Invățămîntul superior din 
anii puterii populare este un învățămînt profund științific, un 
învățămînt sistematic, organizat, care obligă Ia seriozitate, la pro
funzime. Clasa muncitoare ue-a pus la dispoziție tezaurul de idei 
pe care-l reprezintă măreața învățătură marxist-Ieninistă, idei fără 
de care nu poți ajunge la concluzii consecvent științifice in nici 
un fel de domeniu al cercetării științifice. Au trecut timpurile 
studențimii vagabonde, a cataloagelor universitare în care erau 
înscriși mii de studenți și a auditoriilor frecventate doar de 50-60 
de studenți. Au trecut timpurile în care dintre studenți se recru
tau cercurile de manevră ale fascismului, timpurile în care tinerii 
intelectuali erau împinși împotriva intereselor maselor studențești. 
A fi student este astăzi o cinste deosebită. Noi, vîrstnicii. vechea 
generație de. intelectuali a țării, privim spre voi cu mîndrie. Voi 
sînteți continuatorii noștri. Aveți fericirea de a vă desface aripile 
visurilor voastre într-o lume nouă. Voi trebuie să contribuiți din 
toate puterile la consolidarea ei.

Vieții noi pe care o trăîți, voi nu-i puteți răspunde decît cu 
sforțări neprecupețite în învățătură, decît printr-o atitudine de 
profundă seriozitate și răspundere morală. întregul popor așteaptă 
cu încredere ca din rîndurile voastre tinere să răsară mințile stră
lucite ale cercetătorilor științei, ale celor ce-și vor dărui forțele ’ 
și talentul măreței opere de continuă propășire a iubitei noastre , 
patrii.

Printre delegații la Conferința
Grigore Guzu

București

Conduse cu înțelepciune, 
asociațiile studențești 
obțin bune rezultate

Azi se deschid lucrările Conferinței pe țară a Asociațiilor 
studențești. Din toate centrele universitare au sosit in 
București delegați ai studenților. In dorința de a 

infățișa cititorilor noștri citeva din problemele care-i preocupă 
pe membrii asociațiilor, ne-am adresat unora dintre delegați 
cu rugămintea de a răspunde la întrebările noastre, lată citeva 
din răspunsurile primite:

Ghi.L“he îndatoririle obștești

AnaZarka§ Prin colaborare
—•—

la PRIETENIE
Tovarășa Farkaș Ana este stu

dentă In anul III la Facultatea de 
fizico matematici a Universității 
„Bolyai" din Cluj Și membră a 
Consiliului asociațiilor studen
țești pe universitate. Ea munceș
te și in cadrul Consiliului asocia
țiilor pe oraș în comisia profesio
nală. Precum vedeți, sarcini de 
mare răspundere.

lat-o tn fața noastră alegîn 
du.și cu grijă cuvintele pentru a 
putea răspunde cit mai corect ro 
mînește la ancheta întreprinsă de 
gazeta noastră. S-au discutat 
multe probleme ce se referă la 
viata studenților din Cluj și evi
dent că se cere scoasă în evi
dentă, tn primul rînd, problema 
cea mai specifică studenților din 
acest oraș și anume, a colaboră
rii și prieteniei ce se leagă tot 
mai strfns tntre studenții romîni 
și maghiari.

—• Pentru strîngerea legături
lor de prietenie, pentru cunoaște
rea reciprocă, — ne-a spus dînsa 
— noi Organizăm 
țiuni comune cu 
versitățil „Victor 
rașul nostru. Așa
manifestările culturale și sporti
ve pe care Ie organizăm în co
mun. Noi tindem de fapt să rea
lizăm cele mai strînse legături, 
la nivelul facultăților, pe specia, 
lități. Acestui scop slujește, de 
pildă, reuniunea tovărășească co
mună a celor două facultăți 
matematică, care va avea loc 
sfîrșitul acestei sâptămîni

Firește că colaborarea nu 
va limita numai la legături 
domeniul cultural-sportiv.

Intenționăm — și aici tov. 
Farkaș a început să-și expună 
proiectele de viitor cu multă In. 
sufletire (e doar domeniul ei) —

să realizăm o strînsă colaborare 
pe tărîm științific, pe tărîm oro- 
fesional. Astfel vom încerca. în 
limita posibilităților, să organi
zăm participarea comună a stu
denților romîni și maghiari 
munca de cercetări precum șî 
practică. Vrem de asemenea 
organizăm un rodnic schimb

la 
la 
să 
de

ALE STUDENȚILORcuta cu el condițiile specifice și 
modul cum acestea pot fi îmbu
nătățite. Cea de a doua se referă 
la o colaborare mai strînsă cu 
muncitorii uzinelor de utilaj a- 
gricol „Semănătoarea" și „T 
Vlâdimirescu", cărora le vom 
menaja parcuri și spații verzi 
vom primi, în schimb, piese 
utilaje pentru un cerc tehnic 
institut.

f Bineînțeles, 
| cadrul conferinței 
j nu are rost să dis-
i cutăm toate aceste
ii inițiative locale, ci 
j va trebui să lămu- 
i rim o seamă de 
ș chestiuni de princi- 
i piu. In ceea ce mă 
| privește, am inten- 
i ția să ridic proble- 
: ma activității de 
i cercetare științifică

a studenților.
In prezent, *■ 

ceasta se rezumi, 
in mod greșit, la 
conferințele anuale 
de bilanț. Cred că 
asociațiile trebuie 

să se îngrijească să facă din 
cercetarea științifică o preo
cupare permanentă de importan
ță primordială, să organizeze 
schimburi de experiență In
tre centrele universitare și Intre 
institutele de învățămînt supe.-.oc 
din țările prietene. De altfel, a- 
sociațiile din institutul nostru au | 
și perfectat un asemenea schimb 
de experiență cu un institut dt 
RJ>. Bulgaria". I

I-------------------------------------------------

Tovarășul Grigore Guzu, stu
dent în anul IV al Facultății de 
horticultură a Institutului agro
nomic „N. Bălcescu" și adjunct 
cu problemele organizatorice în 
comitetul U.T.M. al institutului 
este și el membru al asociațiilor 
studențești și delegat la confe
rința pe țară. întrebărilor puse 
de reporterul nostru el le-a răs
puns cu amabilitate.

„In institutul nos
tru, asociația a rea. 
lizat o seamă de lu
cruri bune, con
crete. care țin de 
înfrumusețarea vie
ții studenților; or
ganizarea clubului, 
a unor audiții mu
zicale, vizionarea 
de două ori pe 
săptămînă a unui 
film la institut, tri
miterea la odihnă a 
unor studenți în 
vacanța de iarnă, 
organizarea con
cursului „Iubiți car
tea". îmbunătățirea 
condițiilor la can
tină și cămin etc. Cred că 
toate acestea au fost posi
bile, fiindcă asociațiile au lu
crat sub conducerea organizației 
de partid și directa îndrumare a 
organizației U.T.M. Obiectivul 
central comun a fost de a deter
mina pe fiecare student să mun
cească cu pasiune, de a-și găsi 
domeniul de muncă preferat Or
ganizația U.T-M.. care cunoștea 
studenții din întreaga lor activi
tate și din convorbiri speciale *- 
vute In acest scop, a indicat aso
ciațiilor preferințele și aptitudi
nile fiecăruia in așa fel incit 
sarcina obștească nu numai să 
nu dăuneze dar și să vină în 
sprijinul ridicării nivelului profe
sional. Studenții și-au găsit ast
fel locul potrivit — unul la cor, 
altul în echipa de teatru, la stația 
de radioamplificare sau în comi
tetul de cămin.

Asociațiile noastre nu s-au 
mărginit însă la aceste activi
tăți, deși foarte folositoare, to
tuși. oarecum de interes tempo
rar. Aș vrea să pomenesc de 
două acțiuni legate de viitorul 
studenților noștri, de pasiunea 
lor pentru profesie. Un* dintre 
ele este organizarea unei consfă
tuiri cu președinții de gospodării 
agricole colective din unele re- 
giuni tn care vor fi repartizați 
absolvenții noștri, pentru a dis-

Simboluri
Tradiția insignelor Studențești 

este frumoasă și nu trebuie pără
sită. Făclia, echerul fi compasul, 
roata dințată, ciocanele încrucișa
te, balanța, coloana ionică, cupa 

' cu șarpele, toate celelalte sînt tot 
atîtea simboluri elocvente ale ma
rilor misiuni pe care societatea le 
pune In fața tineretului care în
chipuie intelectualitatea în forma
ție. La reverul hainei studentului 
o asemenea insignă presupune mai 
mult decît legitimarea, cu o nuan
ță de cochetărie a respectivei fa
cultăți. E un angajament continuu, 
semnarea zilnică, de-a lungul a 
patru, sau cinci, sau șase ani de 
studiu, a unei polițe în alb. „Da, 
însușindu-mi știința voi ști să lu
minez la rîndul meu, da, în mina 
mea balanța va fi sensibilă la 
dreptate, da, coi ridica fi eu tem
ple ale frumuseții fi armoniei, da, 
voi veghea toată viața la sănătatea 
neprețuită a organismului ome
nesc. Către aceasta tind, aceasta 
este ținta de aur a vieții mele, 
pentru aceasta vreau să-mi chel- 

. tuiesc energia, pasiunea, talentul, 
dragostea'.

Și totuși, simbolurile ar rămîne 
cu sensuri incomplecte dacă totul 
s-ar opri aici. Exprimînd 
legile obiective ale realității, marxis
mul ridică întrebarea: pentru 
cine ? In folosul cui această pro
misiune generoasă ? Minunata po
liță în alb acoperită de incalcula
bilul elan al tinereții creatoare — 
de către cine va fi revendicată ? 
Cine va fi fabulosul beneficiar al 
acestei energii, al acestei pasiuni, 
al acestui talent, al acestei dra
goste de o viață întreagă ?

Pentru participanții la Conferin
ța pe țară a Asociațiilor studențești 
fi pentru toți cei pe care acești 
delegați îi reprezintă, răspunsul 
este simplu ca lumina zilei: po
porul va primi rodul sporit al în-

vățăturii noastre. Nimeni altul de
cît poporul.

Limpede.
Dar pentru studenții fi absol

venții anului 1933. de pildă, pen
tru foarte mulți dintre ei lucrurile 
n-au fost tot atît de clare. Cei care 
visaseră din copilărie să studieze, 
cei ai căror părinți vărsaseră su
dori de singe ca să-fi țină fiii la 
școli, cei care răzbiseră, cu efor
turi nemaipomenite, printre munți 
ce. se bat in capete fi izbutiseră 
în sfîrșit să obțină o diplomă — 
o priveau atunci, in 1933, cu un 
rictus de uimire, de fale, de furie 
fi de disperare. Sufletul șomerilor 
intelectuali de 25—30 ani era un 
butoi cu pulbere așteptind o sin
gură scînteie. Mintea plină de cu
noștințe, trupul vlăguit de aștep
tare zadarnică. Cum scriau acei 
nefericiți tineri atunci, în pragul 
Congresului pe care-l convocaseră 
în 1933 și care nu s-a mai deschis 
niciodată ? lată :

„Veniti la Congresul cel mai 
trist al tinerimii luminate și ofilite 
de suferințe... veniți, cei care mîn- 
cați pîine din două în două zile; 
veniți cei ce schimbați din an în 
an cămașa și o aruncați ruptă la 
gunoi; veniți cei ce dormiți prin 
gări, grădini publice, pivnițe și 
grajduri".

Stăplnii de atunci ai țării nu a- 
veau nevoie de intelectuali. Ce să 
facă oare cu ei? Ce să facă in
dustriașii fi moșierii cu profesorii? 
Să-i învețe carte pe țărani ? Inu
til. Țăranii pot munci fi fără car
te, ha chiar în felul acesta au mai 
puține „idei".

Dar cu inginerii de mine ? S3 
aibă grijă de întreținerea galeriilor 
după toate legile securității ? Inu
til. Dacă galeriile se prăbușesc sau 
sînt inundate, societățile de asigu
rare vor plăti — mai mult chiar 
decît suma beneficiilor curente.

Dar cu medicii ? Să stîrpească

mortalitatea infantilă, să ridice 
media anilor de viață ai muncito
rului ? Inutil. Dacă muncitorul nu 
trăiește decît 35—40 de ani, dacă 
fi copii săi mor curind, atunci 
cheltuielile de administrație scad: 
se reduce cuantumul pensiilor.

Dar cu juriștii ? Să asculte plîn- 
gerile celor deposedați samavolnic 
de pămînt fi a celor accidentați 
din neglijența patronului ? Inutil. 
Moșierul și patronul fabricii iși pot 
împărți singuri dreptate inlăuntrul 
proprietăților lor — fi o vor face 
cu mult mai bine yf mai sigur de
cît oamenii legii.

Și așa mai departe.
Toate au rămas în urmă. Strigă

tul de revoltă al șomerilor cu di
plomă din 1933 nu mai rătăcește 
prin spații. De pe băncile parcuri
lor s-a șters urma lăsată de stu
denții care dormeau acolo. Aspiri
nele sînt cumpărate pentru modes
ta lor utilitate medicală și nu pen
tru ca, asimilate în doze 
enorme, să suplinească absen
ța lemnelor de foc în man
sardele studențești. Portarii și 
chelnerii din localurile de noapte 
nu ți-ar mai putea rezolva, cu toa
tă bunăvoința, un calcul diferen
țial și nici să-ți vorbească detailat 
despre descoperirile chirurgului 
Ambroise Pară. Oamenii sînt as
tăzi la locul lor: studenții pe băn
cile amfiteatrelor, absolvenții la 
posturile de comandă ale uzinelor 
și șantierelor, la catedre, în clinici, 
în laboratoare, în ateliere de pic
tură...

Creatorii unor noi simboluri stu
dențești mai au de meditat. Desi
gur, făclia, echerul și compasul, 
roata dințată, balanța — sînt ele
mente valabile. Tuturor acestora le 
lipsește însă ceva pentru a da cu
loarea zilei de astăzi. Cine știe (nu 
e nici măcar o sugestie) poate o 
inimă ce se oferă razelor solare.

ȘTEFAN IUREȘ
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Pe tovarășul Gheorghe îa- 
che, președintele Consiliului 
nrășenesc-Timișoara al asocia
țiilor studențești l-am intilnit 
in Gara de Nord, abia cobo- 
rît din tren. Amabil, tovarășul 
Tache a încuviințat să răs
pundă întrebărilor noastre în 

ociuda oboselii pricinuită de 
noapte întreagă de drum.

1
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— Da. desigur că voi lua 
cuvintnl in cadrul Conferinței 
pe țară a asociațiilor studen
țești. Despre ce anume voi 
vorbi ? Bineînțeles voi trece în 
revistă citeva din realizările 
studenților timișoreni obținute 
in scurtul răstimp de c?nd 
s-an creat consiliile asociații
lor. De pildă, voi vorbi des-

pre acțiunea întreprinsă de 
studenții din centrul nostru 
universitar în vederea înfru
musețării orașului. Studenții 
de la Institutul politehnic și 
cei de la Institutul de medici
nă au avut o inițiativă preți
oasă : fiecare institut de învă- 
țămînt superior să preia in 
grijă cite un parc al orașului. 
De pe acum studenții au în
ceput să presteze ore de mun
că voluntară in vederea Înfru
musețării orașului.

O altă problemă pe care 
vreau s-o ridic în cadrul con
ferinței este cea a activității 
culturale. în centrul nostru 
universitar activitatea cultura
lă se desfășura în mod spora
dic. Odată cu înființarea aso
ciațiilor activitatea culturală 
a căpătat un caracter mal per
manent și substanțial. în spe
ță, este vorba de faptul că în 
aproape toate institutele de în
vățămînt 'superior s-au reor. 
ganizat ansamblurile artistice 
(echipe de cor, teatru etc). 
Am primit numeroase instru
mente muzicale și echipament 
artistic cu ajutorul cărora nă
dăjduim să ridicăm nivelul 
general al muncii culturale în 
centrul nostru universitar 
Altceva, la conferință ! Pentru 
o întîlnire neprevăzuta în gară 
cete spuse constituie cred, 
lucruri de seamă.

Ne-am declarat de acord cu 
formularea tovarășului Tache.

numeroase ac- 
studentii. Uni- 

Babeș“ din o- 
sînt, de pildă,

experiență. In afară de acestea 
avem de grind să rezolvăm urmă-1

Ion.™an O strînsă legătură
CU PRACTICA— Tovarășul Tritan se ailă acum in institut ?

— Da. sigur că da, e la «ediții UT JA Să știți 
însă că e foarte ocupa*, mi-a răspuns ouai din
tre studenții Institutului pobtehne.

Nimic mai potrivit Ion Trifan. președintele Con
siliului asociațiilor studențești din Institutul poli
tehnic din București tocmai ;și pregătea corintul 
pentru discuții la Conferința pe țară a Acodațiăor 
studențești din R.P.R Așa că i-a fost destul de 
ușor să răspundă la ancheta noastră

— In institutul 
nostru—a spus to
varășul Trifan— o 
sarcină grea care 
nu a fost rezolvată 
pînă acum și ale 
cărei probleme s-au 
dezbătut pe larg 
la conferința aso
ciațiilor pe in
stitut este crearea 
unei legături per
manente tntre In- 
vățămtntul tehnic 
și practica de pro
ducție. Pină a- 
cum această legă
tură s-a făcut in 
institutul nostru 
pumai cu oca
zia practicii de 
vară a studenților.
Dar și la practică, care era de multe ori nepregă
tită, studenții se răspindeau în țară cu indicații 
destul de vagi, în întreprinderi ei nu lucrau efec
tiv, astfel că la colocvii se constata o insuficientă 
însușire a cunoștințelor practice.

Ce și-a propus să facă consiliul asociațiilor din 
institutul nostru pentru remedierea acestui neajuns? 
In primiri rînd, împreună cu conducerea institutu. 
lui, am hotărît ca practicanții trimiși tn marile cen
tre industriale să fie însoțiți de cadre didactice, 
care vor fi îndrumători permanenți ai viitorilor 
noștri specialiști. Totodată am propus uzinelor 
„23 August" ca, cu titlu de experiență, un număr 
de 50 de studenți din diferiți ani să fie încadrați 
în timpul practicii direct in procesul de producție. 
Ne-am și gîndit ca de această problemă să se ocupe 
tovarășul asistent Victor Tabără, membru In con
siliul nostru. Practica hi timpul verii nu-i însă

suficientă. Studenții trebuie să se deprindă încă din 
cursul anului să împletească cunoștințele teoretice 
cu munca practică In acest scop folosind legătu
rile ce s-au format între institutul nostru și uzi
nele ce ne patronează („23 August". „Boleslaw 
Bierut", „Electro-Aparataj" și ..Radio-Popular"), 
muite teme științifice vor fi legate direct de pro. 
b erele practice ale acestor întreprinderi și cu spri

jinul lor material 
studenții vor reali
za unele lucrări 
prevăzute la cabi
netele tehnice ale 
uzinelor. Studen 
ții, care au și 
elaborat tn cercu
rile științifice u 
nele proiecte, vor 
avea acum posi
bilitatea să le 
execute practic în 
laboratoarele și a- 
telierele uzinei.

încă de la în
ceputul acestui se 
mestru, președin
ții asociațiilor au 
stat de vorbă 
cu delegați ai

uzinelor, după care, împreună cu decanaiele orga
nizațiile de partid și U.T.M. din facultăți, au In 
tocmit planul unei strînse colaborări științifice, cui- 
turale și sportive cu uzinele care ne patronează 
Avantajul acestei colaborări nu se rezumă numai 
la probleme de specialitate, ci ea are și un rol 
important în dezvoltarea prieteniei dintre studenți 
și muncitori. Sub egida asociațiilor noastre au și 
avut loc diverse reuniuni la care au participat stu
dent! și muncitori; concerte ghicitoare cu premii 
pe teme tehnice, iar pentru viitor se preconizează 
excursii, întîîniri sportive, vizite reciproce etc., 

M-ați rugat să vă spun care este după părerea 
mea una din cele mai importante probleme pe care 
și-o pun asociațiile studențești din Institutul nos

tru ? Știință și practică, aceasta este I

claudiu±Tu'BujQr Asociațiile
Pe tovarășul Claudiu lonescu- 

Bujor, președintele Consiliului 
Asociațiilor studențești din Uni
versitatea „C. I. Parhon", l-am 
rugat să Împărtășească cititori
lor noștri citeva din problemele 
de care s.a ocupat asociația 
pină acum.

— In scurta perioadă care a 
trecut de la înființarea asociației 
studențești din universitate și 
de la alegerea consiliului, s-au 
clarificat multe din problemele 
care ne stau In față și s-a con
turat cape va fi activitatea pe 
perioada ce urmează, 
mele multiple și variate 
le cuprinde activitatea 
țiilor, formele și stilul 
muncă au necesitat mai
efort pentru lămurirea lor, pen.

Proble- 
pe care 
asocia* 
nou de 
întîi un

tru găsirea celor mal potrivite 
forme de muncă.

La conferință se vor mai lă
muri multe din problemele ce 
stau în fața asociațiilor noastre, 
în baza experienței acumulate 
de asociațiile studențești din 
țară. Cu toate că activitatea 
consiliului și a asociațiilor este 
la început, au fost rezolvate o 
serie de probleme care privesc 
munca științifică și cultural- 
educativă. îndeosebi a fost sti
mulată și intensificată activita. 
tea științifică, prin cercurile pe 
specialități formate în cadrul 
facultăților și prin schimbul 
de experiență între cercurile 
științifice din diferite centre uni* 
versitare. De exemplu, între

de 
la

se 
în

toarea problemă care frăminta de 
mult pe studenții noștri: Să obți. 
nem pentru studenții din anii su
periori accesul la unele cursurț 
de specialitate la Universitatea 
„Victor Babeș“, la materiile care 
nu se predau Ia Universitatea 
„Bolyai“. modifîcînd totodată și 
programul acestora în raport și 
cu necesitățile noastre.

Sîntem la începutul activității 
noastre și nu avem încă expe
riența. Vrem să cunoaștem $1 ex
periența altor asociații, să învă
țăm din activitatea lor $i sa a- 
plicăm aceste învățături în prac
tică.

Sîntem siguri că Conferința ne 
va prilejui acest lucru.

I. Schwartzberg T • j I • |I impui liber

PROBLEMA MAJORA
lancu Schwartzberg, student 

in anul III la Facultatea de in
dustrie ușoară din cadrul Insti
tutului politehnic lași, a poposit 
tn București cu prilejul confe
rinței pe țară a asociațiilor stu
dențești. Studenții Facultății de 
industrie ușoara l-au ales dele
gat la conferința 
pe fostul muncltO’ 
la uzina „Republi 
ca" din Botoșani, 
care a urmat apoi 
dot ani Facultatea 
muncitorească, a- 
precilndu-i In felul 
acesta voința de a 
învăța, interesul 
pentru știință.

Răspunztnd în 
trebărilor noastre, 
tovarășul Schwar
tzberg s-a ocupat 
de o latură impor
tantă a activită 
ții asociațiilor stu 
dențești: organiza
rea timpului liber 
al studenților.

— In cadrul conferinței pe o- 
raș a consiliilor asociațiilor stu
dențești s-a acordat o mare a- 
tenție acestei probleme. Numeroși 
delegați au arătat atunci necesi
tatea organizării judicioase a 
timpului liber al studenților. La 
Iași, not am obținui o serie de

succese In această direcție Exis» 
tă o preocupare mai mare din 
partea asociațiilor pentru ca stu
denții să-și petreacă timpul liber 
intr-un mod educativ, instructiv. 
Săptăminal sînt organizate con
certe educative gratuite pentru 
studenți, recitaluri, filme $i 

spectacole de tea
tru. într-un numdr 
mai mare sini or
ganizate conferin
țe interesante, care 
atrag un însemnat 
număr de studenți. 
Posibilitățile exis
tente nu sînt însă 
pe deplin valorifi
cate. Mai exisiâ 
încă goluri tn or
ganizarea timpu'Aâ 
liber al studenților 
și din pricina asta 
se mai tnttmplă ca 
unii tineri să bată
străzile fără nici
un folos sau să
se dedea unor

preocupări lipsite de ținuta co»
respunzătoare unui student de 
tip nou. Din această pri
cină consider că discutarea aces
tei probleme in cadrul conferinței 
pe țară, găsirea împreună a solu
țiilor celor mai juste de îndru
mare a tineretului studios ne fă
gașul unei organizări demne a 
vieții, constituie una din sar ci» 
nile noastre importante.

organizatoare
ale activității științifice

16—17 martie se va ține o „Se
siune științifică comemorativă 
1907“ la București, unde vor 
participa studenții din lași și 
Cluj. Ea va fi continuată, pe 
alte teme, la lași și apoi la Cluj, 
în lunile aprilie și mai. Pe alt 
plan, la sfirșitul lui aprilie se 
va ține sesiunea pe țară a 
cercurilor științifice, după care 
asociația va publica un buletin 
cu cele mai importante lucrări.

Unele din teme au fost fixate 
și pregătite, iar la altele se lu
crează acum. La această proble
mă tov. Bujor s-a oprit mai 
mult expllcîndti-mi că sesiunea 
din aprilie va însemna legarea 
de practică a problemelor dez
bătute in cercuri. Imediat după

sesiune se vor face 
științifice cu grupuri 
denți geologi, biologi, 
arheologi etc., la Bicaz, 
troșani și în alte centre.

Timpul liber al studenților a 
fost organizat în jurul clubului 
universității unde in fiecare zi 
există un program de confe
rințe, simpozioane, Intî'niri în 
tre profesori și studenți, con 
certe-lecție, vizionarea de spec

tacole de teatru și cinemato
graf Mi-am dat seama că des
pre munca pe care trebuie s-o 
cuprindă asociația ar fi încă 
foarte multe de spus. Aspectele 
multiple și variate de care se 
ocupă scot în cale o sumedenie 
de lucruri legate strîns de spe
cificul fiecărei facultăți.

excursii 
de stu- 
f ilologi, 

Pe
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De Ziua Femeii Cum se vor n
serbările de sfîrșit de an școlarp.'.emta Oțelul tinerilor

I
 (Urmare cBn pag. l.a) 

mîndria noastră. înttlnim nume
roase femei care lucrează în 
felurite domenii de activitate. 
Numai in anii primului cincinal 
au intrat în producție peste 
300.000 femei, dintre care multe 
au obținut o frumoasă califi
care. Putem enumera nume de 
I femei fruntașe în producție,
Inițiatoare de metode noi, direc
tori de Întreprinderi pe care le 
conduc cu destoinicie. înainte 
vreme erau niște simple temei, 
necunoscute. Astăzi însă faima 
lor s-a dus departe, fiind cunos
cute nu numai in țară, dar și 
peste hotare. Ceea ce ne bucură 
și mai mult este că o bună parte 
din ele sînt tinere, crescute în 
regimul nostru. Una dintre a. 
cestea este tînăra Antoaneta 
Alexovici-Manea de la uzinele 
textile „7 Noiembrie" din Bucu
rești, sau inginera Larisa Maieu 
de la întreprinderea textilă 
„Flamura Roșie" din aceeași lo
calitate. Ultima dintre ele a 
fost muncitoare. Prin condițiile 
ce le-a avut la dispoziție ea a 
putut urma cursurile universi- 

- tare, devenind ingineră. Muncl- 
țj torii fabricii „30 Decembrie* 
!din Arad se mîndresc de ase.

menea cu inginera Petriia Ma
ria care îndeplinește funcția de 
director adjunct.

O viață nouă a fost creată șl 
2 femeilor de Ia sate, din rindul 
2 cărora s-au distins organiza- 
2 toare pricepute. Din consiliile 
2 de conducere ale gospodăriilor 
2 colective fac parte peste 1.800 
2 de femei. Numele președintei de 
2 colectivă Maria Zidaru este în. 
2 deajuns de cunoscut în afară 
7 de ea, au mai apărut și altele. 
2 Printre ele este și Maria Dinu, 
2 președinta gospodăriei colective 
2 „Grivița Roșie" din comuna Bo- 
2 lintinu-Deal, regiunea Bucu- 
2 rești. Tărăncile muncitoare din 
< țara noastră constituie o adevă- 
< rată forță în viața satului. Ele 
2 depun toată strădania pentru ca 
2 recoltele să fie tot mai bogate, 
< pentru ca să sporească șeptelul. 
< Ințelegînd drumul cel bun pe 
< care trebuie să-1 urmeze țără- 
c nimea muncitoare,, mii și mii de 
< țărănci muncitoare au intrat în 
? gospodăriile colective. în înto- 
2 vâr aștri șl asociații simple.
I Niciodată ca pînă astăzi por. 
k țile școlilor nu au fost deschise 
( larg fiicelor de oameni ai 
k muncii. Ceea ce altă dată se 
k părea a fi vis, azi devine rea. 
. litate. Iată de exemplu din to- 
) talul de studenți care învață 
k în instituțiile de tnvățămint su- 
i perior, aproape o treime sint 
i tinere fete. Analfabetismul a 
j fost lichidat. Dezvoltarea invă- 
j țămfntuluf elementar și mediu a 
j făcut ca pînă in ceie tpai înde- 
, nărtate colțuri de țară. în că. 
j tune altădată uitate de toți, să 
j se înalțe școli.
) Ne mîndrim pe drept cuvlnt 
) cu intelectualele noastre. Ele 
) ocupă un loc de frunte in dome- 
) niul științei și culturii, al ocro- 
> tlrll sănătății și educației tlne- 
) retului. E un succes remarcabil 
j faptul că de la o singură fe- 
) meie profesor universitar și nici 
) un conferențiar să se ajungă la 
j 31 profesoare universitare și 90 
j de conferențiare. Academia 
j R.P.R. are peste 600 colabora. 
; toare științifice. Avem femei 
> scriitoare, actrițe de teatru și 
; cinematograf, cîntărefe remar- 
> cabite, pictorițe.
1 Azi femeile din patria noa-

stfă se buciiră de depline drep
turi politice alături de bărbați, 
participă la vot, desfășoară 
muncă politică activă la condu
cerea statului. Foarte multe sint 
femeile care activează ca depu
tate in sfaturile populare și in 
Marea Adunare Națională.

Pentru ocrotirea mamei și co
pilului, partidul și guvernul nu 
precupețesc nici un efort. Ro
mania burghezo.moșierească de
ținea primul loc în Europa in 
privința mortalității infantile. în 
1938, de exemplu, din 100 de 
copii care se nășteau, mureau 
19 copii fără a putea ajunge 
virsta de un an. 80.000 de copii 
mureau astfel anual deoarece 
nu exista nici o preocupare 
pentru apărarea lor. Actualmen
te asemenea situații nu se mai 
intîlnesc. Mamele se bucură de 
un sprijin larg din partea statu
lui. Dovada cea mai concluden
tă ne-o dau recentele măsuri 
luate pentru protejarea mame
lor Înainte și după naștere, fon
durile ce se alocă pentru aju
torul familial de stat etc. în ul
timii cinci ani, ca semn al înal
tei prețuiri aduse maternității, 
au fost acordate peste 50,000 de 
ordine „Mama Eroină", ,,Gloria 
Maternă", „Medalia Materni
tății" femeilor cu mulți copii.

Desigur că este foarte greu 
să poți cuprinde chiar și sumar 
marile transformări petrecute 
în viața femeii în anii de demo
crație populară. Ele apar cu a- 
tît mai mari cu cft ne gîndim 
la viața plină de amărăciuni a 
femeilor din țările capitaliste și 
coloniale.

Iată, exprimat în procente, 
cit reprezintă plata muncii fe
meilor în raport cu bărbații in 
cîteva state capitaliste: S.U.A. 
71%, Elveția 65°/», Anglia 
59-61%, Belgia 55-61%, Ja
ponia 44% etc. In Japonia, ce
lor 10.000 de muncitoare de la 
O.M.I. Kchshi nu li s-a permis 
să se căsătorească „deoarece a- 
eeasta le-ar micșora rartdanltn- 
tul în muncă". Patronii firmei 
„Canadian General Electric" 
obțin anual 1.164.800 dolari, nu
mai datorită discriminărilor 
tre salariile femeilor și cele 
bărbaților.

Aceasta-i viața femeii țn 
pitalism. Aceasta-i ..democra
ția" pe care imperialiștii ne-o 
dau cu nerușinare ca exemplu.

Le asigurăm încă odată pe 
surorile noastre din țările ca. 
pitaliste că mima noastră este 
alături de ele. că sprijinim lup
ta lor pentru dștigarea dreptu. 
rilor firești.

Sărbătorind ziua de 8 Martie, 
să ne afirmăm încă odată do
rința noastră nestrămutată de a 
munci fără preget pentru înflo
rirea scumpei noastre patrii.

Tinerele noastre muncitoare 
sînt chemate să lupte cu aceeași 
abnegație pentru mărirea pro
ductivității muncii, a producției, 
pentru reducerea prețului de 
cost, pentru introducerea teh
nicii noi in întreprinderile unde 
lucrează. O grijă sporită li se 
cere pentru realizarea economii
lor. pentru îmbunătățirea cali
tății produselor și pentru varie
tatea sortimentelor.

Tinerele noastre colectiviste și 
țărănci muncitoare stnt chemate 
să-și însușească știința agroteh
nică înaintată pentru ca produc
ția agricolă să îie dîn an în an 
mai îmbelșugată, contribuind la 
aprovizionarea oamenilor muncii

in. 
ale

ca-

din țara noastră, la aproviziona
rea industriei cu materie pritnă 
necesară.

O datorie mare revine tinere
lor noastre educatoare în sea
ma cărora este încredințată pre. 
gătirea copiilor din școli. Socia
lismul are nevoie de oanienl lu
minați. De aceea, în școală, tre
buie să se depună o muncă per
severentă pentru că procesul de 
învățămînt să se îmbunătă
țească mereu. Viitoarele cadre, 
schimbul de mîine, au nevoie 
de o pregătire deosebită, mai 
înaltă.

în sfîrșit tinerelor eleve și 
studente li se cere să depună 
tot interesul pentru a.și Însuși 
cunoștințe bogate și temeinice 
Partidul și guvernul le pun la 
dispoziție mijloace cum nu au 
existat nici o dată pînă acum 
Datoria lor este de a învăța și 
a răspunde chemării Ce li se a- 
dresează așa cum se cuvine.

Cu prilejul zilei de 8 Martie, 
urăm femeilor și tinerelor fete 
din țara noastră noi succese. 
Prin munca lor să contribuie 
la triumful cauzei păcii și so
cialismului.

(Urmare din pag. l-a)

Cum va arăta Moscova 
în preajma Festivalului

rusești. Pe bulevardele Tverski 
și Gogol oaspeții vor intilni eroi 
din operele literaturii mondiale. 
Pe malurile rlului Moscova tine
rii vor intilni pe Don Quichotte 
și sluga sa credincioasă, pe cei 
trei mușchetari precum și multe 
alte personaje.

Cercetătorilor polari din ‘întrea
ga lume li se pune la dispoziție 
un bulevard întreg. Aici se pre
supune că se va putea „construi" 
un curcubeu adevărat și o auroră 
boreală. Strada Herțen, pe care 
este situai Conservatorul, se va 
transforma intr-o stradă a muzi
cii, Piața de lingă cinematograful 
„Udarnik" va fi rezervată cine
matografiei. Aici vor putea fi vi
zionate cele mai remarcabile pro
ducții cinematografice din întrea
ga lume. Colinele Lenin și Pia
ța Nouă de lingă Muzeul poLieh» 
nic vor deveni locuri unde se vor 
demonstra cele mai noi realizări 
ale științei și tehniăL Nu sini 
uitați râd filateliștii. vinătoriu 
pescarii. Ei au de asemenea rezer
vate colțuri pilor ești.

înfrumusețarea PiețU Comuna 
dir. Paris egte indâr.zJă fetelor 
din întreaga lume. Potrivit inten
țiilor oamenilor de artă, intre ntt- 
merbase și frumoase flori, va 
trebui să „crească" aici o roma» 
niță gigantică. Frunzele sale vor 
alcătui steagurile tuturor țări
lor. In centru se va forma din 
petale albe — hora fetelor de di
ferite naționalități din întreaga 
lume.

O magistrală vie, multicoloră 
va trebui să devină și traseul de 
la Expoziția agricolă unională 
pi nd la Lujniki, unde, pe Stadio
nul central „V. I. Lenin", va avea 
loc deschiderea festivă a Festiva
lului. Temele principale ale or nă
rii acestui traseu sini pacea, mun
ca, prietenia, dragostea, fericirea, 
dar, fără îndoială, e destul de 
devreme să vorbim despre o con
cretă distribuire a ornamentații
lor, deoarece timp mai g suficient.

Ministerul Invățămintului a 
trimis ștțziilbr de editură genera
lă instrutțiani prin care se hotă
răște ca anual serbarea de sfîr
șit de an să se organizeze în 
fiecare școală după terit.inarea 
cursurilor, între 27—'30 iunie. 
Serbarea va dura trei zile, iar 
programul ei va cuprinde: Ziua 
adunării solemne, Ziua manifes
tărilor sportive și Ziua manifes
tărilor cultural-artistice.

In cursul Zilei adunării solem
ne, în fiecare școală se va pre
zenta în cadrul unei festivități 
bilanțul activității desfășurate în 
timpul anului școlar, se vui sub
linia rezultatele la învățătură și 
comportare ale elevilor. Cu acest 
prilej se vor face premieri și evi
dențieri.

Câîendar comemorativ 
al Academiei R. P. R.

Anul acesta, ca și în alți ani, dramuri noi, a împins înainte 
vor fi comemorate figuri desea- știința. 
mă ale trecutului țării noastre, a poporul: 
căror operă creatoare a deschis

iar oamenii de artă care lucrează 
la aceasta au încă multe propu
neri originale.

E interesant, de pildă, proiec
tul de ornare a Piefii Insurecției, 
In care se prevăd de asemenea 
unele acțiuni In timpul Festivalu
lui. Tema ei: .fie ca mameie să 
nu mai plingă niciodată''. Deasu
pra unui cooar de flăcări se ridi
că ruinele unei clădiri distruse 
cu fotograf-ie orașelor șterse de 
pe fafa oămintului in timpul răz
boiului. Pe acest fond se va așe
za sculptura unei femei îndure
rate

Ultima porțiune a traseului pini 
la Lujniiă e marea stradă Piro- 
gooska.a — închinată celor anei 
Festicaiuri mondiale ale tineretu
lui și studenfilor care au avut loc 
la Praga. Budapesta. Berlin. 
București și Varșovia.

Una din cele mai mari piețe tiir. 
Moscova — Maneina-a — va fi 
ornată pe tema : USoarele păcii — 
prietenia intre pcpoartT. Aici vor 
avea loc adunăr. de masă ale ti
neretului. Un soare artificial va 
lumina zi și noapte globul pimin. 
tesc, Incon urat cu o panglică pe 
care e scrisă deviza Fest.calului: 
^Penlmt pbce » prietesâc". StUpii 
din piață se vor transforma in 
mesteceni rusești, iar de fur îm
prejur vor exista 24 de panouri 
mari cu peisaje naturala din toa
te coifurile lumii.

Acestea sint doar proiectele 
de bază ale oamenilor de artă — 
ne-a spus in încheiere M. Ladur. 
Nu e exclus Ca planurile noastre 
să fie corectate prin introducerea 
și a altor propuneri mai intere
sante. Pentru Festival se pregă
tește doar întreaga Moscovă. So
lii tineretului de peste hotare sint 
așteptaji în toate raioanele Mos
covei, in instituții, in întreprinderi, 
în institute de învățâmint supe
rior. Moscovifii vor tnttmpina cu 
bucurie pe oaspeți. Ei se vor stră
dui ca vizita prietenilor străini In 
capitala sovietică să fie cu ade
vărat de neuitat.

In Ziua manifestărilor sporti
ve se Vor organiza programe de 
gimnastică, atlvtism. jocuri și în
treceri spdrtive între clase sau 
școli din aceeași localitate.

Serbarea de sfîrșit de an va 
ctilmiâ» in cursul Zilei manifes
tărilor cultural-artistice. ’

La toate aceste festivități vor 
fi invitați să participe părinții 
elevilor, absolvenții școlii, repre
zentanți ai sfaturilor populare și 
ai celorlalte organizații obștești, 
delegați ai instituțiilor și între
prinderilor care patronează șco
lile. astfel ca serbarea de sfîrșit 
de an să constituie un prilej de 
bucurie pentru toți cetățenii care 
sprijină școala și se interesează 
de bunul ei mers.

știința. artele, literalura. cultura 
lui nostru. Astfel, în ca

drul Academiei R.P.R., al secți
ilor și institutelor sale, vor fi co- 
memorații matematicianul Traian 
Lalescu, cu prilejul împlinirii a 
75 de ani de la nașterea sa. bio
logul Grigore Antipa (1887-1944), 
fondatorul Muzeului de istorie 
naturali dm București, Întemeie
torul hidrotiiologiei In țara 
noastră, savantul biolog EmU 
Raccvițâ, Întemeietorul speologiei 

lin Romima, primul romin care i 
Iluat parte Ia o expediție Ia Polul 
1 Sad. geologul Ludovic Mrazec. 
j chimistal Petre Poni (cu acest 
I prilej va avea loc și inaugurarea 
Inoatai local al Instttatulu! de 
1 chimie „Petre Poor din Iași). 
■ istoricul Vasile Pirvan, cu uri- 
I lejul împlinirii a 75 de ani de la 
' nașterea sa, savantul agronom
C. Sandu-Aldea, fondatorul șfiin- 

i ;ei amehocării plantelor agricole 
•'» Romini-a.

In domeniul anelor și litera 
i rarii vor fi comemorați filotogbl. 
I istoricul și scriitorul B P. Haș- 
Jdeu, ca prilejul împlinirii a 50 de 
! ani de la moartea sa, pictorul 
i Nicolae Grigoresca, scriitorul și 
’ nonomisra- kxi Ghica (60 de 
ani de la moartea sa), fabnlistiii 
aKkdoveaa Alexandru Dooid

Academie R.P.R. va comemora 
de asemenea figuri de seamă ale 
unor oameni de știință și cultură 

I sn*aint

iân

IMF OHM AȚII
• Joi Ia amiază a avut loc la 

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale solemnitatea inmini-ii unor 
decorații.

Pentru merite deosebite în 
muncă 16 activiști ai organiza
țiilor raionale, regionale și din 
aparatul central al Crucii Roșii 
a R.P R. au fost distinși cu Or
dinul Mundi clasa a ÎU-a

Tovarășa dr. Petru Groza a 
felicitat călduros pe cei decorați 
urindu-le noi succese in activiza 
tea lor.

• Vineri ia ora 15 va avea loc 
la Casa Prieteniei Rom ian- Sovie
tice A.R.LU.S.. sub auspiciile 
S.R.S.C. și Cocsfiuriii Generai 
A.R.L.U.S., conferința docentului 
V. G. Kirilov-Ugriumov. decan al 
Facultății de fizică teoretică și 
experimentală a institutului de 
ingineri fizicieni din Moscova, cu 
subiectul: „Lucrările școlii so
vietice în domeniul razelor cos
mice*. Va urma nn program de 
filme documentare

(Urmare din pag. l.a) 
ziat să se arate .In timp de o lună 
tinerfi de la oțelărie aiî strins 
mai mult de 400 tone de fier 
vechi.

Organizația U.T.M. șî-a propus 
să reorganizeze cele 30 brigăzi 
de tineret — de la cuptoare, hala 
de turnare și de zidari — în așa 
fel, îneît să crească responsabili
tatea fiecăreia față de îndeplini
rea planului secției.

Erau brigăzi de tineret ca cea 
condusă de Ion Constantinescu 
din hala de turnare, care numai 
într-o singură zi din anul trecut, 
a pierdut 15 tone de oțel din pri
cina zidirii necorecte a podurilor 
de turnare.

Discuțiile purtate cu . membrii 
acestei brigăzi și cu tinerii altor 
brigăzi, care aveau asemenea de
ficiențe, au reușit să îndrepte Si
tuația. Ajutorarea mai temeinică 
dîn punct de vedere tehnic a 
brigăzilor de tineret a reușit să 
le îmbunătățească simțitor activi
tatea.

Unii tineri, deși pricepuți, nu 
dădeau randamentul așteptat și 
aceasta mai ales datorită iaptului 
că erau mutați de la an loc la 
altul .Așa erau, de pildă, tine
rii macaragii Anatolie Cîobanu și 
Gh. Tulbureanu mutați după o 
macara pe alta și apoi transfe
rați dintr-un schimb in altul și ti- 

, nărui topitor Nicolae Voicu. care 
1 era folosit „de rezervă” cînd la 
Iun cuptor, cînd la altul 
i Organizația U.T.M. a cerut con- 
i ducerii secției să pună capăt a- 
cestui sistem, lucru care in cea 

! mai mare parte a fost rezolvat 
i Sint la oțelăria Martin, la cup

toare, un număr de 12 brigăzi ale 
tineretului. Unele dintre ele. cum 
sint și cele de la cuptorul nr. 6 
— cuptor al tineretului — au de- 
acuma o importantă experiență in 
muncă. Membrii lor au devenit 
maiștri ai șarjelor rapide Pentru 
ca Ș« alți tineri oțelari să Învețe 
din munca acestora s-au organi- 

izat schimbări de experiență.
’ Odată au venif brigăzi de la 
alte cuptoare să învețe din expe- 

. riewta brigăzii conduse de Con
stantin Mcraru. In fiecare zi un 
membru din această brigadă — 

] prin rotație'— vine cu o oră tna- 
inte de începutul schimouîui și 

' observă care este starea cupto- 
I nlhti, cum e șprja din cuptor etc.
La începutul schimbul ui, obser- 
națiile stat aduse la cunoștință 
primului topitor, pentru ca acesta

, să poată conduce munca de elabo-

STOCKHOLM 7 (Agerpres).— 
In marea sală de sporturi din 

Stockholm a început joi diminea. 
ta cea <je a 24-a ediție a campio
natelor mondiale de tenis de ma
să. La această importantă com
petiție sportivă internațională 
pa->c,pâ 365 de jucători șî ju
cătoare dur 38 de târî ale lumii 
care iși vor disputa pînă ia 15 
martie trilurile de campioni mon
diali pe echipe și individual.

Potrivit tradiției, competiția s-a 
inaugurat cu prpbele pe echipe 
dotate cu „Cupa Swaythling” 
pentru bărbați și „Cupa Corbil- 
lon" pentru femei. La „Cupa 
Swaythling” participă echipe din 
33 de țări. împărțite în patru 
grupe, avînd capi de serie repre
zentativele: R. P. Romine, Ja
poniei. R. Cehoslovace și R. P. 
Ungare. Cele 26 de echipe în- 

rare a șarjei în cele mai bune 
eondițiuni și îr» timpul cel mai 
Scurt. Prim-topitorul Constantin 
Moraru, pune în fiecare zi pe 
un tînăr să lucreze în locul lui, 
i»r el îl urmărește îndeaproape. 
Nu-i de mirare că prim-topitorii 
oțelăriei ca Stengel Gheorghe, 
PribI Ludovic, Bartl Icsîf ad cre
scut in această brigadă, iar alții ca 
Voicu Nicolae, Leininger Gh. sînt 
pe punctul de a deveni prim-to- 
pitori. Experiența acestei brigăzi 
a început să fie extinsă și la alte 
cuptoare și chiar de otelari vîrst- 
nici.

Schimbul de experiență s-a mai 
făcut și în alt chip. Atunci cînd 
cuptorul nr. 6 a fost în reparație, 
Mocea Vasile, care este conside
rat cel mai bun prim-topitor al 
oțelăriei, a lucrat la mai multe 
cuptoare. împărtășind otelarilor 
de acolo din experiența brigăzii 
sale.

Prin munca desfășurată, orga
nizația U.T.M., după cum spune 
tovarășul Ion Andor, secretarul 
biroului organizației de partid din 
oțelărie, a adus o contribuție în
semnată la îndeplinirea hotărîri- 
lor luate de pătre comuniștii de 
aici. Cei 70 de agitatori utemiști 
in frunte cu secretarul organ.za- 
ției de sectie U.T.M., Vasile Toia, 
și-au făcut datoria.

Măsurile
tehnico - organizatorice—
chezășie a unei producții

sporite de otel
îmbunătățirea muncii oțela- 
reșițeni, un rol însemnat l-au 
măsurile tehnico-organiza-

In 
rilor 
avut 
torice. Astfel toți maiștrii și prim. 
maiștrii au fost repartizați să răs
pundă de unul sau două cuptoare, 
să observe starea cuptorului și să 
dea ajutor otelarilor la elabora
rea șarjelor. In urma propunerii 
prim-maistrului Matei Stubnea, a- 
jutorii de maiștri au fost împăr- 
țJți pentru a controla cum se exe
cută orificiile de turnare și cum 
se pregătesc rinele, pentru evita
rea pierderilor de otel. In urma 
acestei măsuri perforările de rină 
sint foarte rare.

Toți electricienii și lăcătușii au 
fost Impărțiți pe schimburi, execu- 
tînd revizii zilnice la macarale, 
compresoare, instalații electrice, 
de păcură etc., in vederea inlă. 
furării eventualelor defectări. In 
cadrul măsarjlpr tehnico-organi- 
zatorice a mai fost înființat un 

La Stockholm

Au început campionatele 
mondiale de tenis de masă

scrise în „Cupa Corbiilon" au 
fost repartizate în trei grupe, 
capi de serie fiind echipele R. P. 
Romine, Japoniei și Angliei.

Sportivii romini au debutat 
victorioși la actualele campiona
te. Reprezentativa masculină a 
țâri, noastre a întrecut cu ușu
rință echipele Luxemburgului și 
Scoției ia același scor : 5—0, în 
timp ce echipa feminină a ctș- 
tigat cu 3—0 meciul împotriva e- 
chipei. Finlandei Nu au lipsit 
nici surprizele: echipa R. P. Po. 
Ione a învins cu 5—3 puternica 
reprezentativă a Franței, iar In
dia a dispus cu 5—1 de echipa 
Elveției și a întrecut cu 5—3 
Belgia. In „Cr.->a Corbiilon" se
lecționata Austriei considerată 
printre favorite a suferit o neaș
teptată înfringere (2—3) din 
partea echipei Irlandei

reșițeni
depoziț — stoc tampon — de fier 
vechi in apropierea platoului, a 
fosi extinsă turnarea pe vagoneti 
și a început să fie mai bine apro
vizionată hala de turnare cu va
goane necesare transportului lin- 
gourilor. îmbunătățirea caracte
risticilor de construcție ale cup
toarelor Martin au dus la reduce
rea consumului de păcură, arde, 
rea mai perfectă a combustibilului, 
sporirea durabilității camerelor re
generatoare, sporirea durabilită
ții bolților de silică etc. Tot aici 
a fost redusă durata reparațiilor 
atit la cald cit și la rece.

De asemenea au fost sporiți in
dicii de utilizare a suprafețelor de 
vatră pe zi calendaristică și s-a 
dat o mai mare atenție Întreține
rii agregatelor și rezidirii cuptoa
relor.

Rodul tuturor măsurilor amintite 
în rindurile de mai sus s-a văzut 
limpede. Oțelăria a reușit ca in 
fiecare zi să-și depășească planul 
de producție. Mai mult încă, in 
ziua de 12 februarie, oțelăria Mar
tin a Reșiței a dat producția re
cord de oțel din ultimii 13 ani, 
reușind să dea peste plan 231 
tone oțel. In această zi Vasile 
Mocea cu brigada sa de tineret, 
deținătoarea drapelului de brigadă 
fruntașă pe întregul combinat, a 
dat o șarjă rapidă de oțel spe
cial, în numai 6ore, depășindu-și 
în același timp planul cu 18 tone 
oțel. In felul acesta au reușit oțe- 
larii reșițeni să dea pină la sfirși- 
tul lui februarie mai bine de 3.009 
tone de oțel peste plan.

In același timp ei au hotărit 
ca plnă la 1 Mai să înregistreze 
o depășire a planului cu 5.000 
tone oțel și au chemat în între
cere pe oțelarii hunedoreni, pe cei 
de la „Otelul Roșu" și de la al‘,e 
oțelării din tară.

Confribujia tineretului

Pentru munca ei plină de roade 
în antrenarea tinerilor în produc
ție, la depășirea sarcinilor de 
plan, comitetul U.T.M. al combi
natului. intr-o ședință festivă ți
nută in sala Teatrului de Stat 
din Reșița, a înminat organiza
ției U.T.M. de la oțelăria Mart.n, 
drapelul de organizație de secție 
U.T.M. fruntașă pe combinat.

Munca rodnică desfășurată, a 
făcut să crească simțitor presti
giul organizației U.T.M, în oțe- 
Tărie.

Nu mai există in momentul de 
față nici o brigadă de tineret in 
hala de turnare care să lucreze 
sub normă. O mare parte din ele, 
cum sint cele conduse de Alexan
dru Jude, Teodor Sirban, Miloș 
Boldovină, Nicolae N.culescu, iac 
zilnic cite o normă și jumătate Și 
chiar două norme. De asemenea 
nici una dintre cele 12 brigăzi de 
tineret de la cuptoare nu lucrea
ză sub plan. Numai brigada lui 
Vasile Mocea a realizat de la în
ceputul anului și pină la sfirșitul 
lui februarie o depășire de 437 
tone oțel, depășire neatinsă de 
nici o altă echipă din Întreaga 
oțelărie. In cinstea zilei de 1 Mai 
brigăzile de tineret și-au luat an
gajamente Însemnate. Cuptorul nr. 
6, cuptor al tineretului, unde lu
crează brigăzile conduse de prim- 
topitorii Vasile Mocea. Constan
tin Moraru și Alexandru Buca- 
teci, va da peste plan 824 tone 
oțel. Din cele 5.000 tone de oțel 
pe care s-a angajat oțelăria să 
le dea peste plan pînă la 1 Mai, 
2800 tone vor fi date de brigăzile 
de tineret.

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scinteii tineretu
lui" pentru regiunea Timișoara

UN CALD OMAGIU SĂRBĂTORITELOR

Maria Dumitrache, sudoriță 
fruntașă la uzinele „Mao-Țze- 
iun". Căsnicia ei vorbește de ia 
tine despre drepturile femeii. A. 
mîndoi soții sînt sudori în a- 
teeași fabrică: muncesc la fel de 
line, primesc acelașh salariu.

La policlinica Basarab este cu- 
soscută și iubită de pacienți, tî- 
jăra doctoriță Ileana Niculin. In 
nulte cazuri ea a adus alinare, a 
'indecat. a îngrijit.

Am văzut un bărbat în toa
tă firea, cunoscut pentru cal
mul lui de statuie, ascunzînd 
ceva la spate ca un școlar și 
roșindu-se pînă în albul ochi
lor. Mi-am amintit că se apro
pie 8 Martie, cu secretele și 
surprizele sale și m-am bucu
rat ca în fiecare an, ușor emo
ționată la gîndul că voi găsi 
din nou, așezat cu înduioșă
toare și masculină stîngăcie,un 
buchețel de flori în sertarul 
biroului.

Cînd ești tînără — crud -<• 
tînără, ca florile așezate în co
șurile florăreselor de pe bul& 
vard — îți lipsește uneori ima
ginația. Nu poți să-ți închipui 
— nu poți și gata — cum ar- 
rată o primăvară fără soare, 
fără flori sau fără 8 Martie. 
Frumoasa Și calda sărbătoare a 
femeii îți pare firească ca și 
cum s-ar sărbători de cînd lu
mea și nu doar de 47 de ani^ 

Fotoreporterul a surprins un a spect pe cit de emoționant pe 
atît de interesant: Neagu Maria, Mamă Eroină,citește o scrisoare 
sosită de la o fiică căsătorită, ce locuiește la Bîrlad. Alături, ne
poțelul ei iNelu citește peste umărul bunicii.

De fapt, ai dreptatei o meriți 
cum o merită toate femeile 
care zi de zi muncesc cu pa
siune și discreție. Așa că efor
tul de imaginație menit să re
constituie o primăvară fără 8 
Martie ar fi inutil. Iți cer, 
mai bine, un efort de memo
rie : amintește-ți de Maria Tă
năsoiu. Poate că ai auzit de 

. ea. Un coleg de breaslă, gaze
tar inimos, a descoperit-o în- 
tr-un sat din regiunea Craiova. 
A scris despre ea simplu, fără- 
floricele, povestind un fapt 
petrecut acum 50 de ani, în 
zilele răscoalei din 1907. Maria 
Tănăsoiu și-a lăsat acasă copi
lul — draga ei minune — abia 
adormit și a plecat să se lupte 
în fruntea unei mulțimi de 
bărbați. O femeie tînără se 
lupta cu ziduri care îngrădeau 
o lume, cu munți care întune
cau lumina, se lupta pentru 
dreptate.

Chiar dacă n-ar fi existai 
nimic înainte pe lume, chiar 
dacă Maria Tănăsoiu ar fi 
fost singura luptătoare, neîn
doios că ar fi meritat să existe 
o zi de omagiu pentru fapta 
ei. Dar au fost milioane, mili
oane de femei care de-a lun
gul anilor s-au luptat cu ase
menea ziduri, cu asemenea 
munți pentru lumină și pen
tru dreptate și care sînt sărbă
torite acum, în anii aceștia.

Milioane de femei, milioane 
de perechi de mîini, milioane 
de inteligențe militante tint 
sărbătorite de 8 Martie. La 
noi, spre deosebire de țările 
unde femeia e în cel mai bun 
caz un bibelou, și în cei mai 
rău o sclavă, sărbătorirea nu e 
numai simbolică ci omagiul 
meritat pentru înfăptuiri con
crete. Poate că s-ar cuveni, în 
loc de orice altă manifestare 
să apară în această zi liste 
lungi, aproape kilometrice, cu 
numele tuturor acestor femei. 
Lista cu numele luptătoarelor 
pentru pace și progres din lu
mea întreagă, ale revoluționa
relor din 1917, ale muncitoa
relor și țărancelor, ale mamelor 
și soțiilor... Dar asta e lim
pede, nu se poate. Oricît 

aș vrea nu le pot înșira pe 
toate. Dar în anii aceștia de 
alt destin te-ai obișnuit să le 
întîlnești peste tot: la biroul 
directorului de întreprindere, 
la catedră, pe tractor, ministru 
sau deputat, strungar sau șo
fer. Nu te mai miri. Cîteodată 
sînt mărunte, subțirele și destul 
de timide. Nimeni nu le cere 
însă să ridice pietre de moară 
sau să strige; autoritatea le e 
în spiritul lor bătăios, în fla
căra pasiunii, în conștiința că 
au o datorie de împlinit. Am 
văzut la un minister delegata 
unei întreprinderi. Cînd a in
trat pe ușă mi-a părut o fe
tișcană. S-a așezat pe un colț 
de scaun și a formulat, cu se

ninătate, o cerere. Părea că 
abia îndrăznește să vorbească; 
cînd a întUnit însă rezistență 
a luptat două ceasuri încheia
te : a argumentat, s-a încrun
tat, a glumit, a insistat și, bi
neînțeles, a obținut ciștig de 
cauză. Cînd a plecat, interlo
cutorul a răsuflat 
a însoțit-o cu un 
rativ.

Rezultatul cel 
și mai principal

uțurat, dar 
zâmbet admi-

ruri limpede 
.. . . dl politicii
ultimilor noștri ani în pro
blema femeii este: cale liberă 
pentru fiecare acolo unde 
o cheamă visurile. Mi-am 
reîntîlnit de curind cîteoa co
lege de școală pe care le 
știam studente: una a ieșit 
profesoară, cealaltă inginer, o 
a treia iși făcea stagiul de 
practică în ultimul an de me
dicină. Fiecare și-a împlinit 
visul despre care povestea cu 
ochii jumătate închiși.

Nu știu dacă mai există scep
tici care să surîdă ironic la a- 
firmația că femeile și-au do
vedit dreptul la egalitate prin 
valoarea lor umană, prin ine
puizabilele lor resurse, prin 
contribuția lor substanțială la 
producția societății. Dar încer
cați o experiență interesantă. 
Priviți în fur: poate o femeie 
a sudat scheletul noii voastre 
locuințe, poate o femeie a 
strunjit piesele mașinii la care 
lucrați; hainele pe care 
le purtăm le-au țesut, le-au 
croit și le-au cusut femeile. 
Covoarele de pe jos ele le-au 
țesut. Vasele din dulap sînt 
lucrate de mîna lor și multe 
din cărțile din bibliotecă sînt 
culese și legate de ele.

Încercați să vă închipuiți 
viața fără gingășia și fantezia 
lor, fără puterea lor de muncă, 
fără spiritul lor de răspundere. 
Cum ar arăta orașele fără 
parcuri și scuaruri, cu străzile 
murdare și neîngrijite, cu gră
dinile fără o floare P

Poate că recunoașteți toate 
acestea: sint intr-adevăr im
presionante toate realizările pe 
plan obștesc ale acestor femei 
pe care le întilniți peste tot. 
Dar eu n-am suflat încă nici un 
cucînt despre domeniul în care 
femeia, cu calitățile ei, e de 
neînlocuit. Fiecare din noi 
are acasă o mamă, o soție, o 
soră care îngrijește de întreaga 
familie care veghează la armo
nia căminului, îndeplinind une
le treburi nu întotdeauna plă
cute pentru care i se cuvine 
mulțumire și, din cînd în cînd, 
de ce să n-o spunem, o mină 
de ajutor...

Toate sînt adevărate și pro
babil fiecare a stabilit demult, 
rațional, că femeia merită să 
fie respectată, prețuită, sărbă
torită. Aș vrea să amintesc însă 
ceva care nu ține de rațiune, 
un sentiment cald care ne-a 
însoțit de-a lungul vieții de 
dna ne ținem minte: dragos
tea profundă, caldă, recunos
cătoare, pentru mamă. Pentru 
milioanele de mame, mai ales 
pentru ele, pentru abnegația 
și puterea lor de sacrificiu, 
pentru oamenii întregi pe care 
i-au dat sodetății, sărbătorim 
8 Martie.

Așa că, toate fiind spuse, 
vreau să spun bărbatului care 
ascundea ceva la spate ca un 
școlar, roșindu-se pînă în 
îlbul ochilor, să nu se teamă. 
Să nu se teamă nici copilan
drul care, cu un libret de 
C.E.C. în mînă, chibzuia cu 
voce aproape tare cum să îm
partă banii că să poată face 
surprize frumoase și mamei și 
profesoarei: n-am să spun 
nimica. E o zi cînd surpriza, 
omagiu cald și discret, are o 
valoare însutită pentru mamă 
sau iubită, pentru tovarășa de 
muncă, pentru soție sau prie
tenă.

ILEANA POPOVIC!

Eugenia Ungureanu, cea mai tînără colectivistă de la G.A.C. 
„Timpuri Noi44 din comuna Dudești-Cioplea, are o sarcină mă. 
runtă dar totuși însemnată: se îngrijește de creșterea porumbei
lor, iepurașilor, cobailor — ramură anexă a gospodăriei care aduce 
un venit important colectivei.

Intr-o sală pustie de curs, o studentă s-a retras sîrguincioasă 
să învețe în liniște. Puțini dintre cititorii noștri recunosc poate în 
studenta care se pregătește pentru examenul de limba rusă pe... 
gimnasta Elena Leuștean, maestră a sportului care a obținut un 
succes frumos la Melbourne.



R. P. Chineză va continua să depună
eforturi neobosite pentru progresul omenirii, pentru pace in întreaga lume

La alegerile din 3 martie din U.R.S.S.

Au fost aleși deputați ai Sovietelor 
locale candidajii blocului 

comuniștilor și celor fără de partid
Raportul tovarășului Ciu En-lai

PEKIN 7 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția China 
Nouă, tn cadrul sesiunii Comite
tului pe întreaga Chină al Con
siliului Consultativ Politic Popu
lar, Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat, a făcut un amplu 
raport asupra călătoriei delega
ției guvernamentale a R. P. Chi
neze tntr-o serie de țări din A- 
s a și Europa. El a spus prinire 
altele :

Recent guvernul chinez a ac
ceptat cu multă plăcere invitațiile 
a 11 țări din Asia și Europa și 
a delegat pe He Lun, locțiitor al 
premierului, și pe mine să facem ..<_u_ •• • - -----j țjf|vizite prietenești în aceste

Este vorba de R. D. Vietnam, 
Regatul Cambodgia, Republica 
India, Uniunea Birmană, Republi
ca Yslamică Pakistan. Uniunea 
Sovietică, R. P Polonă, R. p. 
Ungară, Regatul Afganistan, Re
gatul Nepal și Ceylon.

Primirea entuziastă și cu ca
racter de masă pe care 
făcut-o popoarele celor 11 
precum și primirea g 
și conducătorilor lor ne-au lăsat 
u impresie adincă și de neșters.

Țelul vizitelor noastre in aceste 
țări, a continuat Ciu En-lai, 
a constat in a căuta căi spre 
prietenie, pace și cunoaștere re
ciprocă. Putem spune că acest 
țel a jost atins.

ne-au 
tari, 

guvernelor

Solidaritatea țărilor socialiste
este de nezdruncinat

Premierul R.P. Chineze a sub
liniat că solidaritatea și ajutorul 
reciproc au constituit intotdeau- 
na caracteristica principală și 
fundamentală a relațiilor dintre 
tarile socialiste. Asemenea rela
ții reprezintă un tip cu totul nou 
cie relații internaționale. Intre 
aceste țâri nu există contradicții 
fundamentale.

Prima tară socialistă victorioa
să — șj de asemenea cea mai 
puternica și bogată in experiență 
— este Uniunea Sovietică, care 
în mod firesc a devenit centrul 
in jurul căruia se unesc țările 
socialiste — a spus Ciu En lai. 
Prietenia și unitatea dintre Chi
na și Uniunea Sovietică , consti
tuie o verigă importantă a soli
darității statelor socialiste.

Ciu En-iai a declarat că în 
cursul recentelor sale v.zite în 
țările socialiste dorința exprima
tă de el in vederea întăririi mai 
departe a solidarității țărilor so
cialiste a găsit pretutindeni ecou.

Premierul chinez a arătat că 
țările socialiste au nevoie să în
vețe una de la cealaltă și să-și 
contracareze lipsurile prin alte 
elemente puternice. El a spus că 
unul din principalele scopuri ale 
vizitei sale a fost de a învăța din 
experiența altor

El a subliniat 
rită faptului că 
țările socialiste 
cu totul nou, și 
sește experiența 
nu se poate încă spune că totul 
este perfect în relațiile lor reci
proce. Șovinismul de mare națiu-

tari socialiste, 
că tocmai dato- 

relațiile dintre 
sînt de un tip 
deoarece le lip- 
corespunzătoare.

ne și tendințele naționaliste în
guste au dat naștere la o anumi
tă înstrăinare și neînțelegere In
tre țările socialiste in relațiile 
lor reciproce, dar aceste Jipsuri 
și greșeli sînt pe cale de a fi 
îndreptate.

Marxism-leninismul, filozofia 
conducătoare a țărilor socialiste, 
oferă baza unanimității lor in 
chestiunile lor principale dar a- 
ceasta nu înseamnă că ele au pă
reri identice asupra tuturor pro
blemelor, in toate momentele.

In comparație cu unanimitatea 
care constituie principala carac
teristică in chestiunile principale 
divergențele noastre asupra anu
mitor chestiuni sint la urma ur
mei de impoitanță secundară, a 
spus Ciu En-lai.

Aceste divergențe pot fi rezol
vate și. pe baza comună a mar
xism-leninismului, se poate ajun
ge treptat la o unanimitate prin- 
tr-o discuție tovărășească și prm 
consultări. Chiar dacă deocamda
tă nu se poate ajunge la o una
nimitate este normal să lăsăm Ia 
o parte divergentele și să men
ținem solidaritatea noastră.

Ciu En-lai a spus că țările im
perialiste au încercat să folo
sească asemenea divergențe pen
tru a semăna vrajbă orintre 
țările socialiste. In Ungaria im. 
perialiștii au dat pe față încer
cările lor de a provoca o rup
tură și de a nimici țările socia
liste una cite una. Dar solidari- 

de
au

tatea (arilor socialiste este 
nezdruncinat iar imperialiștii 
eșuat în planurile lor.

Roata istoriei nu poate fi 
dată înapoi

liste printr-o prietenie frățească 
și prin obligații de ajutor mate
rial. Orice acțiuni provocatoare 
ale forțelor agresive imperialiste, 
care urmăresc subminarea țărilor 
socialiste, vor primi riposta cea 
mai hotărîtă**.

Aceste țări, ca și țara noastră, 
s-ay lovit în trecut de dificultăți 
și retrageri de un fel sau de altul 
și vor întimpina probabil și alte
le in viitor. Dar acestea sint di
ficultăți și retrageri intimpînate 
pe calea spre progres. Forțele 
socialismului și -forțele indepen
denței naționale biruind și depă
șind dificultățile și răminerile in 
urmă vor ieși mai puternice, in 
timp ce forțele imperialiste vor 
continua cu siguranță să slăbeas
că, iar interesele lor de clasă se 
vor ascuți fără îndoială. Roata 
istoriei nu poate fi dată înapoi. 
Tendința generală în situația in
ternațională este spre destindere 
și progres.

In continuare Ciu En-lai s-a 
referit la vizita delegației guver
namentale chineze in patru țări 
socialiste.

dintre țările

Ciu En-lai a subliniat că țările 
socialiste nu vor urmări nicioda
tă țeluri expansioniste și nu vor 
comite vreo agresiune împotriva 
altor țări. Ele au proclamat în
totdeauna coexistenta pașnică in
tre țări cu sisteme sociale diie- 
rite și renunțarea la folosirea 
forței în soluționarea diferende
lor internaționale. O astfel de 
coexistență pașnică înseamnă în
trecerea pașnică intre țări cu 
sisteme sociale diferite în dome
niile politic, economic și cultural.

Revoluția nu poate fi expor
tată iar fiecare popor trebuie să 
aibă libertatea de a-și alege sis
temul politic propriu. Noi, a con
tinuat Ciu En-lai, sîntem gata ca 
împreună cu țările imperialiste să 
ne luăm angajamente reciproce 
de a ne abține de la agresiune u- 
nul Împotriva altuia și de a 
coexista in mod pașnic. Dar dacă 
imperialiștii ar Îndrăzni să dez
lănțuie o agresiune împotriva ță
rilor socialiste, atunci, după cum 
se subliniază in Declarația comu
nă chino-sovietică din 18 ianuarie 
1957. „Uniunea Sovietică și China 
sînt legate de toate țările socia-

Baza relațiilor
socialiste — principiile 

internaționalismului proletar
După ce a vorbit despre vizita 

făcută în R.D. Vietnam, Ciu En- 
lai a spus :

Intre 7 și 10 și între 17 șl 19 
Ianuarie 1957 am petrecut în to
tal șase zile în Uniunea .Sovieti
că.

în timpul vizitării Uniunii So
vietice, a spus raportorul, ne-a 
impresionat cel mai mult senti
mentul de profundă prietenie to
vărășească al poporului sovietic 
față de poporul chinez.

In timpul acestei vizite împre
ună cu poporul sovietic am de
monstrat încă o dată în fața în
tregii lumi prietenia sttînsă și 
unitatea trainică a popoarelor 
Chinei și U.R.S.S. Nu există nici 
o forță care să poată tulbura uni
tatea popoarelor țărilor noastre.

De la 11 pînă la 16 ianuarie 
Î957 — a spus în continuare Ciu 
En-lai — am vizitat R. P. Polo
nă. Am văzut că poporul polonez, 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și a guver
nului polonez, a pus bazele so
cialismului în Polonia în mai pu
țin de 12 ani. Această importan
tă realizare nu trebuie nicidecum 
subestimată.

Am fost fericit să constatăm ca 
tn ciuda faptului că în trecut în 
viața politică și economică a Po
loniei s-au comis greșeli și au 
avut loc devieri, PM.U.P. eiib 
conducerea Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Go. 
mulka, îndreaptă greșelile dog
matice ale foștilor conducători și 
se pronunță totodată împotriva re
vizionismului. Ei întăresc unitatea 
talăuntrul țării și a partidului, sta
bilesc o legătură strinsă cu po
porul și depun eforturi pentru în
tărirea relațiilor dintre Polonia și

celelalte țări socialiste și, ta pri
mul rînd, cu U.R.S.S Oamenii 
muncii polonezi, care au o glo
rioasă istorie de luptă, muncesc 
cu mult avînt pentru asigurarea 
și dezvoltarea cauzei socialismu
lui în Polonia. Spiritul internațio
nalist al poporului polonez a fă
cut asupra noastră o profundă 
impresie. Președintele Consiliului 
de Miniștri, Cyrankiewicz, a ac
ceptat invitația noastră și va vi
zita China în aprilie a.c.

După Polonia am făcut o vi
zită de o zi — de la 16 la 17 ia
nuarie — la Budapesta, capitala 
R.P. Ungare.

Vizita noastră la Budapesta a 
urmat aproape imediat după ce 
poporul ungar, cu ajutorul trupe
lor sovietice reprimase răscoala 
armată a contrarevoluționarilor. 
Am constatat însă că poporul un
gar, sub conducerea Partidului 
Socialist Muncitoresc Ungar și a 
guvernului revoluționar muncito. 
resc-țărănesc, restabilește în ritm 
rapid ordinea publică și viața 
economică.

Deși la Budapesta am 6tat nu
mai o zi — a spus în continuare 
Ciu En-lai — am căpătat neștear- 
sa impresie că poporul ungar în
dreaptă cu hotărîre toate greșelile 
săvîrșite de fosta conducere și 
este hotărît să-și încordeze, efor
turile pentru apărarea roadelor 
construcției socialiste și să apere 
neclintit solidaritatea lagărului 
socialist. Sîntem convinși că între
gul lagăr socialist va trage în
vățăminte adinei din evenimentele 
din Ungaria și va evita să săvîr- 
șească din nou greșeli ca cele co
mise de foștii conducători unguri. 
De asemenea, merită întreaga 
noastră admirație curajul poporu-

lui ungar care nu se lasă descu. 
rajat de greutățile serioase pe 
care le Intimpină și etă ferm pe 
picioarele sate.

In mersul lor înainte spre so
cialism țările socialiste trebuie 
să învețe una de la alta. China 
este incă o tară foarte înapoiată 
din multe pur.cte de vedere și de 
asemenea lipsită de experiență. 
De aceea este foarte necesar 
pentru noi să continuăm sâ în
vățăm de la alte țări socialiste, 
și în primul rînd, de la cea mai 
înaintată țară socialistă — Uniu
nea Sovietică.

Țările socia'iste — a spus în 
continuare Gu En-lai — sint 
unite printr-un ideal comun și 
prin telul comunismului De a- 
ceea relațiile dintre ele se ba
zează pe principiile internaționa
lismului proletar. Țările socialis
te sint in același timp state inde
pendente suverane de aceea re
lațiile dintre ele se oazează și pe 
principiul mariist-leninist ai ega- 
I.tății intre națiuni. Nu există con
tradicții esențiale sau ciocniri de 
interese intre statele socialiste.

Țările imperialiste — a spus in 
continuare Ciu En-lai — sint în
clinate sâ con-iuere retațiiie din
tre tâiile socialiste prin prisma 
relațliloi dintre ete Inșile. Țările 
imperialitse au încercat să se 
folosească de problemele ivite in 
relațiile dintre țările socialiste, 
de anumite divergente dintre ele 
pentru a semăna discordie in 
rinduriie țârilor socialiste și de 
a sparge tolidaritatea lor. Eie au 
trecut la activități subversive 
impotriva țărilor socialiste. Miș
cările contrarevoluționare orgaci-

Forța și rolul solidarității țărilor 
și Africa
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zate în Ungaria de către Impe
rialiști au dezvăluit pe de-a în
tregul încercarea lor criminală de 
a face o spărtură în Ungaria, 
astfel incit să poată nimici țări
le socialiste una cite una, dar 
solidaritatea țărilor socialiste 
este de nezdruncinat. Uniunea 
Sovietică, trimitind trupe să ajute 
poporul ungar în lichidarea 
putch-ulul contrarevoluționar și 
toate tarile lagărului socialist a- 
cordind sprijin și ajutor guvernu
lui revo’utionar muncitoresc-țărâ- 
nesc condus de tovarășul Kadar, 
au dovedit pe deplin că țările 
șoc a liste sînt credincioase prin
cipiului internaționalismului pro
letar.

Noi. firile socialiste, repre
zentăm o forță nou născuta in 
lume și simbolizam viitorul lu
minos al omenirii Dreptatea și 
simpatia omenirii progresiste 
sint de partea noastra, cauza 
noastră va triumfa cu siguranță. 
Dar noi sîntem pe deplin con
știent! de faptul ci cu toată do
rința noastră de a coexista in 
mod pașnic ca toate celelalte 
țări, taperiaiițtii ne amenință cu 
râxbstaL Noi trebuie să fim în 
permanentă vigitenți și să Întă
rim con'inau apărarea noastră 
națională paratei cu dezvoltarea 
continuă a economiei noastre. Ia 
frunte cu Uniunea Sovietică, la
gărul socialist care este unit și 
a cărui forță crește este de ne
învins.

In conSnuare G:u En-lai a 
Turtit despre rezultatele vizitelor 
sate in Cambodgia. India. Uniu
ne» Birmană, Pakistan, Afganis
tan, Ceyfoc ș: Nepal

din Asia
Referindu-se Ia concluziile asu

pra vizitelor făcute tn aceste țări. 
Ciu En-lai a spus printre altele: 

In tot t:mpu. ședen: In aceste 
țări nu ne-a oărasit nici un mo
ment simtămintul puternic de a- 
propiere. Ne-na simțit ca in ca
sele unor prieteni aproputi. a-n- 
oor rude sau frați și iu ca in 
țari străine.

Aceste simțăminte nu S-an da
torit numai faptului că pretutin
deni am lost primiți in raoau. cri 
mai cald și prietenesc, car și fap. 
tuiul că ne-am dai seama ca a- 
ceste țări și China au avut in 
bună parte aceeași experienta 
de-a lungul istor.et și că an nu
trit aproape aceleași aspirată na
ționale. Laperjeața și sutennțeie 
rnnmne aa iăcat ca pcooo.'rie 
noastre sa aoa ses^taezte se în
țelegere tusele iată se a Bete. A- 
ceste sentimente an lost șa =a: 
mu.t adinctte de iupta noastră 
împotriva dușmanului crxnun.

Este adevărat ca gjmnui stră
bătut de țările din Asia și Arn- 
ca pentru a-și ciștiga indepen
denta nu este aceiași- Popoa.-e.e 
din China, Mongo-ia. RJ’J). Co
reeană și R. D. \ iernam șz-au 
ciștigat independenta sut condu
cerea comumștiicr. Aceste po
poare inamteaza acum pe ca-ea 
șoctalismuIuL Numeroase aite 
țâri din Asia și Africa ao pășit 
pe calea independentei naționale 
și a dezvoltării sub iodruaarea 
conducătorilor națsocuii. Nu vrea 
să ascundem faptul că s.stemeta 
sociale și politice ale țărăor naa- 
(tre nu sint identice.

Dar aceste deosebiri nu pot 
nicidecum împiedica pr.eten.a și 
cotaoorarea dintre nou Țoale po
poarele din As-a și Alrx>. care 
și-au obținut independenta «so
resc să o coasoildeze, doresc si 
apere pacea fn lume și sâ ctuei- 
nue coiaooraiea tar prieteneasca. 
In această privința cenr.te e 
noastre sint asemănătoare.

Mai mult deci: atit : indepen. 
dența noastră nu este încă desă- 
Virșită atita timp cit nu aai lichi
dat înapoierea econom.că și cul
turală pe care ne-au lăsat-o co- 
lonialiștii. De aceea noi toți do
rim să construim țările noastre 
pentru a ajunge la nivelul state
lor moderne deoarece numai ast
fel independența noastră va fi e- 
fectiv consolidata. In Asia și Afri
ca mai există încă muite țâri care 
nu și-au ciștigat independența, 
lupta pentru independență dusă 
de popoarele acestor țări continuă 
să fie reprimată cu brutalitate de - 
către colonialiști. Noi, popoarele 
din Asia și Africa, care ne-am 
ciștigat independența, privim cu 
înțelegere și sprijinim lupta lor.

Popoarele tuturor țărilor pe 
care le-am vizitat doresc cu tărie 
pacea și urăsc războiul.

Astăzi colonialiștii mai fac 
încă uz de blocurile militare an
tagoniste pe care le-au organi
zat și de bazele militare pe care 
le-au construit in diferi.e reg.uni 
din Asia Și Africa pentru a con
trola viața politică și economică 
dintr-o serie de țări asiatice și 
africane. Aceasta a impus poveri 
grele militare asupra oopoarelcr 
acestor țări amenințind pacea Și 
securitatea întregii regiuni asia
tice și africane. Această situație 
face ca popoarele din Asia și 
Africa să dorească cu și mai mul
tă tărie pacea.

Numai unitatea și colaborarea 
prietenească — a spus In conti
nuare Ciu En-lai — poate face 
țările din Asia și Africa să devi. 
nă destul de puternice pentru 
a-și apăra independența șl pentru 
a salva pacea in Asia și in in- 
treaga lume.

Desigur am acordat atenție și 
faptului că țările din Asia și A- 
frica nu sînt scutite de divergen
țe și neînțelegeri. Totuși putem 
spune că aproape toate aceste di- | 
vergbnțe și neînțelegeri sînt fie ■ 
rezultatul politicii de „divide et , 
impera" dusă de colonialiști de-a 
lungul anilor, fie că au fost adin- ■ 
cite in scopul acestei politici.

i*ea ș» «sț aerza iBoe- 
BapoEtaÂe. apărarea 

ose și proGO^var 
p-eter-e-șt- Acxa *- 

ceasia căeaire ceruse toc aai 
pcîern 5câ_

ForU Și rouQb sc4ida*iâti tf- 
riar dia As a 9 Afro aa ket 
cei sa: liaspede desxoes^rale ci 
pnlejal es euieatelcr dja Eg-*: 
care n awt bc ea wt® ?
ca no» să ae fi lacepc: că a".or.a_

Oa Ea-toi a arăta: ia carr - 
raa'e că aa ex.HU au'Bki ia ca
lea iwb^atipni rtăațiitar reo- 
prwe lafre Căita fi acat 5arre 
vecinii nnftri cw ore no 
pină in nrezent retața normate, 
ca de pUi Taita-rfa
Singapore 9 Ma-ava De fa>L 
deși ;ncă aa există redata BipAo- 
mabce formale iatre noi 9 i«r 
mite țăn din As-a 9 Afroca. totași 
noi iatretineni oeja rex'— eco
nomice 9 caitvake cs e e Aș 
dori sâ sjbhniez ia mod oetwe- 
bit că. după cum se arată ia co
municatul coann ddao-sonetic, 

zării relațiilor dintre Chiaa fi 
Japonia trebuie pasa ka orornea 
zilei

Dorim, ca In confcrmizate 
hotărî nie lua le la coaie; aia 
la Bandung, sâ facem tot ce 
stă in putinii pentru > întări 
gâturile noastre 
cultura ie cu celelalte țăn dta 
six și Africa, legături cazate . 
egalitate și avantaj recproc. pen
tru a promova dezvoltarea noas
tră independentă in ce privește 
econom.a na.iona’ă și cultura.

In cadrul recentei noastre vizi
te — a spus in continuare Ciu 
En-lai — am căpătat o viziune 
mai clară in ce privește procesul 
de deșteptare și iaii^îTire a A- 
siei și Africii. Ne anam acum 
într-o era caracterizată intre al
tele de o trăsătură impor.anta și 
anume că popoarele As«ei și Afri
cii și-au luat soar.a in propriile 
lor mîini. Deși iorțele colonialiste 
încearcă încă să submineze inde
pendența noastră, a țărilor din 
Asia și Africa, să înăbușe miș
cările de independență naționaiă 
din aceste regiuni și sâ submi
neze prietenia 
noastra, totuși aceste 
nu pol în nici un caz salva co
lonialismul de la pieire sau îm
piedica mersul înainte al popoare
lor din Asia și Africa.

In timpul vizitelor noastre în 
străinătate, Orieniul Apropiat și 
Mijlociu au constituit punctul 
nevralgic al situației, internațio
nale. îndată, după respingerea a- 
gresiunii anglo-franceze împotri
va Egiptului, guvernul Statelor 
Unite a proclamat așa-numita 
„doctrină Eisenhower-.

Ciu En-lai a făcut o amplă tre-

ea

SC car

ixe

de

ie.

A-

și solidaritatea 
încercări

cere în revistă a doctrinei Eisen
hower și a demascat esența ei 
agresiva.

Vizita noastră în statele na
ționale dovedește incăodată, că 
țările socialiste și aceste state 
colaborează foar.e bine îm
preuna pe baza ceior cinci pr.n- 
cipu ate coexistenței pașnice, la 
realitate „doctrina Eisenhower* 
proclamată de S.LA este aceea 
care ;r.mejdntește țar.le «-■ O- 
neatu. Apropiat și AL;Jocul A- 
ceastă ooctnna reprezintă o ex
presie coaceri, re tâ a vecaiter me
tode tolasne tei luagu: timpuri
lor ce guvermd S.UA zvind 
crept scop agresiunea și expan- 
s-unea. Aceste aunes re constau ia 
aceea ca sub pretextai luptei im- 
po.-.\a comunismuiui și a Uni
unii Sonetxe și prm crearea u- 
ne Situata incordate sa ooținâ 
inabsșuea nLjCani pentru inoe- 
peudența naț.cnală, inlăturarea 
mlereseior colon.a<e ale Angliei 
și Franței și eitmderei iniiuen- 
țes coloniale a S.U-A Aces.a este 
ia esența noul colonialism ame- 
rxaa.
-Eisenhower" care 

mae-iesta fățiș intenția S.UA. de 
a acapara uitereseie coiooiaie ale 
Mani Britanii și Franței — a 
spws Ga Ea-iai — constituie o 
Ierte iulosi-.oare pentru țările 
parvrpante la blocurile militare 
a=ss-cane-

Daca S.UA. pot abandona pe 
a’aț't lor principali, cum sint 
A-g ia șt Franța, de ce nu ar pu
tea a-ar. nona pe alți așa.ziși a- 

? Țările care urmează S.UA, 
pe de o parte, risca in perroa- 
aesțâ să fie abandonate, iar. pe 
ee a.ta parte nu pot să nu se 
lase controlate de S.UA. De la 
S i A ele prinsese doar unele râ 
mastle de material militar și 
■ârfari de dump.ng. deoarece. 
ezzi paserea S.L A, așa cum s-a 
arâraț ia sct soarea lui Nelson 
Roctefeiter adresata Iui Eisen- 
bower la iaanane 1956. „peștele 
prms na are nevoie de momeala*.

Doctrm» Eisenhower — a spus 
continuare vorbitorul — cons- 
:e de asemenea o lecție utilă

S> acrior țâri ca e au sperat că 
S.UA. se uer situa pe poziția e- 
onaala de sprijin a mișcării de 
mîeper.cecia națională. Scopul 
gwreraaiai S.UA este tocmai de 
a vi' ootrolu! asupra Orien- 
tl - Apropii și Mijlociu; el nu 
• i* ’. ineaza nici decum să spri-

!■

ține fn mod real mixarea pentru 
independență națională din țările 
arabe.

Marea Britanie și Franța tre
buie să tragă de asemenea pro
priile lor invâțaminte de pe ur
ma evenimentelor din Egipt E- 
poca colon.aiismuiui a apus pen
tru totdeauna. Folosirea forței 
împotriva țărilor și popoarelor 
care luptă și iși apără indepen
denta aațtaaală du va aduce 
nioodată nimic bun Marii Briti
nă și Franței. Relațiile dintre 
metropote și colonii trebuie Înlo
cuite prin relații noi, bazate pe 
respectul reciproc, pentru suvera
nitate și independentă. Asemenea 
relații de egalitate și avantaj re
ciproc pot fi construite numai pe 
baza coexistenței pașnice.

Pe măsura demascării și fali
mentului politicii expansioniste 
și agresive a guvernului S.U.A, 
tot mai multe țări pășesc pe ca
lea păcii și neutralității. Faptele 
arată că această cale este con
formă cu interesele lor naționale. 
Ducind o politică de pace și 
neutralitate ele iși pot apăra in
dependența, se pot menține in 
afara controlului S.U.A și pot re
duce la minimum cheltuielile lor 
militare pentru a-și folosi resur
sele in vederea dezvoltării cons
trucției naționale. De aceea chiar 
in nndul țărilor participante la 
blocurile militare patronate de 
S.U-A. se poate releva o tendin
ța spre pace și neutralitate. Chiar 
In Japonia, care continuă să fie 
sub csntrolul S.UA.. se dezvoltă 
de asemenea tendința spre oace 
și neutralitate.

Cu toate acestea nu trebuie să 
trecem cu vederea existența pri
mejdiei de război, intrucit forțele 
imperialiste agresive nu vor re
nunța niciodată de bună voie la 
poiit.ca cursei înarmărilor și la 
pregătirile de război. De aceea 
toate statele și popoarele iubitoa
re de pace trebuie sâ.și mențină 
trează vigilenta și să lupte hotâ- 
rit împotriva uneltirilor impe.-ia. 
liste îndreptate spre dezlănțuirea 
războiului. Dacă, in pofida împo
trivirii popoarelor lumii, imperia
liștii vor îndrăzni totuși să dez
lănțuie un război agresiv, se poa. 
te spune cu fostă convingerea 
că in fața forțelor unite ale tu
turor popoarelor și tuturor sta
telor iubitoare de pace, imperia
lismul va suferi inevitabil o in- 
fringere definitivă.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Au fost date 
publicității rezultatele definitive 
ale alegerilor din 3 martie pentru 
Sovietele locale din R.S.F.S.R, 
R.S S. Ucraineană. R.S.S. Bielo- 

I rusă și R.S.S. Uzbecă (rezultatele 
alegerilor din R.S.S. Lituaniană, 
R S S. Moldovenească, R.S S. Tad. 

1 jică, R.S.S. Turcmenâ vor fi pu- 
| bl'icate ulterior)

Tn toate republicile unde au 
J avut loc alegeri au fost aleși de- 
' putați ai Sovietelor locale candb 
i dații blocului comuniștilor și ce-
■ lor fără de partid.

In R.S.F S.R. la alegeri au par- 
i ticipat peste 99,9 Ia sută din ale- 
' gători.
I Numărul alegătorilor care au 
votat pentru candidații blocului 

.comuniștilor ți celor fără de par- 
1 tid. este in procente următorul
■ fată de numărul alegătorilor care 
; au participat la vot: in alegerile 
| pentru Sovietele de ținut — 99.46 
| la sută, pentru Sovietele regio- 
| nale — 93.29 la sută, pentru So- 
j vietele districtuale — 99,40 la 
I sută, pentru Sovietele raionale

— 99,21 la sută, pentru Sovietele 
orășenești — 98.96 la sută, pen
tru Sovietele raionale din orașe
— 99,02 la sută, pentru Sovietele 
sătești 98,91 la sută.

In total tn toate Sovietele lo
cale ale R.S.F.S.R. au fost aleși 
844.337 de deputați.

Tn 131 circumscripții electorale 
din 27.416, în alegerile pentru So
vietele sătești, candidații nu au 
intrunit majoritatea absolută de 
voturi și deci nu au fost aleși ca 
deputați. De asemenea nu au fost 
aleși ca deputați candidații din 
două circumscripții electorale In 
alegerile pentru Sovietele săteșii

și dintr-o circumscripție electora
lă în alegerile pentru Sovietele 
raionale. In aceste circumscripții 
se vor (ine noi alegeri.

In Ucraina, la vot au partici
pat peste 99,9 la sută din alegă
tori.

Pentru candidați! propuși in 
Sovietele locale au votat peste 
99.5 la sută din participanții la 
vot.

In total, în Sovietele locale de 
deputați ai oamenilor muncii din 
R.S.S. Ucraineană au fost aleși 
336.803 de deputați.

In 15 circumscripții electorale 
în alegerile pentru Sovietele să
tești candidații nu au Întrunit 
majoritatea absolută de voturi și 
nu au fost aleși ca deputați.

In R S.S. Bielorusă, din numă
rul total a! alegătorilor înregis- 
t'ati la vot au participat peste 
99.9 la sută.

Pentru candidații blocului co. 
muniș‘-i!or și celor fără partid au 
votat peste 99 la sută din parti
cipant» la vot.
_ In toate Sovietele locale din 

fost aleșiR.S.S. Bielorusă au 
69.777 de deputați.

In 3 circumscripții electorate 
tn alegerile pentru Sovietele să
tești candidații nu au întrunit ma
joritatea absolută de voturi și nu 
au fost aleși ca deputați.

In R.S.S. Uzbecă, la vot_
participat peste 99,9 la sută din 
alegători.

Pentru candidații blocului co
muniștilor și celor fără partid au 
votat peste 99,4 fa sută din par- 
ticipanții la vot.

In toate Sovietele locale ale re. 
publicii au fost aleși 43 824 de de. 
puțați.

au

Administrația orașului Gaza a fost 
predată forțelor de poliție O.N.U.
GAZA 7 (Agerpres). — Tn 

seara zilei de 6 martie un deta
șament al forțelor de poliție 
O.N.U. alcătuit din 700 de sol
dați danezi și norvegieni au in
trat tn orașul Gaza sub comanda 
colonelului Engholn. Generalul 
israelian Moshe Dayan i-a pre
dat acestuia administrația ora
șului Gaza In ciuda restricțiilor 
privitoare la circulație, în cursul 
nopții grupuri de arabi au orga
nizat manifestații împotriva agre
sorilor, pentru președintele Nasser.

Agenția France Presse anunță 
că deși trupe O.N.U. au pătruns 
In Gaza, evacuarea poliției și 
forțelor armate israeliene nu va 
începe declt în dimineața de 7 
martie. Predind orașul Gaza 
generalul israelian Dayan a a- 
nunțat că „în 24 de ore Gaza 
va fi complect evacuată de isra- 
elieni“. ' Odată cu detașamentul 
O.N.U. au sosit la Gaza și cei 
patru administratori civili ai ora
șului.

Țările cu sisteme sociale diferite 
trebuie să coexiste în pace 

ȚăriSe scoa^sae aa sas*tiuc! 
ixtea.ru că ttnte ca s-kct* 
sacaje z-rer-Âe trfbiise sâ coexis
te ka Race, că poToca de pxce 9 
nmtraktate a scaieior lupocule 
treo^e respeca'-â 9 că aspirațu 
p:ș»:a.Tj:r c:xc. a e La mdepen- 
ttâfă aipoaLa ir»>xc taizp.u.tâ. 
CjTersX csraez sprijină pe de-> 
Istreg» jroțrsaere* sovietici din 
17 BOjesDCze 19o6 ia procieou 
teximar- 9 pcw^aerea sovieti
ca f 1 li fehr^ane 1967 ia pro
blema Oneat^v Apropia: 9 
MijlQQa.

Re rwa ca ca aces
te proxaaer. se bacara sa nxAii 
de spr.jmK coaasa al târDor so- 
exatâtau ci 9 <e 
9 a altar state m .xma-
k.

Ia a
■■■ăr

CC.

t ci -i'-zzve -3
4, U-’i

■ ezTTmDt ta ter«c-
n <3 rdatate Oca, țz
S’-a'.eăe tEîe, o*testM mA- 
ta :-3d ae i rewnova ° imb,- 

, rriai ce-e
două U-x PoworzJ miwrr dorețu 
U fc prices ca psnrcl ameri
can. N-. «se raz ooavi a a 
x-s Ga Ea-kak a de-a 'anglii 
anei peraana aTrearz re-a- 

txmălaUt— SLA as aasaai că 
refuza M rearraacă R. P. Ori- 
neză. ci » iarjmirca ane fân sâ 
staxueaacă retaV- ae aavet . e ca 
Cheu, mnt an aâ creeze urs-t- 
cnie in O.N.U asa.-a a Îaaeieei- 
ca restamana ■re, jeca. al 
Chinei ia aceaata ocgazuza^e. 
S-UA- na aama. că duc po.ztwa 
embargoula, iată ae China, d și 
Împiedică a te Tan să facă co- 
merț cu Chiaa fe baza egalității 
ți avantajeiar rectaroce.

Mai grav mea este taptul că 
S.UA. nu amaa. că refoză să, 
ducă traialne >—-.case In pro- , 
b Ierna inenrdăn. exsleate in re
giunea Taiwan, ci se străduiesc 
să-și inteesiiKe acolo controlul I 
militar, să-ș, uLadă baze e mili
tare pe aceasta lasală. plănuiesc ' 
de asemenea sâ trântă in Tai- 
van proiectile teleghidate, agra
vează in mod miesuonat încor
darea in această regiune.

In afară de aceasta. S UA- în
cearcă de asemenea ca prm tra
tative chuio-amencase să silea 
scâ China să recunoască actuala 
ocupație de către Statele Unite a 
Taivanului și sâ creeze o stare de 
lucruri care să per ml a existența 
așa.ziselor „două Chine*.

Noi dorim să reglementăm di
vergențele internaționale dintre 
China și SUA prin tratative 
pașnice. Dar sintern fermi in a- 
pararea suveraniUfii noastre de 
stat și sintem botari|i să eliberăm 
Taivanul. Planurile guvernului 
S.U.A. de a crea două Chine sint 
sortite unui eșec total.

Politica guvernului S.U.A os
tilă poporului chinez nu poate a- 
fecta cituși de puțin existența și 
dezvoltarea ChineL Republica 
Populară Chineză nu numai că se 
menține in lume fermă ca o stin. 
că, dar va crește și se va dezvolta 
continuu pe calea socialismului 
încercarea guvernului S.U A. de j 
a transforma Taivanul intr-o re 
giune dependentă de S.U A nu 
numai că inlimpină opoziția fer
mă a tuturor chinezilor patrioți. I

Spioni prinși și demascați
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Ziarele „Pravda** și „Izvestia** 
din 7 martie au publicat sub 
titlul „Spionii au fost prinși și 
demascați**, un comunicat in care 
se spune printre aLtele: 

In decembrie 1956, organele 
sovietice ale securității de stat 
au prins asupra faptului pe spio
nul suedez Mumm Endel, in mo
mentul cînd acesta încerca, ser
vi ndu-se de un post de radio por
tativ, să stabilească legătura cu 
centrul de spionaj din Stockholm, 

Arestarea și demascarea lui 
Mumm au per mis Comitetului 
Securității de Stat să obțină date 
" j asupra activității
subversive desfășurate în ultimii 

w/% vvn 11 Iîmpotriva Uniunii Sovietice
SĂ "depună' EFORTURI serv,aul de spionaj suedez.

NEOBOSITE PENTRU PRO- 1 Anterd>r organele securității de 
GPESLL OMENIRII $1 PENTRU “ descoperit ctteva grupuri 
— - —— —--------------- ----------- | de spioni mstruiți și strecurați

oe teritoriul R.SS. Estone de ser- 
I viciul de spionaj suedez

Numai in cursul lichidării ulti
melor grupuri de spioni au fost

9 popoarele iubitoare de pace din 
ur.reaga hat Inaxuerea Tai va. 
■k2b. a patria mamă nu poate fi 
împiedica ta.

Tendința comună a întregii lu
mi evoluează spre micșorarea 
încordării și ppre progres, a spus 
în încheiere Ciu En-lai. Forjele 
păcii cresc continuu. în timp ce 
forțeze războiului devin tot mai 
izolate. Daca Urile socialiste, sta. 
te:e naționale și toate statele și 
popoarele iub.toare de pace se vor 
u®i >i vor persevera in lupta lor, 
atunci hi întreaga lume va putea 
fi asigurată o pace mondială 
trainica. IS ACEASTA LUPTA 
HâJtEAȚA POPORUL CHINEZ ' 
151 VA ASUMA RĂSPUNDE -1---------
REA CUVENITA. VA CONȚI.! 
NUA —---------

PACE TN ÎNTREAGA LUME

(Swbtithirile și sublinierile apar
țin redacției)

* i - -
PEK.N 7 (Agerpres}. — Chino i* afară de Endel Mumm

Aoad t-aruuute: La ședința din 11 ——,l 
7 seartie a Comitetului pe tnlrea- ... .. . .
te-Ouaă al Conuhulm Consul. spionilor arestați au arătat că or- 

------ - . . , rf, spionaț suedeze, in
■ ’ • - contact ca spionajul american, au

atfi 1J agențL
Investigațiile făcute tn cazul

gs <.nxnă <- Lansiav.m Loruui- 
i^lv Pohtiz Popular eu fost dez-' de
biiete -iele prot^-ie de politică ca spionațul american au
vnternd. strecurat ileral pe teritoriul U-

In tind dimineții, membrii 
Coa&rtulm pe întreaga Chină 
a Consiliului Consultativ Politic 
Popalar au discutat in gru
pări raportul prezentat 
premierul Ciu En-lai cu 
oire la vizitele făcute 
străinătate, precum și raportul 
prezentat de Cen Șu-tun Cu pri
vire la activitatea Comitetului 
pe-manenî al Consiliului Consul
tativ Politic Popular In cursul 
anului trecut.

r ■ ■■■ ■ • ~

1 ’HM Jal 11 • M •

de 
pri- 

in

niunii Sovietice agenții săi.
Serviciul de spionaj suedez 

dispune de un echipaj special de 
marinari, care locuiau un timp la 
Stockholm pe strada Blakingega- 
tan 63 B., care se ocupă cu stre
curarea de spioni pe teritoriul 
U.R.S.S.

In cursul unei operațiuni de 
strecurare a patru spioni în frun
te cu L. Ustel și A. Pers pe 
coasta estoniană, aceștia din

urmă, în timpul unui schimb de 
focuri cu grănicerii sovietici, l-au 
ucis pe locotenentul major M. M. 
Kozlov, comandantul • pichetului 
de grăniceri.

După cum s-a stabilit la an
chetă, in afară de culegerea de 
informații cu caracter de spionaj 
și transmiterea lor centrului de 
spionaj, spionii organizau bande 
armate care practicau tilhăria, 
jefuiau bunurile colhozurilor, coo
perativelor și bunurile personale 
ale cetățenilor sovietici și comi
teau acte teroriste.

De la spionii arestați tn ultima 
vreme s-au confiscat 12 posturi 
de radio, cifruri și coduri, ma
teriale pentru criptografie, un 
mare număr de arme automate, 
revolvere și cartușe, aparate fo
tografice, binocluri, hărți topo
grafice, acte de identitate și 
livrete militare sovietice false, 
precum și alt echipament pentru 
spionaj. In afară de acestea, a- 
supra spionilor s-au găsit 201,000 
ruble, Pesie $00 de ceasornice de 
mînă și de buzunar și 60 dife
rite bijuterii de aur pe care ei 
trebuiau să le vindă în U.R.S.S.

Spionii suedezi strecurați in 
U.R.S.S. aveau misiunea de a 
transmite in străinătate informa
ții de spionaj servindu-se de apa
rate de ra dioe misiune, precum 
și de scrisori criptografice.

Tribunalul a judecat pe spionii, 
suedezi și i-a condamnat la pe
depse pe diferite termene.

Prof. C. Răduîescu-1
Motru I

BERLIN. — După cum anunță 
ziarul „Seues Deutsdilamf, pro. 
fesorul Joliot Curie, președintele 
Censi’rulai Mondial al Păcii, a 
acceptat mvitația Consiliului ger
man al luptătorilor pentru pace 
de a organiza la Berlin viitoarea 
ședință a Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii. Ședința va avea 

■ loc rn zilele de 30 martie și 1 
apriîie.

TOKIO. — După cum anunță 
agenția France Presse. 160 000 de 
mineri japonezi au dedarat o 
grevă de 4A de ore. Din această 
cauză 52 de mine și-au întrerupt 
activitatea. Muncitorii greviști cer 
sporirea salariilor

LONDRA. - In Irlanda de 
nord continuă ciocnirile armate 
intre detașamente de poliție și 
irlandezii care luptă pentru rea
li pi rea Ir.andei de nord cu Re. 
publica Irlanda

WASHINGTON. — Casa Albă 
a anunțat joi că la invitația pre
ședintelui Eisenhower. Adenauer, 
cancelarul R. F. Germane, va vi- 
zila S.UA. spre sfirșitul lunii 
mat.

MOSCOVA. — Cu prilejul pro
clamării independenței statului 
Ghana. N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 

------------ r-------U.R.S.S., a adresat primului mi- 
dar nu va fi admisă nici de tarile nistru al statului Ghana, Kwame

Nkrumah o telegramă tn care 
transmite primului ministru, gu
vernului și întregului popor al 
statului Ghana sincere felicitări, 
succese și prosperitate pe calea 
independenței și progresului.

BELGRAD. — fn ziua de 
7 martie, la Belgrad amba
sadorul R.P.R.. Nicolae Gui- 
nă. și Subsecretarul de Stat pen
tru Afacerile Externe, Dobrivoie 
Vidici. au efectuat schimbul in
strumentelor de ratificare ale 
Convenției privitoare la protecția 
plantelor agricole și forestiere 
împotriva dăunătorilor și agenți- 
lor patogeni, semnată la Bucu
rești la 25 septembrie 1956.

WASHINGTON. - Secretarul 
de stat Foster Dulles a părăsit 
Washingtonul plecind pe calea ae
rului la Canberra unde va par. 
ticipa la conferința S.EA.T.O. 
care se va ține între II și 13 
martie

NEW YORK. La 7 februarie a 
avut loc, o ședință a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. prezida
tă de reprezentantul U.R.S.S. 
A. A. Sobolev. In cadrul ședinței 
a fost examinată cererea statului 
Ghana de a fi admis in 
O.N.U.. Consiliul de Securita
te a hotărît in unanimitate să 
recomande Adunării Generale 
admiterea statului Ghana in 
O.N.U.

La 6 martie a c. a încetat din 
viață C. Rădulescu-Motru, fost 
profesor de psihologie al Uni
versității din București, fost 
membru și președinte al Acade
miei Romine și una din persona
litățile culturale de seamă ale 
țării noastre.

Ca profesor de psihologie C. 
Rădulescu-Motru întemeiază pri
mul laborator de psihologie din 
țara noastră îndrumînd cercetă
rile pe calea unei psihologii ex
perimentale. El este autorul a 
numeroase lucrări de psihologie, 
de filozofie și logică.

în ultimul deceniu, C. Rădu
lescu-Motru a început să prețuias- 
că metoda reflexelor condiționa
te, învățătura lui I. P. Pavlov, 
pe care o considera o metodă 
valoroasă pentru construirea unei 
psihologii științifice. Ultimul său 
articol, publicat în „Revista de 
psihologie" (1956) tratează despre 
învățătura pavlovistă ca singură 
metodă științifică a cercetării 
psihologice.

Cu C. Rădulescu-Motru dispare 
unul din colaboratorii de seamă 
ai Institutului de psihologie al 
Academiei R.P.R., pasionat om 
de știință, care și-a pus toată 
erudiția în slujba dezvoltării 
științei psihologice în Romînia.

Ceremonia funebră va avea loc 
la Cimitirul Beliu, vineri 8 mar
tie la orele 16.
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