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Lucrârllc Conferinței pe (arâ

cesele dobtndite în toate dome
niile construcției socialiste și le 
cheamă să contribuie cu inițiati
va, priceperea gospodărească, e- 
nergia și spiritul lor de abnega. 
(ie, la indepiip.rea marilor sar
cini trasate de partid în vederea 
dezvoltării continue a economiei 
naționale și îmbunătățirii traiului 
populației.

Congresul al Il-lea al partidu
lui nostru a trasat un măfeț pro
gram de înfăptuiri, menit să ri
dice pe o treaptă superioară eco
nomia tării, nivelul de trai mate
rial și cultural al poporului.

Pe baza sarcinilor trasate de 
Congres, plenara C.C. al P.M.R. 
din 27-29 decembrie 1956 a adop
tat o serie de hotărîri de mare

a Asociațiilor studențești din R.P.R
Salutul Comitetului Central al U. T. M 

la Conferința pe tară a Asociațiilor 
“ P. R.studențești din R. 

rostit de tov. Virgil Trofin, prim secretar 
Dragi tovarășe și tovarăși, 

Permiteți-mi ca din însărcinarea 
ximitetului Central al Uniunii Ti- 
eretului Muncitor să transmit de- 
:gaților la Conferința pe țară a 
asociațiilor studențești din R.P.R. 
n fierbinte salut din partea ute- 
îiștilor și a întregului tineret mun- 
itor al patriei noastre. Uniunea 
'ineretului Muncitor, unica orga- 
izație politică revoluționară a ti- 
eretului muncitor din R.P.R., care 

primit din partea Partidului 
luncitoresc Romîn sarcina de 
tare răspundere de a se ocupa zi 
e zi de îndrumarea și ajutorarea 
1 muncă a asociațiilor studențești, 
5 bucură de faptul că în toate 
sntrele universitare au luat ființă 
sociații studențești, s-au ales con- 
liile asociațiilor L^udențcști pe 
;ntre universitare, iar acum dele- 
ații asociațiilor s-au intilnit în 
onferința lor pe țara. 
Conferința pe țară a asociațiilor 

udențești este chemata să discute 
să stabilească toate măsurile ne- 

îsare ce urmează a fi luate pen- 
n ca asociațiile studențești de 
îrînd create să se consolideze din 
anct de vedere organizatoric și să 
ceapă o rodnică activitate pentru 
ideplinirea sarcinilor ce le revin. 
Uniunea Tineretului Muncitor a 
:ordat și acordă o deosebită aten- 
3 muncii în rîndul studenților. Pe 
iza hotăririi Biroului Politic al 
,C. al P.M.R. în scopul îmbună- 
țirii muncii politico-educative în 
udul studenților și al atragerii în- 
sgii mase a studenților în activi- 
tea obștească, organizațiile U.T.M. 
i dat un sprijin multilateral mun- 
1 pentru crearea și consolidarea 
ganizatorică a asociațiilor stu- 
tnțești.
Studenții au ales în conducerile 
ociațiilor numeroși utemiști. In- 
plinindu-și sarcina de onoare și 
spundere încredințată de Parti- 
il Muncitoresc Romîn, organele 
organizațiile U.T.M. începînd cu 
)mitetul Central se vor strădui 
-i ajute pe aceștia sa desfășoare 
munca rodnică, să cunoască în 
rmanența preocupările și cerin- 
le studenților, să aibă cît mai 
dta inițiativă, să muncească cu 
irit de răspundere. Organizațiile 
T.M. din facultăți vor îndruma 
leaproape, în mod concret mun- 
asociațiilor sprijinindu-Ie în rea- 

arca sarcinilor lor multiple. 
Din asociațiile studențești fac 
rie mii și mii de utemiști. Co
tețul Central al U.T.M. își ex- 
mă convingerea că studenții 
îmiști vor fi în primele rinduri 
toate activitățile asociațiilor stu- 
nțești, vor îndeplini în mod 
;mplar sarcinile ce li se vor în- 
tdința, vor întări legăturile cu 
idenții neutemiști și îi vor mo- 
iza în toate acțiunile asociației, 

urma constituirii asociațiilor 
dențești crește și mai mult ro
și importanta muncii organiza- 

or U.T.M. din institutele supe- 
are de învățămînt. Ele sînt che
te ca sub conducerea organiza- 
or de partid să se ocupe în pri
ll rînd de educarea politică și 
ologica a studenților, de creștc- 

conștiinței fiecărui utemist la 
elul înțelegerii faptului că face 
te dintr-o organizație politică 
oluționară care luptă pentru 
icarea în viață a politicii Parti- 
ui Muncitoresc Romîn, organi- 
ie care continuă tradițiile re- 
uționare ale U.T.C. și care în- 
nă întreaga sa activitate cauzei 
rețe a partidului, a poporului 
ncitor — cauza construirii so- 
lismului.
)rganizațiile U.T.M. trebuie să 
rume activitatea asociațiilor stu- 
ițești și să se simtă responsabile 
activitatea acestora, 
n centrul muncii organizațiilor 
?.M. din facultăți, ca și al aso- 
iilor studențești trebuie să stea 
nea de educare a utemiștilor și 
tuturor studenților în spiritul 
gostei pentru adevărul științific, 
pasiunii pentru cucerirea știin- 
în spiritul patriotismului socia- 
și al internaționalismului pro- 

ir, al devotamentului față de 
l.R. și statul democrat-popular, 
'om munci împreună pentru a 
rula mereu mai mult interesul 
lonților pentru însușirea șiiin- 
și culturii, pentru obținerea 

»r rezultate cît mai bune în 
fiu și în activitatea științifică, 
itru însușirea științei înaintate 
ată pe concepția marxist-leni- 
ă și pe o strînsă legătură cu 
etica, 
n patria noastră majoritatea 
lenților învață cu sîrguință, își 
așesc cu pasiune știința și cul- 
a și sînt hotărîți să-și pună după

terminarea studiilor toate cunoștin
țele, întreaga lor capacitate în sluj
ba construirii socialismului, acolo 
unde interesele patriei o vor cere.

Este cunoscut însă că în rindu
rile studenților mai avem, din 
păcate, unii care consideră că cei 
ce muncesc în fabrici și pe ogoare, 
statul muncitorilor și țăranilor sînt 
obligați să le pună la dispoziție 
tot ce Ie este necesar și chiar mai 
mult; dar în același timp ei nu-și 
respectă obligațiile pe care le au : 
nu învață, chiulesc de la cursuri, 
rămîn corigenți și repetenți.

Putem oare tolera asemenea ati
tudini ?

Fără îndoială că nu. De aceea 
este necesar să întărim exigența 
față de astfel de manifestări, să-i 
ajutăm pe cei care sînt hotârîți 
să-și schimbe atitudinea, iar în lo
cul celor care perseverează în ast
fel de lipsuri, să ajutăm conduce
rile institutelor de învățămînt su
perior să promoveze tineri care do
resc din toată inima să învețe.

Organizațiile U.T.M. vor depune 
mai multe eforturi pentru înarma
rea ideologică, politică a studen
ților, ajutîndu-i să combată și să 
respingă cu toată hotărîrea con
cepțiile retrograde, reacționare, 
cosmopolitismul și naționalismul, 
misticismul ca și orice alte influen
țe ale ideologiei burgheze. Comi
tetul Central al U.T.M. este hotâ- 
rît să continuie cu perseverentă 
aplicarea măsurilor pentru întări
rea politică a organizațiilor U.T.M., 
pentru îmbunătățirea muncii lor 
ideologice spre a spori combativi
tatea și intransigența lor față dc 
influențele ideologici burgheze. La 
rindul lor, asociațiile studențești 
trebuie să se situieze pe o poziție 
fermă, combătînd orice manifes
tare a ideologici burgheze în rîn- 
dul studenților.

Sarcina noastră este să-i ajutăm 
pe studenți să-și ridice în mod 
permanent nivelul ideologic, înar- 
mîndu-i cu cunoașterea profundă 
a ideologiei marxist-leniniste a po
liticii partidului și guvernului no
stru, a realizărilor regimului de
mocrat-popular și ale întregului la
găr socialist cu cunoașterea trecu
tului istoric de luptă al partidului 
și poporului nostru pentru cuceri
rea condițiilor de viață și de mun
că pe care Ie au studenții astăzi. 
Asociațiile studențești trebuie să 
mediteze consecvent pentru for
marea Ia studenți a unei concepții 
științifice despre lume.

Organele și organizațiile U.T.M. 
și sub îndrumarea lor — asocia
țiile studențești își vor spori pre
ocuparea pentru educarea studen
ților și în primul rind a utemiști- 
lor în spiritul noii morale a tine
retului nostru participant la opera 
de construcție socialistă, in spirit 
patriotic și internaționalist, al de
votamentului pentru regimul de
mocrat-popular și forța sa condu
cătoare — Partidul Muncitoresc 
Romîn. Vom educa pe studenți în

al C. C. al U. T. M.
spiritul respectului și dragostei 
pentru poporul muncitor — făuri
torul întregii avuții naționale, și în 
primul rînd pentru eroica noastră 
clasă muncitoare care dă prin 
munca sa cel mai minunat exemplu 
de patriotism.

Vom cultiva la studenți și în 
primul rînd la utemiști trăsăturile 
morale ale omului înaintat: pa
siunea pentru adevăr și știință, 
modestia, cinstea, respectul pentru 
regulile conviețuirii sociale, cora- 
bătînd și stîrpind influențele mo
rale burgheze, ale leneviei și huli
ganismului.

Asociațiilor studențești le revine 
sarcina de a contribui din plin la 
realizarea unei atitudini combative 
de masă împotriva lipsurilor și a 
elementelor nedemne de calitatea 
de student în regimul nostru de
mocrat-popular.

Continuînd glorioasele tradiții 
ale U.T.C.,—U.T.M. numără prin
tre membrii săi numeroși studenți 
fruntași la învățătură și în activi
tatea obștească, tineri devotați 
cauzei construcției socialiste și 
conducătorului poporului nostru 
muncitor — Partidul Muncitoresc 
Romîn. Activitatea comună a inte
rniștilor — tinerilor muncitori, ță
rani muncitori, elevi și studenți — 
este o expresie a unității de ne
zdruncinat a întregului tineret 
muncitor în jurul partidului și gu
vernului ; ea arată hotărîrea tutu
ror tinerilor patrioți ai țării noa
stre de a-și închina eforturile con
struirii socialismului și ridicării 
permanente a nivelului de trai, ma
terial și cultural al poporului mun
citor. Continua dezvoltare a cu
noașterii și ajutorării reciproce în 
muncă și in activitatea obștească 
a studenților cu tinerii muncitori 
și țărani muncitori — constituie o 
sarcină de deosebită însemnătate 
căreia îi vom da și în viitor atenția 
primordială. Este o datorie do 
onoare a organizațiilor U.T.M. din 
facultăți și a asociațiilor studen
țești să întărească legăturile mul
tilaterale permanente cu organiza
țiile U.T.M. din întreprinderi, din 
unitățile socialiste agricole și de la 
sate spre a consolida și mai mult 
unitatea tineretului nostru munci
tor și studios, unitatea de nezdrun
cinat a întregului nostru tineret.

Slmbăiă dimineața, la Casa 
de Cultură a studenților din 
Capitală, au continuat lucră
rile Conferinței pe țară a A- 
sociațiilor studențești din 
R.P.R.

Secretarul Comitetului de 
organizare al Asociațiilor stu
dențești din R.P.R., Ion Teo- 
reanu, a prezentat raportul 
la Proiectul de statut al Aso
ciațiilor studențești din R.P.R.

Au urmat discuții la care au 
luat cuvintul: C. Bulei (Bucu
rești), Elena Bursuc (Timișoa
ra), Gh. Lefter (Cluj), Ion Be- 
fan (Galați), conf. univ. Aristi
de Halanay (București), Ani- 
șoara Vilsan (București), lu- 
dith Szocs (Cluj), prof. Gh. 
Nițescu, rectorul Institutului 
politehnic din Orașul Stalin, 
Hie Mitrache (București), 
prof. Al. Buia, rectorul Insti u- 
tului agronomic din Craiova, 
Anton Rudneac (București). 
Iulian Ioana (Craiova). Teo
dor Popescu (București).

Participanții la conferință 
au salutat cu căldură cuvlntul 
eminentului om de știință 
acad. prof. dr. C. I. Parhon. 
Ca vechi îndrumător și edu
cator al studențimii 
acad. prof. dr. C. I. Parhon. 
si-a exprimat bucuria fată de 
bilanțul rodnic al realizărilor 
dobândite în domeniul învătă- 
miniutui superior In anii re-

(Continuare In pag. 3-a)

noastre,

Tn cadrul ședinței de Ieri dupl amia
ză, delegații la Conferința pe țară a 
Asociațiilor Studențești din R.P.R.. 
au votat în unanimitate următoarele 
hotărîri:

Hotărîre
Ascultînd și dezbătînd rapor

tul Comitetului de organizare al 
Asociațiilor Studențești cu 
privire la const tuirea și sarci
nile de viitor aîe Asociațiilor 
Studențești din R.P.R., Confe
rința aprobă activitatea desfă
șurată de Comitetul de orpan’- 
zare a Asociațiilor Studențești 
din R.P.R.

Hotârire

Tovarăși,

Ascultînd șl dezbătlnd rapor
tul la proiectul de Statut al 
Asociațiilor Studențești din 
R.P.R., conferința pe tară a- 
doptă Statutul asociațiilor stu
denților din R.P.R.

In încheiere, permiteți-ml să 
urez deplin succes lucrărilor Con
ferinței pe țară și o rodnică acti
vitate viitoare asociațiilor stu
dențești pusă în slujba pregătirii 
specialiștilor de mîine ai patriei 
noastre socialiste.

Trăiască Asociațiile studențești 
din R.P.R.

Trăiască Partidul Muncitpreso 
Romîn, forța conducătoare în 
R.P.R., conducătorul și părintele 
tineretului.

Trăiască scumpa noastră patrie 
Republica Populară Romînă.

Cifiți în pag, 2-a și a 3-a

Raportul Comitetului 
de organizare cu privire 
la constituirea și sarci

nile de viitor ale 
Asociațiilor Studențești 

din R. P. R.

După ce a felicitat femeile din 
patria noastră în numele și din 
împuternicirea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și al guvernului Republi
cii Populare Romine, tovarășul 
Chivu Stoica a spus:

Femeile din R.P. Romînă săr
bătoresc Ziua Internațională a 
Femeij ca cetățene cu drepturi 
depline în statul nostru democrat- 
popular. Largile libertăți demo
cratice și egalitatea în drepturi 
de care se bucură astăzi femeile, 
în trecut asuprite, umilite și lip
site de drepturi, sînt rodul luplci 
eroice duse de poporul romîn, 
sub conducerea partidului clasei 
muncitoare, pentru dezrobirea sa 
de sub jugul capitalisto-moșieresc.

Regimul nostru democrat-popu-^importanță pentru asigurarea ri- 
lar, expresie a voinței și intere- dicârii continue a nivelului de 
selor fundamentale ale poporului 
romîn, a înlăturat pentru totdea
una legile burgheze care înjoseau 
demnitatea femeilor, a acordat 
femeilor drepturi egale cu ale 
bărbaților, le-a deschis drum larg 
spre muncă și viață liberă, le-a 
creat condiții prielnice pentru în
deplinirea nobilei meniri de ma
me.

Marile transformări revoluțio
nare din anii puterii populare au 
creat condițiile unei largi desfă
șurări a capacităților creatoare 
ale femeilor, dezrobite din jugul 
dublei exploatări la care erau su
puse in trecut In acești ani. mi
lioane de femei romine, cot la cot 
cu surorile lor din rindurile na
ționalităților conlocuitoare, au 
participat activ la lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului, al 
cărei scop suprem este îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de 
trai ale celor ce muncesc. însufle
țite de partid, femeile s-au călit 
învățînd să învingă greutățile 
care se ivesc pe drumul construirii 
vieții noi, au căpătat o conștiință 
nouă de adțyărați stâpini ai ță
rii. Femeile dm R.P. Romină par
ticipă activ la conducerea statu, 
lui; ele se mindresc pe drept cu- 
vfat cu cele 71 deputate 
Marea Adunare Națională, 
cele 35.000 deputate in sfaturile 
populare.

Femeile își aduc din plin con
tribuția în diferite sectoare ale 
construcției economice și cultura
le. Zeci de mii de femei sint mun
citoare fruntașe și inovatoare, 
numeroase femei sînt conducători 
de întreprinderi. In cadrul între
cerii socialiste, din rli 
meilor munci.oare au pornit ini
țiative prețioase pentru formarea 
brigăzilor de calitate, folosirea 
din plin a capacității de producție 
a mașinilor, economisirea mate
riei pr.me, buna organizare a lo
cului de muncă.

Sub soarele democrației popu
lare s-au trezit la viață nouă și 

i femeile de Ia sate. Au apus pen
tru totdeauna vremurile întune
cate ale robiei moșierești, în care 
satele trăiau sub teroarea preto
rilor, primarilor și jandarmilor, 
tărăncile muncitoare nășteau pe 
cimp, iar la fiecare patru copii, 
unul murea lipsit de orice îngri
jire medicală. Milioane de țărănci 
participă activ la viața politică, 
economică și cultura’â.

Puterea populară a asigura* 
femeilor din țara noastră condi
ții deosebit de prielnice pentru ri
dicarea nivelului lor cultural, pen
tru desfășurarea unei rodnice ac
tivități științifice și culturale.

Numai o orînduire cu adevărat 
populară, cum este regimul nos
tru democrat-popular, a putut a- 
sigura ridicarea din rindurile fe
meilor de la orașe și sate a ne
numărate cadre cu munci de răs
pundere în activitatea obștească.

Grija partidului față de femeia 
muncitoare, mamă și cetâțeanâ 
și-a găsit expresie în legislația 
socialistă a muncii care asigură 
femeilor salarii egale la muncă 
egală, concedii de odihnă, conce- 
dii plătite înainte și după naștere. 
Ocrotirea mamei și a copilului 
constituie o preocupare de seama 
a partidului și guvernului.

Milioanele de femei de la orașe 
și sate constituie o uriașă forță 
In opera de construire a socialis
mului. Partidul și guvernul acor 
dă o înaltă prețuire aportului fe
meilor din patria noastră la suc-

In
cu

fe.

trai al poporului.
Partidul cheamă femeile mun

citoare să contribuie Ia lupta pen
tru sporirea producției și produc
tivității muncii, să iacă propuneri 
cu privire la justa aplicare a mă
surilor de îmbunătățire a siste
mului de salarizare, a normării 
muncii și bunei gospodăriri a be
neficiilor realizate de întreprin
deri.

Inginerii, tehnicienii și maiștrii 
sînt chemați să sprijine femeile 
muncitoare în eforturile lor de a 
se califica, de a aplica tehnica 
înaintată.

Feme.le de la sate sînt chemate 
să participe cu avint Ia lupta pen
tru recolte bogate, pentru mări
rea numărului de an.male, pen.ru 
dezvoltarea schimbului între oraș 
și sat prin achiziții și contractări, 
con.nbuind astfel la ridicarea bu
nei stări a familiilor lor și la îm
bunătățirea aprovizionării oame
nilor muncii de la orașe. Colecti
vistele, a căror viață s-a schim
bat din temelii in gospodăria co
lectivă. au posibilitatea de a a- 
râta In mod convingător țârăn- 
cilor muncitoare cu gospodării 
individuale avantajee muncii în 
comun, de a contribui la realiza, 
rea unui ncj avint în transforma, 
rea socialistă a agriculturii.

Apreciind aportul valoros al fe
meilor care lucrează pe tărimul 
științei, culturii și artei, ai Invă- 
țămintului și unității publice, 
partidul ș: guvernul le cheama 
să-și dezvoite realizările, să con
sacre cunoștințele, talentele, ener
gia lor creatoare luptei pentru 
înflorirea acestor importante do- 

ii obș.ești. unde fa 
cu greu putea pâ-

oriri 
Dii ale vie 

trecut femeia 
truode.

Deputate e 
delegatele de 
sînt chemate 
bu|ie crescîndă la ridicarea 
nomică și culturală a orașelor și 
eaielor. la îmbunătățirea traiului 
Mxpif.atiei.

Statal nostru democrat-popu- 
'ar acordă o mare atenție iniă- 
'irii famJiei, dădîtâ pe egalitate 
In drepturi a femeii cu bărbatul, 
pe relații de încredere, pe dra- 

și stimă reciprocă între 
>oți. Prin Constituție, prin dife
ritele legi speciale, prin Codul fa- 
miSei an iost inlătura.e dispozi
țiile vechilor legi burgheze care 
eoostințeau situația de inferiori, 
tale in care erau menținute fe
meile. La baza Codului familiei, 
adoptat in aci: democrației popu. 
.are, stau înaltele principii mo 
rale ale clasei muncitoare.

In miinile mamei stă puterea 
de a cultiva în sufletul copilului 
cede mai alese Insuș.rj ale unui 
om drept, cinstit, care sa pretu- 
ia«că și ai respecte munca po
porului sân, să-și iubească pro. 
fund patria și 6-o slujească cu

sfaturUcr populare, 
femei, gospodine? 
să aducă o contri-

eco-

abnegație. Mamei ti revine, 
primul rind, misiunea de a sădi 
in inima copilului dragostea fier 
binte pentru cauza păcii $1 a so 
cialismului. De unitatea și trăi, 
nicia familiei, de comportarea și 
atitudinea părinților în fa(a pro. 
blemelor mari ale poporului nos
tru, ca și tn viata de fiecare zi, 
depinde în măsură hotărîtoare 
comportarea copiilor, a tinerilor.

Laolaltă cu familia — școala 
și organizațiile dc tineret contri- 
ouie la educarea, la formarea 
omului nou. Întregul corp didac
tic și îndeosebi educatoarele, în
vățătoarele. profesoarele au dato
ria să se ocupe cu 6tăruintă si 
grijă părintească de educarea ti 
neretului în spiritul patriotismu 
lui socialist și al internaționalis
mului proletar, «ă formeze d.in 
rindurile tineretului cadre temei
nic pregătite, strîns legate de via
tă. de practica construcției socia
liste.

Statul democrat-popular se pre
ocupă neîncetat de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viată 
ale femeii, ale mamei. S-au tn. 
făptuit mari realizări in această 
privință. Dar mai avem greutăți 
zare fac ca viata femeii să nu 
lie încă așa cum o dorim cu totii. 
Există însă cele mai largi posi
bilități ca aceste greutăți să fie 
înlăturate, pe măsura înfăptuirii 
programului de măsuri economice 
adoptat de partid.

Țmind seama de aportul eres, 
cind al femeilor la opera de con
struire a socialismului, partidul 
nostru consideră că este necesar 
ea organizațiile de partid, sfatu
rile populare, sindicatele, U.T.M. 
oi să îmbunătățească munca po- 
titico-organizatorică și cultural 
educativă în rindurile femeilor, 
să se preocupe în mai mare mă
sură de ridicarea calificării lor 
profesionale.. de rezolvarea pro
blemelor specifice ale acestora. 
C.C. al P.M.R. cere organizațiilor 
de partid și organizațiilor de 
masă să promoveze wi număr 
mai nure de femei în funcții de 
răspundere in țoale domeniile de 
activitate, pe baza capacităților 
lor politice și proiesionale. Tre
buie combătute cu fermitate ori 
ce manifestări ale mentalității 
vechi, înapoiate, față de femei "m 
viata obștească ca și în familie.

Partidul consideră ca o sarcină 
deosebit de importantă a organi
zațiilor de partid, a conducerilor 
întreprinderilor și instituțiilor, a 
sindicatelor ...............
fa» grija ____  ,____ ___
funcționare și lărgirea rețelei de 
instituții si unități sociale ___
ușurează viata și munca femeilor, 
le cere să vegheze zi de zi la a- 
pticarea legislației cu privire la 
ocrotirea mamei și copilului, să 
ajute pe mame în opera de edu
care a copiilor lor

Comitetul Central a! Partidului 
Muncitoresc Romin și guvernul 
R. P. Rcmine iși expr mă convin
gerea fermă că femeile din tara 
noastră își vor îndeplini și în 
viitor sarcinile de cinste ce le 
revin in înfăp.uirea politicii par
tidului, în lupta pen.ru construi 
rea social surului in patria noa
stră.

Sărbătorirea Zilei Internațio
nale a Femeii are loc anul acesta 
în cunditiiie unei lupte încordate 
intre forțele care apără cauza 
păcii, securității generale și oro. 
greșului sociaj și forțele rear- 
trnoii și agresiunii imperialiste.

Femeile din întreaga lume, care 
reprezintă mai mult de iumătate 
din populația globului, pint unul

(Cominuare tn pag. IV-a)

In cadrul uzinei chimice „21 
Decembrie" din Copșa Mică a 
luat ființă cea mai mare fa
brică de acid sulfuric din 
tară.

In fotografie: Directorul 
Gh. Poiicală și ing. Gh. Tirpe 
in fafa cuptorului rotativ pen
tru extragerea zincului din re. 
ziduri zincoase.

Foto: AGERPRES

Furnalul tineretului 
de la Calan

9 martie, orele 14. Clnd sirena 
sunat terminarea schimbului

și sfaturilor popu- 
atenlâ pentru buna

care

a 
nimeni nu a părăsit uzina. Tați 
muncitorii uzinei . Victoria"- 
Calan s-au adunat tn jurul unei 
tribune improvizate, In mijlocul 
curții.

De la tribună directorul între
prinderii tov. Adolf Druker a 
deschis mitingul arătlnd impor
tanta preluării furnalului nr. 2 
de către tineret. Tinăral furna- 
list Romeo Crețu tn cuvlntul său 
a spus că rezultatele bune obji- 
nu:e de schimburile maiștrilor 
lonașcu Munteanu șl Ion Crișan 
au determinat pe tinerii furna- 
liști să ceară conducerii uzinei 
ca și cel de al lll-lea schimb să 
fie compus tot din tineri și in fe
lul acesta întreaga muncă la a- 
cest furnal să fie făcută de tineri. 
Acum odată cu preluarea acestui 
furnal de către tineret a spus el 
ne angajăm ca tn cinstea zilei de 
1 Mai și a Festivalului mondial 
al tineretului și studenților de la 
Moscova, să obfinem următoarele 
rezultate: 1100 tone fontă peste 
plan, pini la l Mai. la care să 
adăugăm încă 400 tone plnă la 
Festival. Să reducem preful de 
cost cu 1 la sută, iar procentul 
de declasate să-l reducem cu 3 la 
sută jafă de cifra admisă.

Clnd a luat cuvlntul maistrul 
Stefan Szabo, conducătorul nou
lui schimb al tineretului, s-a 
angajat ca plnă la I Mai intregul 
schimb să dea 400 tone de fontă 
peste plan iar pină la Festivalul 
de la Moscova, incă 200.

Sărbătoarea preluării acestui 
furnal a avut loc la 9 martie, dar 
tinerii l-au luat In primire chiar 
de la începutul lunii. Așa că In 
primele 8 zile ale lun i martie 
furnaliștii tineri au dat peste 
plan 84 tone de fontă de bună 
calitate.

★

Mitingul a luat sfîrșit dar pe 
platforma furnalului nr. 2 a în
ceput o nouă descărcare. Prim 
furnalistul Ion Lăscău a spart 
șticul. iar șuvoiul de fontă incan
descentă a început să se reverse 
spre rină, tndreptlndu-se către 
oala de turnare.

Este cea de-a doua descărcare 
a schimbului condus de maistrul 
lonașcu Munteanu.

GH. TAUTAN 
E. STRIKBERGER

CHEMAREA 
colectivului de muncă al Combinatului chimic 

„I. V. STALIN“ din Orașul VICTORIA
Dragi tovară|i,

Conferința primește salutul unei delepatii de tineri muncitori din Capitali

Pienara din decembrie 1956 a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn trasează întreprin
derilor industriale sarcina de a obține creșteri însem
nate de producție pe baza folosirii rezervelor exis
tente în instalații, a utilizării economice a materiilor 
prime și materialelor, de a introduce cu îndrăzneala 
tehnica înaintată, de a spori continuu productivitatea 
muncii și a reduce substanțial costurile producției — 
chezășie a ridicării nivelului de trai al oamenilor 
rauncii.

In mod deosebit plenara cere industriei chimice să 
contribuie la chimizarea agriculturii dînd îngrășă
minte și insecto-fungicide în cantități sporite și de o 
calitate corespunzătoare în vederea obținerii de re
colte mai mari la hectar.

Convins că in toate întreprinderile noastre există 
mari rezerve de producție care pot fi folosite, colec
tivul de muncă al Combinatului chimic J. V. Stalin" 
din Orașul Victoria, analizind în consfătuiri de pro
ducție pe secții propriile posibilități, cheamă la în
trecere pe anul 1957 colectivele din toate întreprin
derile industriei chimice din țară, luîndu-și următoa
rele angajamente :

Să realizeze planul producției globale pe anul 
1957 în proporție de 113 la sută, din care la îngră
șăminte azotoasc în proporție de 120 la rată și la 
acid sulfuric în proporție de 102 la rată.

Să reducă prețul de cost al întregii prodacții- 
marfă a combinatului cu 30 la rată 
dc plan.

Să realizeze planul productivității 
porție de 106 la sută.

Sa obțină acumulări peste plan 
3.000.000 lei.

Pentru obținerea acestor rezultate ne propunem 
următoarele :

Prin descoperirea și folosirea rezervelor exis
tente în instalațiile noastre, prin modernizarea pro
ceselor tehnologice și a instalațiilor, prin realizarea 
înainte de termen a lucrărilor de investiții planifi
cate, să obținem o creștere a capacităților proiectate:

la amoniac cu 40 Ia sută prin introducerea spă
lării gazului dc sinteză înainte de compresie, ca și 
prin mărirea capacității de compresie; la îngră
șăminte azotoas« (azotat de amoniu) cu 50 la 
sută datorită măririi capacității în faza de neu
tralizare ; la uree cu 50 Ia suta datorită montării 
a încă unui corapresor de bioxid de carbon ; la acid 
azotic cu 14 la sută prin îmbunătățirea tehnologiei

in valoare de

Pe baza cercetărilor întreprinse în combinat vom 
fabrica catalizatori necesari producției de amoniac, 
înlocuind astfel importul acestora fi realizînd o eco
nomie de aproape un milion lei în devize.

Micșorînd consumul specific de combustibil vom 
ieftini producția de aburi cu 1,5 la sută pe 
tonă, iar producția de energie electrică cu 10 la sută 
pe kw/oră față de anul 1958.

Pentru stimularea mișcării de inovații vom or
ganiza un concurs pentru rezolvarea problemelor 
tehnice de bază ce stau în fața noastră dotat cu nu
meroase premii, printre care 5 călătorii în UJLS.S. 
din fondul întreprinderii.

Pe baza rezultatelor obținute în producție vom 
îmbunătăți activitatea social-culturală, astfel:

începerea construcției din fondul întreprinderii a 
unui local de cantină pentru 1.800 persoane.

Darea în folosința a unei suprafețe locative pen
tru 60 de familii.

Darea în folosință a unui cămin de zi.
Darea în folosință a unui nou local de școală 

elementară de 7 clase.
Lărgirea bazei sportive prin darea în folosință 

a unui bazin de înot, a unor terenuri de baschet, 
volei și a unui grup social.

Pentru a menține vie flacăra întrecerii între între
prinderile noastre, vă cerem să analizați în între- 
prinderiie voastre posibilitățile reale de a da patriei 
mai multe produse de bună calitate și mai ieftine 
și să sprijiniți inițiativa colectivului nostru.

Noi avem convingerea că aprecierea dată colecti
velor noastre în raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al Il-lea al 
partidului. în care se arată că în industria chimică 
avem cadre competente și entuziaste, îi vom răs
punde dî.nd produse mai multe, mai ieftine și mai 
bune destinate ridicării bunăstării poporului nostru, 
fiind astfel la înălțimea sarcinilor trasate de partid 
și guvern.

Director General,
Ing. I. MARINESCU

Secretarul Comitetului de partid 
ION JOANDREA

Președintele Comitetului de întreprindere
GH. RĂDOIU

I ia arderea amoniacului.
a Secretarul Organizației U.T.M. 

GH. BODEA
*

pen.ru
pen.ru


RAPORTUL COMITETULUI DE ORGANIZARE
cu privire la constituirea și sarcinile de viitor

ale Asociațiilor studențești din R. P. R.
expus de tov. Ion Iliescu, președintele Comitetului de Organizare a Asociațiilor studențești din R.P.R.

Dragi tovarăși,

Lucrările Conferinței pe țară a Asociațiilor 
studențești din R.P.R. se desfășoară în con. 
dițiile unei intense activități creatoare a in 
tregului nostru popor. Descătușat din lan
țurile robiei burghezo-moșierești prin lupta 
grea, plină de sacrificii dusă sub conducerea 
partidului, harnicul nostru popor a creat în 
anii puterii populare însemnate valori ma 
teriale și culturale; pentru prima oară aceste 
valori sînt făurite în interesul poporului in 
suși. Grație acestor creații populare fără 
precedent, într-o perioadă relativ scurtă, 
țara noastră a fost smulsă din înapoierea 
economică și culturală a trecutului și a pășit 
pe drumul vieții noi, socialiste.

In frumoasa și bogata noastră patrie prin 
munca eroică a clasei noastre muncitoare 
au fost puse bazele industriei grele și în. 
deosebi ale industriei constructoare de ma 
șini.

Tn cursul primului cincinal au fost create 
noi ramuri industriale, au fost construite noi 
obiective ca : furnalele de la Hunedoara, in 
stalațiile de prelucrare a țițeiului din Bor- 
zești și de la Teleajen, hidro și termo cen
tralele de la Moroeni, Sadu, Stngiorgiu de 
Pădure, Paroșenl, Borzești și Doicești, fa
brica de rulmenți de la Bîrlad. fabrica de 
antibiotice din Iași. Producția noastră petro
liferă a întrecut de aproape 3 orj nivelul a- 
tins la sfîrșitul războiului, producția de căr
bune s-a dublat față de anul 1938, iar cea de 
oțel și laminate s-a triplat.

Numai in ultimii 4 ani au fost înălțate 
peste 100 de fabrici și uzine Fabricile noas.

tre produc astăzi multe tipuri de mașini și 
agregate de înaltă productivitate.

Țărănimea muncitoare tși făurește o viață 
din ce în ce mai îmbelșugată. Un număr din 
ce în ce mai mare de țărani muncitori pă
șesc cu încredere pe drumul socialist în a- 
gricultură.

Producția agricolă din tara noastră a de 
pășit nivelul celei mai Înalte productivități 
de pe vremea regimului burghezo-moșieresc.

Oamenii de știință și cultură au obținut 
succese însemnate in dezvoltarea științei și 
culturii în patria noastră.

Rezultate de seama s-au obținut in dome
niul ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc Consumul oameniloi muncii a cres
cut și crește continuu. Comerțul socialist a 
furnizat anul trecut populației mărfuri de o 
valoare dublă celor vindute in 1950.

Firește, drumul spre socialism nu este u- 
șor, am avut și mai avem de învins multe 
piedici și greutăți. Drept chezășie a învin
gerii acestor greutăți stau Insă toate reali
zările obținute pină acum sub conducerea 
partidului, a cărui lege supremă este sluji
rea intereselor vitale ale poporului munci
tor. politica sa fermă și clarvăzătoare.

Pe această linie, au o deosebită importan
ță hotăririle din decembrie 1956 ale Plenarei 
C.C. al P.M.R.. menite să asigure un nou 
avint al economiei noastre naționale pe dru
mul socialismului și creșterea necontenită a 
nivelului de trai al oamenilor muncii. Alături 
de întregul popor, studențimea a primit cu 
vie satisfacție aceste hotărîri întrucît ridica
rea mai rapidă a bunăstării oamenilor mun
cii înseamnă implicit o îmbunătățire a con
dițiilor de viață și de studiu ale studențimii.

Noile condiții de viață și de învățătură 
ale studențimii din patria noastră

Dezvoltarea continuă și multilaterală a 
economiei și cutturii noastre cere numeroase 
cadre cu o pregătire de specialitate supe
rioară, cu un larg orizont tehnic și cultural, 
educate în spiritul concepției marxist-lenini- 
ste, singura concepție cu adevărat științifică 
despre natură și societate

Reforma învățămintului din 1948 a des
chis perspective noi învățămintului superior 
din țara noastră, care a fost mult dezvoltat 
și profilat în legătură cu nevoile dezvoltării 
economiei și realizării revoluției culturale 
învățămîntul a căpătat un nou conținut în 
concordanță cu cerințele producției și a 
fost orientat pe baza ideologiei marxist- 
leniniste. De la reformă și pină în prezent 
au fost luate o serie de măsuri pe linia îm
bunătățirii continue a învățămintului.

Porțile invâțămintuiui superior au fost 
larg deschise pentru fiii clasei muncitoare și 
ai țărănimii muncitoare și pentru oamenii 
muncii din producție; au tost desființate 
toate îngrădirile și discriminările rasiale și 
naționale din trecut; pentru aceasta stau 
mărturie asemenea înfăptuiri ale regimului 
democrat-popular ca : Universitatea „Bolyai" 
djn Cluj, Institutul medico-farmaceutic și 
Institutul de teatru „Szentgyorgyi Istvan" 
din Tg. Mureș, secția cu limba de predare 
maghiară a Institutului agronomic din Cluj 
și un număr însemnat de studenți de diferite 
naționalități conlocuitoare din toate institu
tele de învățămînt superior.

In anii puterij populare au fost alocate 
însemnate fonduri — aproape 250.000.000 lei 
în cursul primului plan cincinal — pentru 
dezvoltarea bazei materiale a învățămintului 
superior; au fost construite localuri noi de 
invățămint. s-au amenajat și utilat cu apa. 
ratură modernă și s-au creat o serie de la
boratoare noi, au fost construite și amena
jate noi cămine și cantine studențești, la 
Cluj, Iași, Galați, Orașul Stalin, București: 
recent au fost deschise două noi cămine și 
două cantine la Timișoara și o cantină die
tetică la București. S-a asigurat îngrijirea 
medicală gratuită și s-au organizat pentru 
studenți tabere de odihnă în timpul vacan
țelor, Ia munte și la mare. In anul trecut 
aproape 10.000 atudenți au fost trimiși la 
odihnă în stațiuni balneo-climaterice.

■Realizările regimului democrat-popular în 
domeniul învățămintului superior ies șt mat 
mult în evidență daoă le comparăm cu si
tuația din timpul'regimului burgf’.ezd.moșie- 
resc. Astfel, dacă-în anul școlar ,1938-39 
exțstati numai 4| facultăți cu 26.000 studenți, 
în prezent avem 127 facultăți în care stu
diază <iesle' 56.000 Ifudănți (în afara celor 
17,00(1de 1* îhvățlmînful fără frecvență). 
In anul 1955, învățămîntul superior a dat 
de două ori și jumătate mai multi absol
venți decît în 1938. Dacă în 1938 numai 10% 
dintre studenți primeau burse, astăzi nu
mărul bursierilor depășește 50% din numă
rul total al studenților.

Tn tjmpul regimului burghezo-moșieresc 
acei puțini copii ai oamenilor muncii care 
reușeau să pătrundă în facultăți, trebuiau 
sa îndure o .viată, de mizerie, jar pentru cei 
ce-și terminau studiile, plaga șomajului inte- 
lecfuar era dușmanul cel mai de temut.

In anul 1931 la Institutul politehnic din 
București mulți din cei 43 ingineri absol
venți ai institutului nu-și puteau găsi de 
lucru in specialitatea lor. Azi termină a. 
nual ca absolvenți ai institutelor politehnice 
aproape 2.000 de ingineri și tuturor le este 
asigurată repartizarea în producție,

Bucurindu.ne azi de condițiile mereu mai 
bună Ce le creează regimul democrat-popular, 
noi nu trebuie șă, uităm trecutul de tristă 
amintire din țara noastră, nu trebuie să ui
tăm că acest trecut reprezintă prezentul pen
tru studenții din țările capitaliste și colonia
le. In ultima vreme înseși ziarele burgheze 
din țările occidentale sînt.nevoite să recu
noască cond.ițiile grele de viață ale studen
ților și răminerea în urmă a învățămintului 
superior din țările lor față de dezvoltarea 
acestuia în țările socialiste. Șomajul intelec
tual ia proporții tot mai mari în țările capi
taliste, situația studenților devine tot mai 
prșcară. Recent, în urma unei anchete între
prinse la un număr de 1.811 studenți din 
Bruxelles, 63% au declarat că trebuie să 
muncească tot anul la diferite întreprinderi 
pentru a se putea întreține la facultăți, iar 
30% că trebuie să lucreze temporar.

Un tablou asemănător a fost relevat la 
recenta conferință a Uniunii Studenților 
Germani, care a avut loc la Bonn și unde 
s-a arătat că 2/3 din studenții din Germania 
occidentală sfnt siliți să lucreze pentru a-și 
cîștiga mijloacele de existență și pentru a-și 
plăti taxele -, după cum relatează . buletinul 
de presă al P.S.D.G, o întreagă generație

de student! flămînzește și in loc de a sta in 
sălile de cursuri și a studia, ei trebuie să 
tndeplinească munca de hamal sau paznic 
de noapte care nu are nim,c comun cu în
vățătura. Aceasta nu-i de mirare, atunci cind 
in bugetul guvernului de la Bonn a fost a- 
locată pentru studenți suma mizeră de 
2.000.000 mărci care nu ajunge nici pentru 
a asigura nevoile pentru 1% din numărul 
total al studenților și aceasta în timp ce pro
fiturile trusturilor și al monopolurilor vest- 
germane a ajuns în ultimii ani la cifre co
losale. *

Situația studenților din țările coloniale 
este de-a dreptul dezastruoasă. E suficient 
să amintim pentru aceasta de situația stu
denților din Algeria unde nu există nici o 
universitate. Algerienii care vor să facă 
studii superioare trebuie să meargă în Fran
ța, neputînd învăța în limba lor maternă 
— limba arabă. In urma protestelor împo
triva bestialităților comise de trupele colo
nialiste franceze în Algeria, ei sint supuși 
unui regim continuu de persecuții, au fost 
alungați din universități, nu li se mai per
mite să ia masa la restaurantele studențești, 
nu li se eliberează pașapoarte pentru a se 
reîntoarce în patrie și, în același timp, nu 
pot obține nici de lucru, lată citeva mici 
crîmpeie din tabloul așa-zisei „lumi libere".

Tovarăși,

Studențimea țării noastre are o frumoasă 
tradiție de luptă progresistă, democrată, 
care datează încă din anii înființării pri
melor școli superioare și universități In a 
doua jumătate a secolului trecut se creează 
în universități numeroase cercuri socialiste, 
studențești, iar ca expresie a activității cres- 
eînde a acestor cercuri, în 1880 are loc la 
Focșani Congresul Studenților din Romfnia 
care a luat poziție împotriva nedreptăților 
regimului burghezo-moșieresc față de tnvă- 
țămint

In anul 1907, studenții progresiști și pa- 
trioți s-au solidarizat cu lupta țărănimii 
răsculate împotriva jugului moșieresc. Chiar 
in primele zile ale răscoalei au fost orga
nizate mari întruniri și demonstrații studen
țești la București și la Iași; au fost votate 
moțiuni mobilizatoare de simpatie față de 
tăsculați. de protest hotărî împotriva mă
surilor represive luate de guvern.

După creareâ P.C.R., și sub conducerea 
acestuia lupta studențimii democrate cu
noaște o nouă amploare. Studenții membri 
ai P.C.R., ai U.T.G și ai altor organizații și 
mișcări progresiste iau parte alături de 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare la 
luptele conduse de Partidul Comunist. împo
triva regimului burghezo-moșieresc, pentru 
pline, pace, libertate și progres social.

In perioada dintre cele două războaie 
mondiale clasele exploatatoare au dus o per
manentă politică de educare a studențimii 
in spiritul naționalismului și antisovietismu- 
lui, în spiritul urei de rasă și a misticismu
lui. Folosind lozinci demagogice reacțiunea 
a reușit, îndeosebi în anii pregătirii fasci
zării țării și a războiului criminal antisovie- 
tic, să înșele o parte a studențimii, atră- 
gînd-o în mișcarea fascistă legionară, utili- 
zînd-o ca masă de manevră tn scopurile ei 
murdare și apoi drept carne de tun.

Partea cea mai înaintată a studențimii, 
tn frunte cu comuniștii a desfășurat o luptă 
hotărîtă împotriva mișcării legionare, de- 
mascînd caracterul ei fascist, demagogic, 
luptînd pentru cultură și progres, pentru de
mocratizarea învățămintului, pentru libertate 
și independență națională.

Un moment deosebit în mișcarea progre. 
sistă a studențimii noastre este marcat de 
crearea în 1935 a Frontului Studențesc De
mocrat, organizație studențească condusă de 
P.C.R. care a desfășurat acțiuni largi de 
mobilizare a studenților la lupta pentru a- 
părarea culturii naționale, pentru revendicări 
profesionale și sociale și împotriva mișcării 
fascisto-legionare din facultăți, mișcare ba
zată pe elementele huliganice, descompuse 
din rîndul studențimii șj care a înscris pagi
nile cele mai negre de crime, jafuri și orgii 
din istoria poporului nostru. Un număr im
portant de studenți antifasciști din București, 
Iași. Cluj dînd dovadă de un înalt spirit 
internaționalist au intrat voluntar în miș
carea de apărare a Republicii Spaniole De
mocratice și au participat cu arma în mînă 
Ia luptele antifasciste din Spania și Franța. 
In timpul regimului antonescian, studenți
mea democrată în frunte cu U.T.C.-iștii a 
luat parte alături de masele populare la 
lupta condusă de Partidul Comunist pentru 
ieșirea Romîniei din criminalul război antiso.

vietic și pentru darîmarea dictaturii militaro- 
fasciste. In această luptă au căzut eroic mulți 
fii ai poporului muncitor printre care și stu
denți ca Justin Georgescu, secretar al celu
lei U.T.C. de la Facultatea de istorie Bucu
rești, ucis de bestiile siguranței antonesciene. 
In aceeași perioadă, a căzut eroic luptînd în 
rezistența franceză împotriva hitlerismului, 
Iosif Clisei, declarat erou al rezistenței 
antihitleriste franceze, ca și alți tovarăși.

După 23 August 1944, studențimea progre
sistă încadrată în U.T.C. și apoi în cadrul 
organizației studențești U.N.S.R. participă 
alături de întregul popor la lupta pentiu 
democratizarea și refacerea economică a ță
rii, pentrW instaurarea și țptărirea regimului 
democrat-popular.

Odată cu unificarea mișcării de tineret, în 
anul 1949, studenții cei ma.i înaintați se în
cadrează în U.T.M.. unica organizație poli
tică revoluționară de masă a tineretului din 
țara noastră. Studenții utemiști — ca ele
mente înaintate — au avut și au un rol în
semnat în educarea tineretului studios din 
facultăți în spiritul ideologiei și moralei co
muniste, în mobilizarea studenților la tra
ducerea în viață a sarcinilor pe care parti
dul le pune în fața acestora, în fața întregu
lui popor pentru făurirea socialismului.

In urma vastului program de măsuri sta
bilite de Congresul al Il-lea al P.M.R.-în 
scopul rezolvării noilor cerințe pe care le ri
dică viața și activitatea complexă a tinere
tului studios din facultăți, Partidul a luat 
o serie de măsuri importante.

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. din iunie 1956 a indicat măsurile 
cele mai eficace pentru îmbunătățirea mun
cii politico-educative în rîndul studenților, 
pentru crearea unor condiții mai bune de 
studiu și trai. Prin indicația de a se crea 
asociațiile studențești, Hotărîrea Biroului Po. 
litic a răspuns cerințelor obiective ale dez
voltării vieții și activității studențești în con
dițiile țării noastre, a arătat pe ce cale se 
poate crea pentru întreaga masă a studen
ților posibilitatea desfășurării unei activi
tăți obștești multilaterale în cadrul unor or
ganizații profesionale specifice.

Multe dintre însemnatele prevederi ale a- 
cestel hotărîri au fost deja puse în aplicare 
în perioada care a trecut.

Astfel, prin Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri din septembrie 1956 a fost îmbună
tățit sistemul de acordare a burselor atit în 
ceea ce privește alocația zilnică de hrană, 
care a fost majorată cu 27,3%, cît și în ceea 
ce privește mărirea plafonului de venituri 
ale părinților în criteriile de acordare a 
burselor.

Prin mărirea fondurilor alocate în bugetul 
Ministerului învățămintului a fost lărgită 
baza materială pentru activitatea cultural- 
sportivă în rîndul studenților. In București

O rodnică activitate

deși Orașul Stalin au luat deja ființă case 
cultură ale studenților, iar la Cluj, Timișoa
ra și Galați casele de cultură sînt în curs 
de amenajare.

Marea majoritate a căminelor și cantine
lor studențești au fost deja radioficate, iar 
teatrele, cinematografele și sălile de concert, 
stadioanele și sălile de .sport au devenii și 
maj accesibile maselor rfe studenți, în urma 
introducerii sistemului de prețuri reduse 
pentru studenți și elevi la spectacole și ma 
nifestărl sportive.

Toate aceste măsuri luate de partid și gu
vern au fost primite cu bucurie de către stu
denți, care sînt o dată mai mult recunoscă 
tori regimului nostru democrat popular.

Mergînd pe linia trasată de Hotărîrea Bi
roului Politic al C.C. al P.M R., Ministerul 
învățămintului a luat deja unele măsuri 
pentru descongestionarea programului de 
învățămînt, pentru reglementarea număru
lui de colocvii și examene.

tn prezent se studiază un complex de mă
suri, menite să consolideze transformările 
aduse în învățămîntul superior de reforma 
învățămintului din 1948, să elimine unele 
lipsuri și să îmbunătățească procesul de în 
vățămînt în institute și universități, pe 
baza experienței de pînă acum și a nevoilor 
dezvoltării țării.

Pentru elaborarea acestor propuneri. Mi
nisterul învățămintului a organizat discu
ții largi în centrele universitare, cu repre
zentanți ai corpului didactic și ai studenților, 
la începutul lunii februarie 1957, a avuj loc 
o consfătuire pe țară la care au luat parte 
și 50 studenți, reprezentanți ai asociațiilor 
studențești din toate centrele universitare, 
care au avut posibilitatea să-și expună punc
tul de vedere și să-și aducă contribuția la 
elaborarea propunerilor.

Măsurile preconizate merg pe linia asigură, 
rij unei legături mai strînse a tnvățămîntu- 
lui superior cu producția, cu industria, agri
cultura, cu economia și cultura socialistă; 
în acest sens se prevăd măsuri de îmbuna 
tățire și sistematizare a practicii de produc
ție și totodată introducerea unui an prepa
rator pentru institutele tehnice ca o formă 
de legătură cu viitoarea profesie.

Se prevăd de asemenea măsuri pe linia 
lărgirii profilului specialităților, înlăturîn- 
du-se specialitățile și disciplinele mărunte, 
cit și pe linia descongestionării programului 
de învățămînt; se prevede astfel limitarea 
numărului săptămînal de ore in funcție de 
institut și ani de studiu, limitarea numă
rului de proiecte, colocvii și examene etc.

Se preconizează în același timp o serie de 
măsuri menite să stimuleze promovarea în 
învățămîntul superior a unui număr din ce 
în ce mai mare de muncitori din producție, 
de fii de muncitori și țărani muncitori.

pentru organizarea
asociațiilor studențești

Tovarăși,
La consfătuirea delegaților studenților din 

toate centrele universitare din R.P.R.. care 
a avut loc în zilele de 18-19 august 1956, 
reprezentanții studenților și-au exprimat în 
mod unanim adeziunea lor deplină față de 
măsurile preconizate in legătură cu consti
tuirea asociațiilor studențești, văzind în a- 
cestea perspectivele îmbunătățirii activității 
lor obștești, posibilitatea participării active a 
tuturor studenților la rezolvarea problemelor 
lor specifice.

Comitetul de Organizare ales la consfă
tuirea din august 1956 a avut în această 
perioadă ca principală sarcină organizarea 
asociațiilor studențești In toate facultățile, 
institutele și universitățile din țară, precum 
și organizarea conferințelor pe centrele uni
versitare și pregătirea conferinței pe țară a 
asociațiilor studențești

In perioada care a trecut de la consfă
tuirea pe țară, s-au înscris în asociații peste 
50.000 studenți reprezentînd cca. 88% din 
numărul total a! studenților.

Entuziasmul cu care studenții ău primit 
constituirea asociațiilor studențești a fost 
oglindit de numărul mare de adeziuni sem
nate încă din primele zile ale desfășurării 
acțiunii de înscriere; astfel, în București în 
primele 10 zile s-au înscris în asociații peste 
20.000 studenți. La 30 septembrie în întrea
ga fără erau înscriși 40.000 studenți, iar la 
15 octombrie peste 47.000 studenți.

In cele 47 de instituții de învățămînt su
perior din țara noastră s-au constituit 78 a- 
sociații studențești. In adunările și confe
rințele t)e constituire ale asociațiilor, care au 
avut loc în lunile octombrie-noiembrie și de- 
oembrie au fost aleși tn organele de condu
cere peste 1.800 studenți fruntași și absol
venți dintre cei mai buni șj mai apreciați 
de studenți, membri și candidați de partid, 
utemiști și neutemiști, fii de muncitori, ță
rani și intelectuali.

Adunările și conferințele de constituire a 
asociațiilor studențești s-au desfășurat tn 
condițiuni bune și s-au caracterizat printr-o 
atmosferă tinerească și o participare activă 
a studenților la discuții. In cadrul conferin
țelor, studenții și-au exprimat satisfacția și 
recunoștința lor față de grija manifestată de 
partid și guvern pentru îmbunătățirea con
dițiilor de studiu și trai ale studenților, pen
tru măsurile luate pe baza Hotărîrii Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., și-au exprimat 
devotamentul lor pentru regimul democrat- 
popular, pentru cauza socialismului. Confe
rințele asociațiilor studențești au constituit 
un prilej de ridicare a spiritului de comba
tivitate a tineretului studios, împotriva na
ționalismului, șovinismului și aventurismului 
huliganic, pe care dușmanii regimului demo
crat-popular încearcă să le propage în for
me camuflate în rîndul studenților. Partici- 
panții la conferințe au condamnai acțiunea 
contrarevoluționară din Ungaria și au luat 
atitudine fermă împotriva manifestărilor 
dușmănoase ale unor elemente izolate din 
rîndul studenților.

In cadrul conferințelor s-au discutat de 
asemenea sarcinile asociațiilor în organiza
rea activității științifice, în îmbunătățirea 
activității culturale și sportive, în rezolvarea 
problemelor materiale și gospodărești ale 
studenților.

In planurile de activități ale asociațiilor 
adoptate la conferințele și adunările de con
stituire au fost cuprinse numeroase propuneri 
concrete, privind diferite forme de-organizare 
și de îmbunătățire a activității cercurilor 
științifice, privind organizarea timpului li
ber al studenților, organizarea activității ar.

nisterului Culturii și a Deciziei C.C.F.S. cu joace un rol activ în viața obștească a fa-
privire la reducerile de prețuri pentru stu- cultăților. a institutelor și universităților
denți la spectacole și manifestări sportive, noastre, ele au misiunea de cinste de a
deschiderea Casei de Cultură din București contribui la educarea studenților în spiritul
etc. etc.

împreună cu organele Ministerului Invă 
țămintului s-au făcut pregătiri pentru or
ganizarea conferinței științifice studențești 
pe țară, cuntinuîndu se experiența pozitivă 
a primei conferințe de acest fel organizată 
in anul precedent. împreună cu societatea 
de matematică și fizică s au elaborat pro 
puneri privind organizarea unui concurs de 
fizică și matematică pentru studenți.

Pentru dezvoltarea activității cultural-ar 
tistice, Comitetul de Organizare a inițiat o 
trecere în revistă a formațiunilor artistioe 
studențești și un concurs literar în seme 
strul II a-1 acestui an.

Comitetul de Organizare a organizat în 
timpul vacanței de iarnă pentru 2.000 de 
studenți excursii pe o durată de 6-8-10 zile, 
o tabără pentru studenții romîni și străini 
care învață la noi în țară și o tabără de 
instruire și odihnă pentru cadrele asociații
lor, iar cca. 2 500 studenți au fost trimiși 
la diferite case de odihnă și sanatoriaje 
La propunerea Comitetului de Organizare, 
Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale și 
Ministerul învățămintului au preluat preven- 
toriul studențesc din București, urmărind sa 
asigure îmbunătățirea îngrijirii medicale a 
studenților.

Comitetul de Organizare a asigurat în 
această perioadă apariția revistei „Viața 
studențească" care este primită cu mult in
teres de către studenți.

In luna ianuarie a.c. a fost dat publici 
lății proiectul de Statut al Asociațiilor stu 
dențești din R. P. R.. elaborat de Comitetul 
de Organizare.

In proiectul de Statut sînt expuse princi
piile de bază ale organizării și activității 
asociațiilor studențești și se stabilește ca
racterul acestor asociații ca organizații pro 
fesionale ale studenților al căror rol e de 
a atrage întreaga masă a studenților la o 
bogată activitate obștească în vederea re
zolvării problemelor lor specifice, de a or
ganiza activitatea profesional-științifică, 
manifestări cultural-artistice și sportive, de 
a participa la rezolvarea problemelor ma
teriale, gospodărești ale studenților.

Asociațiile studențești sînt chemate să

dragostei și devotamentului față de patria 
noastră socialistă, în spiritul dragostei și 
respectului față de muncă și eforturile oa
menilor muncii din țara noastră pentru 
construirea unei vieți mai bune, in spiritul 
dragostei și devotamentului față de parti
dul clasei muncitoare, forța conducătoare 
a poporului nostru, în spiritul patriotismu
lui socialist.

Asociațiile studențești își călăuzesc in- 
treaga lor activitate după politica Parti
dului Muncitoresc Romin — politică ce co
respunde intrutotul năzuințelor întregului 
popor muncitor și deci și ale studențimii 
noastre provenită în marea ei majoritate 
din rîndurile oamenilor muncii.

Ințelegînd rolul Partidului Muncitoresc 
Romin ca forță de avangardă în lupta în
tregului popor muncitor pentru construirea 
socialismului și apreciind grija părintească 
a partidului pentru condițiile de viată și. 
invățămint ale tineretului studios, studenți® 
patriei noastre consideră că la baza întregi™ 
activități a asociațiilor studențești trebuie} 
să stea principiu] conducerii de către par
tid, a cărui politică și-o însușesc ca poli
tică deschizătoare de drumuri pentru pro
gresul continuu al scumpei noastre patrii.

Un factor important în întreaga muncă 
a asociațiilor il reprezintă îndrumarea și 
sprijinul nemijlocit al Uniunii Tineretului 
Muncitor — organizația unică politică re
voluționară a tineretului patriei noastre. 
Fără îndoială că în activitatea asociațiilor, 
utemiștii vor fi în primele rinduri pentru 
aplicarea în viață a tuturor sarcinilor și 
obiectivelor acestora

Studenții au primit cu mult interes pro
iectul de Statut al Asociațiilor studențești» 
exprlmindu-și acordul cu prevederile de 
oază din cuprinsul lui.

Comitetul de Organizare a primit un nu
măr însemnat de observații și propuneri la 
proiectul de Statut. Conferința noastră va 
trebui ca pe baza observațiilor șl propune
rilor care s-au făcu) de către studenți, cit 
și pe baza discuțiilor care vor avea loc in 
legătură cu raportul la proiectul de Statut 
să definitiveze și să adopte Statutul AscJ 
ciațiilor studențești din R. P. R. "

Locul studențimii noastre este alături
de clasa muncitoare, alături de întregul popor
Tovarăși,
Sarcini însemnate și de mare răspundere 

stau în fața asociațiilor noastre de chrînd 
create. Prin munca noastră va trebui să 
aducem o contribuție însemnată la forma
rea unui intelectual de tip nou, cetățean 
conștient și patriot înflăcărat, călit și e- 
ducat în spiritul concepției, marxist-leniniste 
despre natură și societate, constructor pri
ceput și entuziast al vieții noi, socialiste, 
în orașele și satele minunatei noastre 
patrii.

1. Desfășurîndu-ne activitatea sub con
ducerea P.M.R. și sub îndrumarea perma 
nentă a organizațiilor U.T.M., va trebui 
ca, alături de cadrele didactice, să dezvol
tăm în rîndul studențimii dragostea fier
binte față de patria noastră socialistă, față 
de regimul democrat-popular, față de cuce
ririle poporului muncitor; vom cultiva res
pectul față de tradițiile progresiste ale cul
turii noastre, față de tradițiile de luptă re
voluționară ale poporului.

Vorbind despre tineret, tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej spunea: „Tineretul nostru trebuie 
învățat să cunoască și să iubească minuna
tele. frumuseți și bogății ale țării noastre. 
Să înarmăm pe tinerii fii ai patriei noastre 
cu puterea științei, să aprindem în sufletul 
fiecărui tînăr mîndria de stăpin al acestor 
bogății nesecate și rîvna de a le pune în 
slujba poporului, pentru binele omului, pen
tru înflorirea patriei noastre".

Trebuie să înțelegem aceste cuvinte, să 
înțelegem că dragostea fierbinte față de 
patrie înseamnă dragostea față de poporul 
muncitor, față de clasa muncitoare a cărei 
muncă plină de abnegație pentru construi
rea socialismului constituie un exemplu 
viu de adevărat patriotism.

Eroica noastră clasă muncitoare este a- 
și creează cea mai mare 
materiale, necesare traiu- 
contjnue a țării noastre.

tistice, a competițiilor sportive de masă, mă
suri concrete pentru îmbunătățirea activității 
comitetelor de cămin și cantină, organizarea 
unor acțiuni de muncă voluntară ale studen
ților etc.

Merită să fie menționate astfel inițiativele 
Consiliului din Institutul politehnic din 
București, pentru cultivarea tradițiilor știin
țifice ale institutului, ca organizarea unor 
concursuri cu premii, purtînd ca denumiri 
numele unor eminenți oameni de știință care 
au lucrat în cadrul institutului, sau înființarea 
unei rubrici în ziarul „Politehnica" intitulată: 
„Să cunoaștem trecutul institutului nostru"; 
de asemenea este demnă de remarcat iniție
rea unor acțiuni ca aniversarea a 500 de 
ani de la suirea pe tron a lui Ștefan cel 
Mare (.Ia Universitatea „Al. I. Cuza“-Iași), a- 
menajarea prin muncă voluntară a unor 
parcuri și a unei baze nautice, organizarea 
unui carnaval al primăverii, la Timișoara, a- 
menajarea prin muncă voluntară a unui parc 
dendrologic (Institutul politehnic Or. Sta. 
lin), organizarea unor cercuri de agro-mi- 
nim și educație sanitară pentru studenții 
care vor pleca la sate, stabilirea unor legă
turi permanente cu GA.C., diferite acțiuni 
comune ale studenților de la universitatea 
cu limba de predare maghiară „Bolyai" și 
universitatea „V. Babeș" (Cluj) ca : reuni, 
uni, excursii etc.

Un factor deosebit de important care a 
influențat pozitiv atmosfera din conferințe, 
l-a constituit prezența la aceste conferințe 
a delegațiilor de tineri muncitori, a con
ducătorilor institutelor și a cadrelor didac
tice ; s-au creat astfel premizele unei cola
borări mai strînse pe linie științifică, cul
turală, sportivă între uzine și institute, 
între tineretul muncitoresc și studenți, co
laborare care trebuie să se întărească con
tinuu.

In toată această muncă de organizare și 
constituire a asociațiilor studențești, un _ ____ ,
ajutor deosebit de prețios a fost primit (wnștTenți ’ca \cTastă 
din partea organelor -----------
partid și a cel .. . ____
premergătoare, cît și în însăși constituirea 
asociațiilor studențești.

Pe lîngă munca desfășurată în vederea 
constituirii asociațiilor studențești, în acea
stă perioadă. Comitetul de organizare a 
rezolvat de asemenea și o serie de alte pro
bleme. Astfel împreună cu cei interesați au ___ __ _ uc c a
fost stabilite principial și practic relațiile încercat și încearcă să influențeze studen- 
dmtre asociațiile studențești și organele țimea, să infiltreze otrava ideologiei reac- 
Mimsterulru învățămintului, reluarea unor ționare, șoviniste și cosmopolite să semene 
atribuții ale organizațiilor sindicale din in- confuzi: în riSdiirtU 
stitute de către asociațiile studențești in- politicește și ideologic, „ »™„H.eze aia- 
tegrarea activitățu A.V.S.A.P. m activitatea șamentul studențimii față de clasa mun. 
sportiva și a activității desfășurata de sțu- citoare și partidul său, față de cauza so- 
denți in cadrul A.R.L.U.S. în activitatea cialismului, să abată astfel tineretul studios 
culturala a asociațiilor studențești. de la preocupările sale, să-l atragă în mla-

S.a stabilit de asemenea preluarea întregii știna descompunerii morale și ideologice
activități sportive desfășurată înainte în ca- ”— J!- •■»-><- ■
drul asociației sportive „Știința" de către 
asociațiile studențești, punîndu-se accent pe 
activitatea colectivelor sportive din insti- poate exista apolitism. Burghezia se folo- 
tute, pe organizarea competițiilor sportive sește de această manevră demagogică pen- 
de masă, fără a renunța la pașțiciparea cu 
cele mai bune echipe la competiții republi
cane și internaționale, 
dezvoltarea sportului de ma»ă a fost orga
nizată prima fază a campionatelor univer
sitare care s-a bucurat de participarea ma
sivă a studenților.

Comitetul de Organizare s-a preocupat În
deaproape și și-a adus o contribuție directă 
la punerea în aplicare a unor prevederi ale 
Hotărîrii Biroului Politic al C.G al P.M.R., 
ca : elaborarea regulamentului cu privire la 
acordarea burselor, elaborarea Ordinului Mi.

Eroica noastră 
ceea care a creat 
parte a bunurilor 
iui și dezvoltării_ „voolls.
Clasa muncitoare joacă cel mai important 
rol economic și politic în patria noastră 
socialistă.

Eforturilor depuse de clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare le datorăm noi stu
denții, toate condițiile din ce în ce mai 
bune ce ne sînt create pentru a putea stu
dia. Datoria noastră este de a întări ne
contenit legăturile cu clasa muncitoare, de 
a întări frăția cu tineretul muncitoresc, 

. ■ ■ . conștienț: ca această legătură constituie'rg’nelor și organizațiilor de pentru noi un izvor neiSecat de forță . de 
:elor de U.T.M.,_attt In munca entuziasm în munca noastră de zi cu zi
a />îr ci în ineoci onnctitinroo o rx_____ ii». < >. .... .

legătură constituie

2. Dezvoltând sentimentele de dragoste și 
devotament față de partid și popor, față 
de cauza clasei muncitoare, avem datoria 
să ducem neîncetat o luptă necruțătoare 
împotriva ideologiei burgheze și a influen
ței sale.

Reacțiunea din țară și de peste hotare a

■ » re ------''j-vu .v, az* ovihviiv.

c0,„.uz11, 'n rUndurlle ei, s-o dezorienteze
’ . să submineze ata- 

citoare și partidul său, față de cauza "so- 

de la preocupările sale, să-l atragă" în "mia.
-   ——-—...
Una din ideile cele mai perfide pe care 

le flutură reacțiunea este aceea a așa-zi- 
sului apolitism. In realitate nu există și nu

Pentru a stimula

tru a dezorienta studențimea și a putea 
propaga în rîndurile ei propriile sale con
cepții. Apolitismul este o uneltire pericu
loasă a reacțiunii, împotriva căreia trebuie 
desfășurată o luptă continuă.

In mișcarea studențească dintr-o serie de 
țări se vfntură o seamă de teorii cu pri
vire Ia așa-zisa independență politică a 
studențimii cu privire la situarea ei în 
afara influențelor partidelor politice etc.; 
aceste teorii urmăresc tn fond izolarea 
studenților de clasa muncitoare, de poporul 
muncitor.

Experiența mișcării studențești, a miș
cării de tineret din țara noastră arată că 
interesele tineretului și ale studențimii noa
stre coincid cu interesele clasei muncitoare, 
cu interesele poporului nostru muncitor. 
Locul nostru este alături de clasa munci
toare, alături de întregul popor. Noi tre
buie să. fim alături de popor în lup.ta. pen
tru înfăptuirea idealurilor sale, iar înfăp
tuirea acestor idealuri este strins legată 
de lupta pentru construirea socialismului și 
recunoașterea rolului conducător al clasei 
muncitoare Și al partidului ei.

O armă de nebiruit împotriva ideologiei 
burgheze este măreața învățătură marxist- 
leninistă. O însemnată datorie ce ne revine 
este aceea de a face ca asociațiile noastre să 
contribuie activ la înarmarea studenților 
cu știința marxist-leninistă. unica în mă
sură să explice pe baze științifice legile 
guvernează natura și societatea. însușirea 
profundă de către studenți a teoriei și me
todei materialist-dialectice de cercetare în 
știință, artă și literatură trebuie să con
stituie pentru asociațiile studențești o pre
ocupare de seamă. Inarmtnd pe studenți 
cu o concepție filozofică marxistă despre 
lume, ti ajutăm să cunoască mai bine viata 
să-și ușureze Înțelegerea și cercetarea na’ 
furii șl a societății. Asociațiile studențești 
vor aduce un aport însemnat tn acest sens, 
organizînd conferințe șl dezbateri prin care 
să facă cunoscute nu numai tezele funda
mentale ale filozofiei marxiste, ci și înțele
gerea materialistă care trebuie dată desco. 
peririlor științifice, mal ales celor din ulti
mele decenii, combăttnd concepțiile Idealiste 
retrograde, mistice.

Ce fel de tînăr dedicat științei poate fl 
considerat acel student care tn ace-* secol, 
cînd știința a atins asemenea culr cînd 
cercetările pentru zboruri interplanetare sînt 
într-un stadiu atît de înaintat, cînd cercetă, 
rile nucleare au atins un asemenea stadiu 
etc. dau crezare unor concepții care nu au 
la bază altceva decît așa-zlsa teorie „crede, 
și nu cerceta" ? ■

Pentru un viitor intelectual cu calificară 
superioară, viitor om de știință, cercetător 
sînt incompatibile precepte de felul acesta. 
Va trebui să propagăm știința, să dezvoltăm 
spiritul de cercetare științifică, interesul 
pentru studiul aprofundat, pentru explicarea 
științifică a diferitelor fenomene din natură 
și societate.

Se observă îndeosebi la unii studenți din 
facultățile umanistice unele confuzii ideo
logice și politice pentru lămurirea cărora 
ae desfășoară munca de clarificare.

Va trebui să dezvoltăm mîndria pa
triotică față de realizările noastre, față de 
progresele din ce în ce mai mari ale tehnicii 
și științei noastre. Noi avem cu ce ne mîndri; 
în anii regimului democrat-popular țara 
noastră a obținut succese importante în di
ferite domenii ale științei și tehnicii. La 
diferite conferințe internaționale participa
rea reprezentanților noștri a fost deosebit 
de apreciată; noi avem un număr însemnat 
de oameni de știință cu renume mondial; 
din ce In ce mai multe din produsele in
dustriei noastre trec dincolo de granițele 
țării. Datoria noastră este de a ne pregăti 
pentru a putea contribui la rîndul nostru 
la întărirea și dezvoltarea acestor realizări, 
la dezvoltarea autorității țării noastre în 
diferitele domenii ale științei și tehnicii. 
In același timp trebuie să dezvoltăm inte
resul față de știința șl tehnica celorlalte 
țări socialiste și în special 
sovietică. Chiar și cercurile 
gheze au recunoscut faptul că 
vietică este țara cu cel mai 
de Specialiști și și-au manifestat nu o dată 
îngrijorarea față de dezvoltarea impetuoasă 
a științei și tehnicii sovietice.

Influențele ideologiei burgheze se mani
festă tndeosebi tocmai acolo unde au loc 
tendințe de apolitism, lipsă de vigilență și

(Continuări tn pag. 3-a)

față de cea 
oficiale bur- 
Uniunea So
mare număr



RAPORTUL COMITETULUI DE ORGANIZARE 
cu privire la constituirea și sarcinile de viitor 

ale Asociațiilor studențești din R. P. R.
expus de tov. Ion Iliescu, președintele Comitetului de Organizare a Asociațiilor studențești din R.P.R.

(Urmare din pag. 2-a)

combativitate față de influența ideologiei 
burgheze. Este necesar de aceea să ducem 
o luptă permanentă împotriva ideologiei 
burgheze și a influențelor ei fn rîndurile 
studenților, să desfășurăm o susținută 
muncă de clarificare pentru Înlăturarea 
confuziilor ideologice și politice care mai 
există, să educăm studențimea în spiritul 
unei vigilențe ascuțite împotriva oricăror 
forme de pătrundere a ideologiei burgheze, 
a naționalismului și șovinismului în institu
tele și facultățile noastre.

Să întărim necontenit prietenia dintre 
studenții romîni și cei din nndurile na
ționalităților conlocuitoare, să ne unească 
pe toți dragostea fierbinte pentru patria 
noastră comună, Republica Populară Ro- 
mină, năzuințele și idealurile noastre co
mune de construire a socialismului.

Influența ideologiei burgheze se face de 
asemenea simțită prin manifestările de 
huliganism ale unor elemente descompuse. 
Trebuie să dezvoltăm o opinie largă de 
masă împotriva unor astfel de manifestări, 
încît să devină imposibilă existenta în rin. 
durile noastre a unor elemente pătrunse de 
ideologia burgheză.

Să organizăm în facultățile noastre, ca și 
în întreprinderi, judecata tovărășească a 
acelora care comit abateri, care manifestă 
atitudini nedemne de numele de student; 
atunci ctnd este cazul judecata tovărășească 
să facă și propuneri conducerilor institute
lor de măsuri pe linie administrativă. Pa
ralel cu aceasta va trebui desfășurată o 
muncă continuă și susținută de educație în 
spiritul unei moralități înalte, al unei com
portări demne, al corectitudinii și respec
tului față de cadrele didactice.

Așa cum spune Maiakovski:
„Tineretul"

nu înseamnă cei care 
vor

pocite veșminte să poarte 
primăvara

în nopțile dare 
bătînd bulevarde..

Tineretul 
sînt cei 

care astăzi 
la luptă venindu-Ie rîndtrt 

le vor spune 
acelora 
Ce-au căzut pentru ei:

„Noi schimba-vom pămîntul 1*
Deși Maiakovski a scris aceste versuri în 

alte condiții, ele au însă și pentru noi o 
semnificație adîncă.

Da. în fata memoriei acelora care și-au 
dat viata pentru noi, pentru posibilitatea 
practică pe care o avem azi ca „să schim- 
Dăm pămintul" noi sîntem răspunzători. Și 
trebuie să răspundem la înălțimea semnifi
cației jertfei și luptei lor eroice.

3. In anii care au trecut după reforijia 
invățămîntului, organizațiile U.T.M. au des
fășurat și continuă să desfășoare o activi
tate susținută pentru a combate lenea, fuga 
de greutăți, lipsa de respect față de muncă 
și colegi, destrăbălarea Și multe alte rămă
șițe ale mentalității burgheze despre școală 
și învățătură.

Cu toate acestea mai sint studenți cu 
mentalitate învechită, care, la terminarea 
studiilor, refuză să meargă să lucreze în 
provincie, la sate, fug de greutăți, preferă 
locuri călduțe renunțînd chiar la profesia 
pentru care s-au pregătit.

E de datoria noastră să creăm în rîndu
rile studenților o atmosferă de condamnare 
a unor astfel de atitudini lipsite de patrio
tism. să educăm studenții în spiritul răs
punderii față de poporul care le-a dat po
sibilitatea să studieze, astfel încît la ter
minarea studiilor să meargă acolo unde 
patria are mai multă nevoie de el, să pună 
interesele generale ale societății deasupra 
intereselor personale mărunte.

4. Asociațiile noastre studențești trebuie 
să participe activ la marea operă de edu
care a tineretului studios din universități, 
cultivînd în rîndurile sale dragostea stu
denților pentru studiu, pentru profesia a- 
leasă, stimulîndu 1 și sprijinindu-i tn munca 
de învățătură, în activitatea științifică, con
tribuind la formarea unor cadre de specia
liști cu o înalță calificare, necesari econo
miei și culturii noastre naționale în con
tinuă dezvoltare.

In acest sens să organizăm cît mai multe 
întîlnirl cu profesorii noștri, cu oameni de 
știință și cercetători, ingineri, inovatori și 
inventatori, simpozioane și conferințe pe 
teme de specialitate.

Vorbind în fata delegaților la al IlI-lea 
Congres al U.T.C.L. din Rusia, Lenin spu
nea in legătură cu atitudinea activă a ti
neretului față de învățătură :

„Noi n-avem nevoie de toceală, dar tre
buie să dezvoltăm și să perfecționăm, prin 
cunoașterea faptelor fundamentale, memoria 
fiecărei persoane care învață, căci comu
nismul se va transforma în ceva lipsit de 
conținut, se va transforma într-o simplă 
firmă, iar comunistul nu va fi decît un 
simplu lăudăros, dacă în conștiința lui nu 
vor fi fost prelucrate toate cunoștințele 
dobindite".

5 Un rol important în pregătirea profe
sională științifică revine cercurilor științi
fice studențești din institutele de învăță- 
mint superior de care asociațiile vor trebui 
să se ocupe în mod deosebit. Aceste cercuri 
Științifice au menirea să introducă pe stu- 
denți în tainele cercetării științifice, ale re
zolvării unor probleme teoretice științifice 
și practice, să dezvolte gîndirea și spiritul 
de observație a acestora, îi ajută să-și ve
rifice cunoștințele științifice în practică.

Una din preocupările noastre importante 
va trebui să fie organizarea conferințelor 
științifice studențești din institute, pe cen
tre universitare sau pe țară, publicarea 
celor mai bune lucrări științifice, evidenție
rea studenților merituoși etc.

6 O deosebită atenție va trebui să a 
;ordăm bunei organizări a practicii în pro
ducție . modului tn care se efectuează prac
tica . să dezvoltăm in rîndurile studenților 
spiritul de seriozitate și răspundere față 
de practica in producție, să propunem con
ducerii institutelor măsuri de îmbunătățire 
a ei, să organizăm excursii științifice în 
uzine, pe șantiere etc

Pe tărim profesional și științific ne revine 
sarcina de a sprijini conducerile institutelor 
tn ce privește crearea unor bune condiții 
pentru studiul individual al studenților (în
tocmirea cît mai judicioasă a orariilor. edi
tarea unui număr cît mai mare de Cursuri, 
tipărite și litografiate, îmbunătățirea condi
țiilor de studiu, în cămine, biblioteci etc.).

Asociațiile vor trebui să sprijine conduce
rile institutelor în recrutarea celor mai bune 
elemente din școli și întreprinderi, fii de 
muncitori și țărani muncitori, pentru orga
nizarea cursurilor de pregătire a acestora cu 
ajutorul celor mai bune cadre didactice tine
re în vederea admiterii în învățămîntul su
perior.

Realizarea unor schimbări rodnice de ex
periență între facultăți sau institute cu pro
file asemănătoare în care să se dezbată pro
blemele de colaborare științifică, literară sau 
artistică, participarea la diferite seminarii 
internaționale etc. vor trebui să constituie 
pentru asociațiile studențești și Consiliul 
Central preocupări importante.

7. Pe lingă o cunoaștere temeinică și pro
fundă a meseriei sale, orice specialist este 
cu atît mai util societății cu cit nivelul său 
de cunoștințe generale va fi mai dezvoltat 
Din acest punct de vedere asociațiile stu
dențești in strînsă colaborare cu cadrele di
dactice vor trebui să dezvolte la studenți 
dragostea și interesul față de cunoașterea 
valorilor culturale și artistice ale poporului 
nostru și ale tezaurului universal, să dezvol
te gustul pentru o literatură și artă adevă
rată, de înaltă valoare artistică și cu un bo
gat conținut de idei.

Să dezvoltăm dragostea și interesul pen
tru marii noștri scriitori (M. Sadoveanu, T. 
Arghezi, Cezar Petrescu. Carmi Petrescu. 
Nogy Istvan. Imre Horvath etc.) pentru li
teratura și arta noastră nouă.

Va trebui să stimulăm inițiativa studen
țească tn organizarea de simpozioane, seri 
literare, recenzii, audiții muzicale, întilniri 
cu oameni de știință, artă și litere, partici
parea la spectacole și concerte Asociațiile 
studențești vor trebui să se ocupe îndea
proape de îndrumarea și activitatea caselor 
de cultură și a cluburilor, de formarea de 
brigăzi artistice, coruri Și orchestre studen
țești

Pentru stimularea activității artistice stu
dențești o preocupare importantă trebuie să 
constituie pentru asociații, consiliile orășe. 
nești și Consiliul Central asigurarea suc
cesului primei treceri în revistă a formațiu
nilor artistice studențești care va avea loc 
In acest semestru, cît și participarea masivă 
a studenților la concursul literar organizat 
la revista „Viața studențească".

8. Va trebui dezvoltată activitatea colecti
velor sportive ale asociațiilor studențești pe 
linia organizării unui număr mare de com
petiții sportive de masă proprii, in interio
rul fiecărui institut de învățămint superior, 
organizării de ștafete, crosuri și campionate 
tradiționale în diferite ramuri de sport. în 
care să fie antrenată masa largă a studenți
lor. In cadrul colectivelor sportive va trebui 
să organizăm secții pe ramuri de sport a- 
sigurînd condiții ca fiecare student să fie 
cuprins în activitățile uneia din -secțiile 
sportive. O atenție deosebită va Trebui acor
dată dezvoltării turismului.

Va trebui să antrenăm un număr măre 
de studenți pentru a participa la diferite ac
țiuni de muncă voluntară pentru amenaja, 
rea de terenuri sportive, piste de aler
gare etc,

9 Studenții noștri se pregătesc in momen
tul de față, alături de ceilalți tineri pentru 
cel de al Vi-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților de la Moscova. In cins
tea acestui eveniment însemnat să intensifi. 
căm activitatea științifică, artistică și spor
tivă a studenților noștri, să împletim aceasta 
cu o pregătire și mai bună profesională. Cei 
mai buni in activitatea profesională și ob
ștească din rtndul studenților vor avea cins

tea să reprezinte studențimea noastră, să 
participe direct la diferitele manifestări ale 
programului studențesc a! Festivalului, la 
concursurile artistice sau tn competițiile 
sportive.

10. Asociațiile studențești vor trebui să 
organizeze participarea activă a studenților 
la o cît mai justă și eficace utilizare a tutu
ror condițiilor și mijloacelor materiale puse 
la dispoziția lor.

Va trebui să ajutăm conducerile institute
lor în atribuirea burselor și totodată să uti
lizăm just fondurile de stat destinate studen
ților pentru ajutoare materiale, activități 
culturale și sportive.

O atenție deosebită va trebui să acordăm 
organizării vacantei de vară a studenților, 
repartizării locurilor la case de odihnă și or
ganizării taberelor studențești.

Una din sarcinile ce ne revin este aceea 
a educării studenților ta spiritul unei înal
te răspunderi față de păstrarea și folosirea 
bunurilor obștești ce ne stau la tndemină. 
Comitetele de cămine și cantine alcătuite 
din studenți merituoși cu autoritate, vor tre
bui să desfășoare o activ.tate mai intensă 
in vederea îndeplinirii atribuțiunilor lor de 
control obștesc șî să litote împotriva celor 
care au o atitudine neglijentă și deteriorea
ză bunurile obștești la cămine, cantine, in 
sălile de curs etc

Va trebui să luptăm pentru folosirea cit 
mai justă șî rațională a posibilităților mate
riale și culturale puse la dispoziție de sta
tul nostru pentru continua îmbunătățire a 
condițiilor noastre de trai și stadia împotri
va furtului și neglijenței a lipsei de spirit 
gospodăresc; să cerem '.narea de nțpsuri îm
potriva acelora care pe astfel de căi dimi
nuează mijloacele puse la dispoziția noastră.

In același timp v» trebui să combatem ati
tudinile pretențioase, aristocratice ale unor 
studenți care cer ca total să li se dea de-a 
gata, lipsa de înțelegere a unor greutăți o- 
bîective și subaprecierea eforturilor depuse 
de poporul nostru pentru noi Condițiilor din 
ce tn ce mai bune create de regimul nostru 
democrat.popular studențimii să răspundem 
prin îmbunătățirea continuă a activității 
noastre, printr-o muncă mai conștiincioasă 
și mai plină de încredere, pentru îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin.

Studențimea noastră are frumoase tradiții 
de participare prin muncă voluntară la di
ferite acțiuni de interes obștesc. Ia munca 
pe șantierele tineretului. E necesar să re
înviem frumoasele exemple ale anilor 1946- 
1949. participînd cu brigăzi studențești la 
munca voluntară pe diferitele șantiere locale 
ale tineretului, la diferite amenajări în in
cinta institutului, la acțiuni de muncă ob
ștească în orașul sau raionul respectiv, la 
șantierele arheologice in timpul verii etc.

11. In momentul de față cind au fost deja 
constituite asociațiile studențești în toate 
institutele de invățămint superior și au fost 
alese organele 1or de conducere, în fața 
noastră stă sarcina importantă de a trece 
la consolidarea organizatorică a asocia
țiilor, de a ajuta organele de con
ducere alese în coordonarea și conducerea 
cu competență a muncii asociațiilor. în a- 
tragerea in jurul lor a masei largi de stu
denți pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
și a prevederilor conținute în planurile de 
activitate ale asociațiilor.

Va trebui desfășurată o muncă intensă, 
multilaterală cu participarea directă a tutu
ror studenților pentru a ajuta la înviorarea 
sub toate aspectele a întregii activități ob
ștești la creșterea continuă a prestigiului a- 
sociațiilor studențești și a influenței lor po
zitive în viața instituțiilor de învățămint 
superior.

pentru acțiuni îndreptate împotriva regimu
lui democrat-popular.

Reacțiunea internațională prin diferitele 
ei „voci* a făcut tn ultima vreme apeluri 
disperate către studenții din țările socialiste 
încercfnd să-i izoleze și să-i rupă de masele 
muncitorești, de partidul clasei muncitoare, 
de lupta poporului pentru socialism, să-i 
dezorienteze politicește și să-i poată folosi 
astfel in interesele sale mîrșave îndreptate 
împotriva orînduirii democrat-populare. pen
tru restabilirea orînduirii burghezo moșie
rești. Exemplul Ungariei este foarte edifica, 
tor fn această privință Dușmanii țării noas
tre; folosindu-se de unele elemente reacțio
nare au încercat să antreneze și la noi pe 
studenți Ia acțiuni dușmănoase împotriva 
regimului. Este cunoscută amarnica deza
măgire ce le-a provocat-o comportarea plină 
de răspundere patriotică și devotament față 
de regimul democrat-popular a studen- 
țintii și intelectualității patriei noastre. 
La un moment dat dușmanii poporu
lui nostru tși luaseră dorințele drept 
realitate și începuseră să pălăvrăgească des 
pre pretinse demonstrații de masă studen
țești împotriva regimului nostru, despre cioc
niri t-ngeroase intre studenți și muncitori, 
inventlnd chiar și noi mari cect'e universi
tare ca de pildă Sibiu etc. Dar. cum se spu
ne. s.ncrana are picioare scurte.

Masa studențimii noastre profund indig
nată de calomniile și minciunile presei și 
posturilor de radio .mperia iste a demascat 
cu toata tăria falsitatea acestor afirmații 
manifestfadu-și totodată dragostea și atașa 
mentei profund fată de regimul democrat- 
popular.

Studențimea din țara noastră, conștientă 
de interesele ei. de interese'.e Întregului po 
por. sprijină din toată inima politica tn'ernă 
și externă a regimului nostru democrat- 
popular. politică de construire a socialismu
lui și apărare a păcii. Inimile noastre sint 
pătrunse de o adîncă mlndrie patriotică vi- 
zi nd cum țara noastră dragă. Republica 
Populară Romînă. s-a transformat in anii 
regimului democrat-popular dmtr-o tară 
înapoiată, exploatată și înrobită de imperia
liști. tntr-o țară liberă și înfloritoare, cu o 
economie în plină dezvoltare, o țară in care 
poporul stăpîn pe viața sa tși făurește zi de 
zi tm viitor luminos.

Studenții noștri, fii de muncitori, țărani și 
intelectuali legați de popor au aceleași in
terese cu cele ale oamenilor muncii și ale 
regimului democrat-popular. Ei stnt legați 
trup și suflet de acest regim care le-a des
chis perspective de neînchipuit în trecut și 
le.a deschis toate drumurile spre viitor, 
dîndu-le posibilitatea să-și poată înfăptui 
cele mai îndrăznețe visuri ale tinereții.

Studențimea noastră este hotărîtă ca să-și 
aducă contribuția sa activă la consolidarea 
cuceririlor poporului, la consolidarea și apă
rarea regimului democrat-popular, ia mă
reața operă de construire a socialismului, de 
apărare a păcii și prieteniei între popoare.

Pe plan internațional, studenții din tara 
noastră se numără printre acei care acum 
11 ani au pus bazele Uniunii Internaționale 
a Studenților. Ca membri activi ai Uniunii 
Internaționale a Studenților ei au luat parte 
la diferite manifestări internaționale organi
zate de Uniunea Internațională a Studenți
lor și de F-M.T.D.

Exprimînd voința studenților din țara 
noastră. Consiliul Central al Asociațiilor 
studențești din R.P.R ce va fi ales de a 
ceasta Conferință va trebui să continuie să 
întărească legăturile de prietenie și colabo
rare cu tineretul din alte țări, pronunțin- 
du-se pentru colaborarea pe bază de egali, 
tate cu toate organizațiile studențești care 
sint in favoarea unității mișcării studen
țești internaționale, care luptă pentru con
tinua îmbunătățire a condițiilor de viață 
și studiu a studenților, pentru pace și demo
crație, pentru independență națională, îm
potriva asupririi coloniale.

Studenții din țara noastră sînt dornici să 
intensifice schimburi culturale și științifice 
cu studenții din alte țări și sprijină orice 
inițiativă menită să întărească legăturile 
culturale între studenții din diferite țări.

In mod deosebit vom întări legăturile cu 
studenții din Uniunea Sovietică, din Repu
blica Populară Chineză și celelalte țări de 
democrație populară de care ne leagă o 
prietenie adîncă. izvorâtă din frăția de ne
zdruncinat a popoarelor noastre.

Considerăm de o importanță deosebită 
pentru noi dezvoltarea legăturilor de priete
nie. devenite tradiționale, cu tineretul și stu- 
cențimea sovietică. La încercările reacțiunii 
mondiale de a submina prietenia dintre sta
tele socialiste și în primul rînd de a izola 
țările noastre de Uniunea Sovietică cu 
scopul slăbirii lagărului socialist noi răs
pundem că sentimentele noastre de prietenie 
rață de prima țară a socialismului, hotă- 
rirea noastră de a întări continuu prietenia 
cu studențimea sovietică, de a învăța din 
experiența glorioasă a Comsomolului și de 
s respinge toate calomniile mirșave la a- 
dresa Uniunii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste nu sint manifestări de conjunc
tură ; ele izvorăsc din recunoștința poporu
lui nostru pentru ajutorul primit în elibera, 
rea de sub jugul hitlerist. din conștiința in. 
tereselor și aspirațiilor comune ale popoare, 
lor noastre spre socialism, spre comunism, 
din lupta comună și ajutorul reciproc pen
tru înfăptuirea acestor aspirații și de aceea 
sint de nezdruncinat Vom dezvolta de a- 
semenea relațiile noastre cu studenții chi
nezi al căror rol crește toi mai mult în 
mișcarea internațională studențească și față 
de care nutrim sentimente de deosebit res
pect pentru contribuția lor activă la lupta 
de eliberare dusă de gloriosul popor chinez, 
cit și la munca constructivă desfășurată tn 
momentul de față in țara celor 600 milioane. 
Vom întări relațiile noastre de conlucrare 
tovărășească cu studenții din toate țările 
democrat-populare, contribuind la întărirea 
unității popoarelor noastre frățești.

Totodată vom fi mereu alături de lupta 
și năzuințele studenților democrat! din țări
le capitaliste și coloniale care, la Paris sau 
în Cuba, la Madrid sau în sudul Africii. în 
Germania Occidentală sau în Cipru, luptă 
pentru libertate și independentă națională, 
pentru democrație, pentru condiții mai bune 
de viață și de învățătură.

Propunem Conferinței pe țară să dea man
dat Consiliului Central ce va fi ales pentru 
ca acesta, la prima ședință a Comitetului 
Executiv al Uniunii Internaționale a Studen
ților. să ceară afilierea la U.l.S. — organi
zație internațională care prin țelurile pre
văzute în Constituția Sa corespunde aspi
rațiilor studenților noștri și studențimii 
democratice din întreaga lume.

Studenții din țara noastră vor participa

la cel de al Vl-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților ce va avea loc în 
vara acestui an la Moscova, convinși fiind 
că acest Festival va constitui o măreață 
manifestare și contribuție la întărirea uni
tății tineretului din lumea întreagă, indi
ferent de naționalitate, de concepții politice 
sau religioase, în lupta pentru pace și prie
tenie între popoare.

Tovarăși,
Conferința noastră va marca o dată în

semnată tn viața tineretului studențesc. 
Pășim la muncă cu tot avintul și entuzias
mul tineresc, cu convingerea că mișcarea 
studențească din Republica Populară Ro
mînă va crește și se va întări tot mai mult, 
contribuind prin activitatea ei la întărirea 
patriei noastre dragi, la consolidarea re
gimului democrat popular

Avem create condiții favorabile pentru 
munca noastră, ne bucurăm de dragostea și 
sprijinul partidului și guvernului, ale între
gului popor.

Să răspundem dragostei și încrederii po
porului prin munca noastră de zi cu zi pen
tru cucerirea științei și culturii înaintate, 
prin participarea intensă la activitatea ob
ștească în cadrul asociațiilor studențești. 
Să dovedim prin fapte că sintem la înălți
mea marilor sarcini ce stau în fata intelec
tualității patriei noastre.

Și în acest început de primăvară, să do
vedim încă o dată că sîntem demni de a fi 
părtași la marea operă de construire a so
cialismului. la marea primăvară a întregii 
țări.

Să cultivăm în rîndul studenților con
știința măreției epocii istorice pe care o trăim. 
Trebuie să fim mindri că putem participa 
la această operă gigantică, că trăim în a- 
ceste vremuri minunate visate de cei mai 
buni fii ai patriei noastre. Marele patriot 
Bălcescu scria In 1851 : „Cred că va veni 
ziua fericită, ziua izbindirei ctnd omenirea 
întreagă se va scula... Atunci nu va mai fi 
nici un om rob. nici nație roabă, nici om 
stăpîn pe altul, nici popor stăpîn pe altul, 
ci domnirea DREPTAȚEI ȘI FRĂȚIEI. A. 
ceste cuvinte ce odată am dat de deviză 
nației mele vor domni lumea ! atunci toți 
romînii vor fi una, liberi șj frați I Vai 1 Nu 
voi avea noroc a vedea această zi. deși eu 
asemenea am muncit și am pătimit pentru 
dreptate. Și cel din urmă al meu cuvînt va 
fi încă un imn ție, țara mea mult dragă 1“ 
Cît de aproape ne simțim noi, tinerii de azi, 
de înfăptuirea deplină a visului exprimat de 
Bălcescu și alți martiri acum peste 100 de 
ani I Să prețuim deci ziua fericită pe care o 
trăim, să ne dedicăm toate forțele și elanul 
nostru tineresc pentru a apăra Și a întări 
cuceririle obținute prin sacrificii și luptă 
grea de către poporul nostru muncitor.

In fața poporului să ne luăm angajamen
tul că vom fi fiii săi credincioși, că vom 
lupta din toate puterile pentru a fi demni de 
încrederea ce ni se acordă, că vom răsp'ăti 
prin muncă, prin eforturi, prin întreaga 
noastră viață, grija și dragostea purtată 
nouă de statul democrat popular, de partidul 
nostru iubit.

Trăiască Asociațiile Studențești din R-P R. I
Trăiască Partidul Muncitoresc Romtn, con

ducătorul iubit al poporului nostru 1
Trăiască scumpa noastră patrie — Repu- 

blica Populară Romînă 1

Studențimea din țara noastră 
sprijină din toată inima politica internă și externă 

a regimului nostru democrat-popular
Tovarăși,

In perioada care a trecut de la consti
tuirea Comitetului de Organizare al Asocia, 
fiilor studențești, s-au produs în situația In. 
ternațională evenimente deosebit de impor
tante. Cercurile imperialiste agresive. In 
frunte cu ațîțătorii la război din S.U.A., nu 
vedeau cu ochi buni destinderea care se rea
lizase tn situația internațională în urma e- 
forturilor și inițiativelor de pace ale Uniunii 
Sovietice, ale țărilor de democrație populară 
și ale altor țări iubitoare de pace. Imperia
liștii nu se pot împăca cu gîndul că țările 
socialiste se întăresc pe zi ce trece, că ideile 
păcii și socialismului cuceresc mase popu
lare tot mai largi din lumea întreagă, că 
mișcarea de eliberare a popoarelor din colo
nii a luat proporții nemaiîntîlnite, zdrunci. 
nînd din temelii edificiul putred al siste
mului colonial. In ura lor turbată împotriva 
socialismului, împotriva păcii și libertății 
popoarelor, imperialiștii nu se dau în lături 
de la uneltirile și provocările lor cele mai 
mîrșave.

Cercurile imperialiste au organizat astfel 
agresiunea sîngeroasă împotriva poporului 
egiptean care nu avea altă vină decît aceea 
că voia să trăiască în libertate, să fie stăpîn 
în țara sa. Rezistența eroică a poporului e- 
giptean și solidaritatea țărilor arabe, pozi
ția fermă a popoarelor iubitoare de pace și 
în primul rînd a Uniunți Sovietice, a Re
publicii Populare Chineze și a celorlalte țări 
socialiste au zădărnicit însă planurile im
perialiste Și au impus agresorilor să-și re
tragă trupele de pe teritoriul egiptean.

Cu un eșec tot atît de rușinos s-au soldat 
și uneltirile imperialiste împotriva Republi
cii Populare Ungare. Imperialiștii și uneltele 
lor din interiorul țării, folosindu-se de unele 
greutăți și greșeli comise de vechea condu
cere a partidului și statului au organizat 
rebeliunea contrarevoluționară din Ungaria, 
în scopul de a răsturna regimul democrat- 
popular și a restaura puterea moșierilor și 
capitaliștilor, de a rupe această țară de ma
rea familie a țărilor socialiste, ceea ce ar fi 
însemnat lichidarea marilor cuceriri obți
nute de poporul muncitor maghiar în ultimii 
12 ani și transformarea Ungariei într-o țară 
fascistă, într-un cap de pod pentru agresiu
nea împotriva țărilor socialiste, într-un fo
car de război.

In această acțiune contrarevoluționară 
reacțiunea folosindu-se de lozinci demago
gice și de confuzia existentă în rîndul ti
neretului a reușit să antreneze o parte în
semnată a studențimii maghiare și s-o fo
losească ca pe o masă de manevră.

Planurile imperialiștilor au fost Insă răs
turnate de forțele cele mai sănătoase ale po
porului maghiar care au primit un sprijin

frățesc, internaționalist din partea Uniunii 
Sovietice. Mulți dintre tinerii și studenții 
care au fost ttrtți tn contrarevoluție și-au 
dat seama pină la urmă că au făcut jo
cul reacținnii. participînd la acțiuni con
trarii propriilor lor interese și s-au deso
lidarizat în cele din urmă de aceste acțiuni. 
Imperialiștii au primit tn Ungaria o lecție 
pe care nu o vor uita multă vreme și • bine 
să ia aminte că orice uneltire îndreptată îm
potriva țărilor socialiste va suferi un eșec 
rușinos căci se va lovi de forțele și unita
tea de neclintit a acestor țări

Existența statelor socialiste, tn care pu
terea aparține clasei muncitoare, solidarita
tea și unitatea acestor state, imensa forță 
politică și materială pe care lagărul socialist 
o pune în slujba păcii reprezintă factorul 
determinant în creșterea forțelor păcii tn 
lume, un imbold însemnat tn lupta popoare
lor pentru independența lor națională și în
lăturarea robiei coloniale.

In ciuda eșecului suferit tn Egipt și Un
garia, cercurile imperialiste continuă să 
ducă o politică îndreptată spre intensifica
rea „războiului rece", care are ca efect În
cordarea situației internaționale. Politica a- 
gresivă a cercurilor imperialiste se mani
festă prin așa numita „doctrină Eisenho
wer". îndreptată împotriva libertății și inde
pendenței popoarelor din Orientul Apropiat, 
prin remilitarizarea Germaniei Occidentale, 
prin sutele de milioane de dolari cheltuite 
pentru subvenționarea activității de spionaj 
și diversiune împotriva țărilor socialiste 
prin fel de fel de piedici ce se pun în calea 
colaborării economice, științifice și culturale 
cu țările socialiste. Acestei politici i se 
opune politica țărilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică, politică de întărire a 
păcii în întreaga lume, de stabilire a unor 
relații de prietenie și încredere între toate 
țările, de coexistență pașnică a statelor, in
dependent de orînduirea lor socială. Această 
politică cîștigă de partea ei noi și noi po
poare. mase tot mai largi din lumea în
treaga.

Creșterea puterii și unității statelor socia
liste, creșterea frontului păcii în întreaga 
lume, provoacă furia nemărginită a ațâță
torilor la război. Ei continuă să uneltească 
împotriva țărilor socialiste printre care și 
țara noastră. Uneltirile împotriva țării noas
tre ca și împotriva altor țări socialiste se 
izbesc însă de unitatea de monolit dintre 
partid, guvern și popor, de hotărîrea fermă 
a întregului popor de a-și apăra cuceririle 
sale și viața nouă pe care și-o făurește;

Nu degeaba se aud azi la diferite posturi 
de radio străine mărturisiri pline de regret 
ale dușmanilor poporului nostru care recu
nosc că tn Romtrua nu există teren favorabil

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARA
A ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN R.P.R.

(Urmare din pag. l-a)
gimului de democrație popu
lară, față de entuziasmul cu 
care tineretul studios parti
cipă la construirea soaalismu- 
iui, Vor Miorul • chemat pe 
studenți să militez. împotriva 
apolitismului prin care dușma
nii socialismului caută să În
depărteze intelectualitatea de 
la lupta pentru progresul pu
terii populare, pentru trium
ful socialismului.

Nu poate exista ștunță și 
misticism tn același timp — 
a spus Intre altele acad. prof, 
dr. C 1. Portion. A fi student, 
a fi cercetător, înseamnă a 
cunoaște natura, societatea și 
legile care le guvernează. Vor
bitorul a arătat că cea med 
înaltă Îndatorire a studenților 
este de a cunoaște știința cea 
mai înaintată pe care să o 
pună tn slujba celor ce mun
cesc.

Tn încheiere, acad prof. dr. 
C. 1. Pardon a urat spor la 
muncă Asociațiilor studențești 
din R.P.R.

In continuarea lucrărilor 
conferinței s-a dai citire ra
portului comisiei de validare 
care a fost aprobat In unani
mitate.

Raportul comisiei de vali
dare arată că pe baza Hotă- 
rlrii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. au luat ființă Asocia
ții studențești in facultăți, in
stitute și centre universitare, 
fiind create 78 de asociații 
care cuprind un număr de 
peste 50.000 membri.

Membrii Asociațiilor stu
dențești au ales tn cele 10 cen
tre universitare 455 delegați 
dintre cei mai buni studenți 
fruntași tn munca profesională 
și obștească dintre 
iubite și apreciate 
dac ti ce membre ale 
Hor.

Dintre delegații 
conferință, 178 
muncitori, 15 fii de țărani co-

cele mai 
cadre di- 

asociaji-

aleși la 
sini fii de

lectiviști și întovărășiți, 129 
fii de țărani cu gospodărie 
mică și mijlocie din sectorul 
individual al agriculturii, 133 
fii de intelectuali și funcțio
nari. La conferință iau parte 
36 delegați de naționalitate 
maghiară, 13 delegați de na
ționalitate germană, 5 dele
gați de naționalitate sir bă, și 
12 aparțin celorlalte naționa
lități conlocuitoare.

Datorită dirzeniei și modu
lui cum au lucrat tn munca de 
înființare a Asociațiilor stu
dențești au fost aleși delegați la 
conferința pe țară a Asociați
ilor studențești din R.P.R,, un 
număr de 212 studenți care 
fac parte din diferite organe 
de conducere ale organizațiilor 
U.T.M.

Conferința a primit apoi sa
lutul unei delegații de tineri 
muncitori din fabricile și uzi
nele Capitalei.

Lulnd cuvîntul in numele 
delegației, utemistul Ion Pu- 
tinică, electrician la uzinele 
„23 August* a spus printre 
altele: Legăturile dintre tine
retul muncitoresc și cel uni
versitar din Capitală sînt pe 
zi ce trece tot mai strinse.

Din rîndul tinerilor munci
tori, din rîndul fiilor de mun
citori și țărani, mulți au stu
diat în facultăți, au devenit 
ingineri, tehnicieni, profesori, 
specialiști care astăzi, prin 
calitățile lor profesionale înlă
tură idee a mincinoasă, dușmă
noasă, că nu am fi tn stare să 
ne pregătim cadre pentru eco
nomia noastră tn plină dez
voltare.

Vorbind despre viața și con
dițiile tot mai bune pe care 
partidul și guvernul le creează 
tineretului, vorbitorul a spus: 
Pentru viitorul nostru din ce 
în ce mai luminos, nai tinerii 
muncitori 
întotdeauna 
terni cuini 
muncitoare, 
resc Romîn. Sîntem siguri, că

sîntem și vom fi 
recunoscători pa- 

partid al clasei 
Partidul Muncit o-

și voi, tineretul studios vă 
strădutți să tnvățați cu str- 
guință, să fiți devotați cauzei 
noastre comune.

Participant ii la conferință 
au manifestat îndelung pentru 
unitatea de muncă și luptă a 
tineretului muncitor din țara 
noastră.

Cu o puternică manifestație 
de entuziasm a fost intîmpi- 
nat Tanaka Yuzo, vicepreșe
dinte ăl U.I.S., vicepreședinte 
cd Federației panjaponeze a 
autonomiilor studențești, care 
a adus conferinței salutul U- 
niunii Internaționale a Stu
denților. între altele, Tanaka 
Yuzo a arătat că U.LS.-ul, 
sprijinit de studențimea pro
gresistă din întreaga lume tși 
va intensifica eforturile pentru 
a-și îndeplini sarcinile sale: 
apărarea păcii mondiale, lupta 
împotriva colonialismului, pen
tru independență națională, 
pentru un sistem democratic 
de învățămînt, pentru dreptu
rile studenților și pentru pro
movarea colaborării și unității 
în rîndurile studenților.

Mișcarea studențească mon
dială se bucură de sprijinul 
prietenilor noștri romîni — a 
spus Tanaka Yuzo. Printr-o 
colaborare mereu crescîndă cu 
colegii noștri din Rominia si 
cu studenții din celelalte părți 
ale lumii, U l.S.-ul va lupta 
cu mai multă eficacitate pen
tru cauza sa.

Tanaka Yuzo a oferit confe
rinței daruri din partea U.I.S.- 
ului' și a studenților japonezi, 
într-o atmosferă Plină de în
suflețire. întreaga asistență a 
cîntat Imnul

Conferința 
de asemenea 
studenților 
mine din Capitală.

După amiază, la redeschide
rea lucrărilor, tov. lacob Co- 
țoveanu, membru în Prezidiul 
C.C.S., a salutat din însărci
narea Consiliului Central al

U.I.S.
a fost salutată 
de o delegație a 
Institutului de

Sindicatelor din R.P.R., pe 
participanții la conferința pe 
țară a Asociațiilor studen
țești.

Oamenii muncii din țara 
noastră — a spus printre, al
tele vorbitorul — sînt convinși 
că asociațiile studențești, 
călăuzite în activitatea lor de 
politica Partidului Muncito
resc Romtn, forța conducătoa
re în țara noastră, îndrumate 
de Uniunea Tineretului Mun
citor, avînd sprijinul multila
teral al sindicatelor, vor reuși 
să mobilizeze în așa fel stu
denții încît ei să-și consacre 
toate forțele, întreaga energie 
și viața lor cauzei luptei po
porului pentru făurirea unei 
vieți fericite, cauzei construi
rii socialismului. J

Au continuat apoi discuțiile 
la rapoarte, la care au luat 
parte: Claudiu lonescu Bu
jor (București), Coloman 
Braun (Timișoara), profesor 
L. Takacs, rectorul Universi
tății „Bolyai* din Cluj, Cornel 
Burtică (București), Ignat Că
lin (iași), Gh. Lungulescu 
( T imișoara), profesor Ion 
Clmpeanu, prorector al Uni
versității „Victor Babeș* din 
Cluj, profesor Ioan Șandru, 
prorector al Universității Al. 
I. Cuza din lași, Daly Feld
man (București) șt Ion Oriia 
(Cluj).

La propunerea comisiei de 
rezoluții conferința a adoptat 
o hotărîre prin care aprobă 
activitatea Comitetului de or
ganizare a Asociațiilor stu
dențești din R P.R. de la ale 
gerea sa și oină la Conferința 
pe țară.

Conferința a aprobat In u 
nanimitate proiectul Statutu 
lui completat in urma propu
nerilor făcute de delegați și 
l-a adoptat ca Statut al Aso
ciațiilor Studenților din R.P.R 

Lucrările conferinței se în
cheie astăzi, duminică.

(Agerpres)
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Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul zilei de 8 Martie
Cuvînfarea tovarășului CHIVU STOICA

cie. Poporul rom^în a pășit cu fer
mitate pe calea luminoasă a so
cialismului pe care și-a ales-o și 
nici o forță din lume nu-1 va pu
tea abate de pe această cale.

Conștiente de forța uriașă pe 
care o reprezintă unitatea lor în 
lupta pentru preîntimpinarea unui 
nou război, femeile din țara noa
stră întăresc zi de zi legăturile 
de prietenie cu femeile iubitoare 
de pace și libertate din toate ță. 
rile. Prietenia de nezdruncinat a 
femeilor din țara noastră cu fe 
meile sovietice, glorioase con
structoare ale comunismului, cu 
eroicele femei din China popu
lară, cu femeile din țările de de-

(Urmare din pag. I-a) 
din cele mai puternice și mai 
combative detașamente ale forțe
lor păcii. Femeile — mjăne, soții, 
surori — se ridică cu hotărîre îm
potriva complotului urzit de reac- 
țiunea imperialistă împotriva 
păcii. Ele înfierează urzelile 
cercurilor agresive imperialiste 
care încearcă să se amestece în 
treburile interne ale statelor so
cialiste, printre care și țara noa
stră, 6ă reînvie vechile rînduieli 
burghezo-moșierești, urile de po
poarele ce și-au cucerit libertatea. 

Dar vremurile cînd Romînia 
și celelalte țări socialiste puteau 
fi tratate ca vasale ale puterilor _________
imperialiste au apus pentru ve- mocrație populară, ca și cu ie

meile din întreaga lume aduce o 
contribuție de seamă la întărirea 
forțelor luptătoare pentru pace.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și guvernul 
R P. Romîne își exprimă convin
gerea că femeile din patria noa
stră vor fi și deacum înainte a- 
părătoare înflăcărate ale cauzei 
păcii, că ele, care au cunoscut din 
plin urgia și suferințele războiu
lui, vor acorda și în viitor tot 
sprijinul politicii de pace a sta
tului nostru și își vor spori efor
turile în vederea întăririi unității 
mișcării mondiale a femeilor, a 
dezvoltării solidarității femeilor 
din întreaga lume în lupta pentru 
realizarea unei păci train.ce.

Suspendarea lucrărilor
celei de a 11 sesiuni a Adunării Generale O.N.U

Cuvîntul femeilor din Capitală
Cuvînlul

tov. Elena Livezeanu
secretară a Comitetului Femeilor 

Democrate din R. P. Romînă

dapune în munca pentru înfăp
tuirea acestor perspective, pentru 
biruirea tuturor greutăților, toată 
capacitatea și energia lor crea
toare.

Conferința lucrătorilor din agricultura 
ținutului Krasnodar

KRASNODAR 9 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, la 8 martie a avut loc la 
Krasnodar o conferință a lucră
torilor din agricultură din ținut, 
la care au participat fruntași în 
agricultură, secretarii comitetelor 
raionale de partid, președinții co
mitetelor executive raionale, se
cretarii comitetelor raipnale ale 
P.C.U.S. pentru zonele S.M.T.-uri-

lor. directorii S.M.T.-urilor șl 
sovhozurilor, președinții colhozu
rilor și specialiști în agricultură.

La lucrările conferinței au par
ticipat N. S. Hrușciov. prim se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și N. I. 
Beleaev, secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

La consfătuire a rostit o amplă 
cuvîntare N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

După ce a subliniat semnifica
ția zilei de 8 Martie, zi a solida
rității internaționale a femeilor, 
în lupta împotriva ~ războiului, 
pentru ocrotirea și apărarea vieții 
copiilor, pentru egalitate în drep
turi cu bărbații, tov. Elena Live
zeanu a arătat că în problemele 
păcii și războiului ca și în toate 
problemele ce privesc soarta po
poarelor, propria lor soartă, fe
meile au un cuvînt greu de spus. 
Este cuvîntul mamelor soțiilor, 
logodnicelor, care în trecutele 
războaie și-au văzut pe cei 
scumpi uciși de bombe, sfîrtecați 
de schije, arși în cuptoarele mor- 
ții; este cuvîntul femeilor care 
nasc și cresc copii cu dorința de 
a-i vedea mari, cetățeni utili so
cietății. Un rol deosebit de im
portant în organizarea luptei pen
tru pace a femeilor de pe toate 
continentele are Federația Demo
crată Internațională a Femeilor, 
care în cei aproape 12 ani de e- 
xistență și-a consacrat activitatea 
apărării drepturilor, intereselor 
femeilor și antrenării lor în acți
uni unite pentru menținerea si 
întărirea păcii.

In continuare vorbitoarea a a- 
mintit de marile cuceriri obținute 
de femeile din U.R.S.S. și cele
lalte țări socialiste, care, ca ega
le între egali și în condiții de li
bertate, participă la opera de 
construcție pașnica.

Perspectivele de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre — 
a spus în încheiere vorbitoarea — 
constituie pentru femeile din R.P. 
Romînă un îndemn puternic de a

Cuvîntul 
tov. Elvira Baciu 
maistru-ajutor la F.R B.

Cînd am venit în 
F.R.B., acum 10 ani, eram o 
tiță de la țară, fără meserie, 
carte puțină — a spus în cuvintul 
său muncitoarea Elvira Baciu, 
încurajată și ajutată de organi
zația de partid și de sindicat am 
urinat cursurile de calificare 
gradul 1 și II, apoi, o școală 
6 luni și iată-mă acum ajutor 
maistru.

Muncitoare mai vechi de 
F.R.B. ca Maria Silade, Oprița 
Neculai și altele ne povestesc u- 
neori cum era viața cînd fabrica 
aparținea unor mari industriași 
italieni. Nu numai femeile mun
ceau 10.12 ore pe zi dar chiar și 
fete de 14-15 ani.

Azi intrăm în fabrică cu fruntea 
sus, ne simțim ca în casa noas
tră, munca ne este răsplătită. 
Multe dintre noi avem mai muiți 
copii și primim sute de lei drept 
alocație ; multora li s-a majorat 
salariul în acest an.

Pentru viața liberă pe care o 
trăim astăzi mulțumim din inimă 
partidului nostru drag. Lui îi 
datorăm ceea ce sîntem azi, ceea 
ce avem azi.

fabrică U 
fe- 
cu

de 
de 
de

la

Cuvîntul 
tov. Dobrița Dima 

președinta G.A.C. „Donca Simo-
Noi. colectivistele din Plato- 

nestl — a spus tov. Dobrita Dima 
președinta gospodăriei colective

Noi succese repurtate 
de sportivii noștri la Stockholm

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
Bogată în surprize și meciuri 

viu disputate, ziua a treia a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă a fost marcată și de noi 
victorii ale echipelor R. P. Romî
ne. In „Cupa Corbillon- repre
zentativa noastră a învins echipa 
Coreei de sud cu 3-0 și cu același 
scor selecționata Franței.

Una dintre cele mai mari sur
prize ale competiției a fost reali-

ȘTIRI SPORTIVE
• Sîmbătă s-a Înapoiat în țară 

echipa selecționată de fotbal a 
tineretului din R.P.R. după un 
lung turneu întreprins în țările 
Orientului mijlociu. Fotbaliștii ro
mîni au avut o frumoasă com
portare în acest turneu. Din 9 
meciuri susținute ei au obținut 
8 victorii și au terminat unul la 
egalitate realizînd golaverajul 
de 23-4.

• Competiția de volei organi
zată în cinstea Conferinței pe 
țară a Asociațiilor studențești și 
dotată cu premii și cupe de zia
rul „Informația Bucureștiului" se 
bucură de un frumos succes. Sîm
bătă. în sala sporturilor Fio- 
rcasca, în fața a peste 4000 de 
spectatori s au desfășurat semi
finalele turneului masculin de 
volei și un meci din finala tur
neului feminin. La băieți echipa 
Institutului politehnic a învins 
echipa I.C.F. cu 3—1 (15—6. 
9—15, 15—12, 15—13) iar echipa 
Construcții a întrecut Agronomia 
cu 3-0 (15-12, 15—5, 15—9). 
In finala turneului feminin echi
pa I.C.F. a învins Agronomia cu 
3-0 (15-6, 15-12, 15—8).

★
Tînărul soortv romîn Petre 

Clinei a cîștigat proba de sla
lom uriaș din cadrul concursului 
international de schi desfășurat în 
localitatea Jahorina. Pe locul doi 
s-a clasat de asemenea un con
curent romîn. Cornel Tăbăraș. La 
acest concurs participă tineri 
schiori din R.P.R., Italia, Polo
nia. R. F. Germană, Franța și 
R.P.F. Iugoslavia

zată de echipa feminină a R. P. 
Chineze care a învins redutabila 
selecționată a Angliei cu 3-1.

Echipa R.P.R a repurtat a cin- 
cia victorie consecutivă in „Cupa 
Swaytilling**, învingînd cu 50 
India. Meciul decisiv pentru de
semnarea ciștigătoarei grupei în. 
tîia se dispută între cdiipele 
R.P.R. și R. P. Chineze.

★
STOCKHOLM 9 (Agerpres).— 

Echipa feminină de tenis de 
masă a R.P.R. s-a calificat pen
tru finala „Cupei CorbiDon" în- 
yingînd Austria cu 3—0 în ulti
mul meci din seria întîia pe care 
a cîștigat-o fără a pierde nici o 
partidă. In finală, echipa ro
mînă va înttlnl echipele R. P. 
Chineze și Japoniei.

| RADU 1.6E0R8ESCU

Rectoratul, cadrele didactice, 
studenții și salariații Institutului 
de Științe Economice și Planifi
care „V. I. Lenin" anunță cu 
adincă durere încetarea din viață 
a conf. dr. ing Radu I. Geor
gescu.

Corpul defunctului va fi depus 
în incinta institutului, Piața M. 
Eminescu. duminică 10 martie 
1957. între orele 10—13.

înhumarea va avea loc marți, 
12 martie, ora 15.

..Donca Simo“. regiunea Constan
ța — sîntem aceleași femei care 
cu ani în urmă am suferit ex
ploatarea nemiloasă a moșierilor 
și chiaburilor. Lor le munceam 
cu ziua sau în parte. Sărac mai 
era pemîntul pentru noi și darnic 
pentru ei! Răscoalele din 1907 
ne aduc aminte tuturora ce a pă- 
timit și cît sînge a vărsat țâră- 
n.mea cînd a îndrăznit să ceară 
părnînt. Dar, dacă n-am af'.at a 
tunej dreptate, statul muncitorilor 
și țăranilor, sub conducerea par
tidului, ne-a scos la l.man.

Din 1950 de cînd a luat ființă 
gospodăria noastră co'.ectivă, doar 
cu 40 de familii și cu 12 perechi 
de vite de muncă, noi, colecti
viștii, nu ne-azn abătut de la 
cuvîntul partidului. Ne am luptat 
cu greutățile începutului, dar 
neclintită ne-a fost dorința de a 
merge mai departe. Azi. sîntem 
212 familii care lucrăm pe 1.290 
ha. de părnînt. Același este pâ- 
mîntul, dar atît de darnic este 
acum pentru noi.

In încheiere, vorbitoarea a spus: 
Arma noastră este munca, dar 
să nu îndrăznească careva să 
atingă de ceea ce construim noi 
cu atita înflăcărare. Altă con
știință are acum țăranca munci
toare. Ea luptă alături de țoale 
femeile împotriva războiului, pen 
tru pace și o viată mai bună,

Cuvintul 
tov. Maria Horvath
mamă eroina din Tg. Mureș

Vorbitoarea a început prîn a 
arăta ajutorul pe care La primii 
de la stat pentru 
case individuale, 
pănat povestea 
cum și-a crescut

Lu și soțut me 
ea — ne an aut 
dec:î ce ei» pe 1

construcția unei 
iar apoi a de- 
vieții, a felului 
copiii.
i Pa J — a apt» 
săraci, n-aveam 

OL Aa Test pe 
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NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Ședința plenară din 8 martie a 
Adunării Generale a început cu 
examinarea problemei admiterii 
în O.N.U. a noului stat african 
Ghana. După cum se știe, la 7 
martie Consiliul de Securitate a 
adoptat in unanimitate hotărirea 
de a recomanda Adunării Gene
rale admiterea statului Ghana in 
O.N.U.

In sprijinul recomandării Con
siliului de Securitate s-au pro
nunțat 21 de delegați.

Luind cuvintul reprezentantul 
R.P.R., Atanasic Joja a spus in
tre altele:

In numele delegației romine 
doresc să mă alătur urărilor de 
bun venit adresate Ghanei, nou 
stat vest-airican. care devine 
membru al O-N U. Dobîndirea 
independenței de către Ghana la 
6 martie, a fost primită de po
porul romîn cu un sentiment de 
sat’sfacție și simpatie. AM SA
LUTAT CU PRILEJUL ACES
TUI EVENIMENT, PROGRESE
LE SEMNIFICATIVE ALE LUP
TEI ANTICOLONIALISTE Șl 
EFORTURILE POPOARELOR 
DIN AFRICA PENTRU REALI
ZAREA INDEPENDENȚEI NA
ȚIONALE Șl A SUVERANITA- 
111 LOR.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, A. A. Sobolev, in numele 
delegatei U-RS^. și al poporu
lui sovietic, a salutat cu căldura 
poporul noului stat african pen
tru obținerea independentei sale 
naționale.

Delegația sovietica, a spus el 
în continuare, spera sincer câ nu 
este departe ziua c:nd toate po
poarele care se ma: afla încă în 
situația de dependentă colonială 
se vor elibera de cătușele s:s> 
mu lui colonial al imperialismului 
și vor obține independența na
ționala Adunarea Generală a a- 
probat ia unanimitate admiterea 
statului Ghana in O.N.U. Prin 
admiterea statului Ghana, O N U. 
număra in rindurile sale 81 de

le

state ale lumii.
După aceasta Adunarea Gene

rală a reluat examinarea probe-

Artiști romîni 
la televiziunea din Praga

PRAG.K 9 <Agereres). — La ‘ 
xirtse a.e. orele î? 39 
ie TeexizsEse fe ?”aga a cr- 

bb rec UZ « cadrai că
ra-» s- az zroe» Mrttaasi Dac 
lociăâescx, laurca: al car vBgri- 
lor sxneaLe ce La Sa Icter g șs 
Gneva și lolarda Mircsos 
prlm_soîisxâ !a Opera ăe Stat <■ 
București- Soliș.ii .ochîbe ax wu 
îsrpreiat arii dia opereLe

de Verdi și „LHda < Cki 
—de Doalzec:-

mei situației din Orientul Apro
piat. Secretarul general al O.N.U., 
Hammarskjoeld a prezentat Adu
nării raportul său cu privire la 
situația din Orientul Apropiat și 
la retragerea trupelor israeliene 
de pe teritoriul egiptean.

Apoi au luat cuvîntul reprezen
tanții S.U.A., Birmaniei, Iraku
lui. Cehoslovaciei, Islandei, Ne
palului, Danemarcei, Canadei, In
doneziei, Iugoslaviei și Iordaniei.

Exprimîndu-și satisfacția în le
gătură cu terminarea retragerii 
trupelor de ocupație israeliene de 
pe teritoriul Egiptului, reprezen
tantul Irakului, Djavad, a subli
niat totodată că „planurile impe
rialiste de instaurare a dominației 
economice și politice asupra po
poarelor din Orientul Arab“, con
tinuă să creeze o primejdie reală 
pentru pace în această regiune.

In discursul său delegatul ira
kian a exprimat recunoștința po
poarelor din țările arabe față de 
Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară „pentru înțe
legerea profundă a cauzelor reale 
care au provocat agresiunea îm
potriva Egiptului- și pentru spri- 

nirea luptei juste a Egiptului 
împotriva acestei agresiuni.

După aoeea Adunarea Generală 
a trecut la discutarea ultimei pro
bleme.

Delegațiile Braziliei, Canadei, 
Columbiei, Iranului, Japoniei, 
Norvegiei și S.UJL au prezentai 
un proiect de rezoluție comun în 
care se spune că Adunarea Gene
ral .își suspendă temporar cea 
de a 11-a sesiune și împuterni
cește pe președintele Adunării 
Generale ca după consultarea cu 
secreunil general al O.N.U. și cu 
sta’ee-membre ale O. N. U. ai 
cârcr reprezentanți au fost mem- 

ii Comitetului General la a- 
ceasu sesiune, să convoace din 
cou Adunarea Generala în caz de 
=evc.e pentru analizarea în con- 
onuare a punctelor 66 și 67“ (a- 
t că a problemelor Orientului A- 
propÎBt și .Ungară-).

Antarfi proiectului au luat cu- 
vfetul in sprijinul lut

A. A. Sobolev, reprezentantul

Uniunii Sovietice care a luat apoi 
cuvintul, a amintit că delegația 
sovietică a a .tat în repetate rîn- 
duri că O.N.U. nu trebuie să se 
ocupe de „problema ungară", 
deoarece această problemă este In 
întregime de competența internă 
a guvernului ungar. Guvernul 
ungar, a declarat Sobolev, se o- 
pune de asemenea cu hotărîre ori
cărei discutări a problemei unga
re la O.N.U.

Fiind pusă la vot rezoluția a 
fost adoptată cu 65 de voturi.

După scurte cuvîntări de în
cheiere rostite de o serie de dele
gați președintele Adunării Gene, 
rale a anunțat la 8 martie ora 
20,25 — ora New York — suspen
darea celei de a lj.a sesiuni a 
Adunării Generale.

Primirea delegației sindicale din R. P. R. 
de către conducerea sindicatelor ungare

BUDAPESTA 9 Corespondentul 
Agerpres transmite : In seara zi
lei de 8 martie, delegația sindi
cală romînă în frunte cu tov. Gh. 
Apostol, președintele C.C.S. din 
R.P.R., a fost primită de condu
cerea Consiliului Sindicatelor Li
bere din Ungaria.

In cadrul întîlniriî a avut loc 
un larg schimb de informații în

legătură cu îmbunătățirea muncii 
sindicale. Din discuții a reieșit 
necesitatea întăririi legăturilor de 
prietenie și a colaborării frățești 
dintre sindicatele din R.P.R. și 
R.P.U.

Intîlnirea a decurs într-o at
mosferă prietenească și de cola
borare.

Egiptul refuză orice plan imperialist 
cu privire la Canalul de Suez 

CAIRO 9 (Agerpres). — Postul 
de radio Cairo a transmis decla
rația făcută la 9 martie de Abdel

Note de protest ale R. P. Ungare 
adresate Angliei, S.U.A. și Canadei

BUDAPESTA 9. Coresponden
tul Agerpres transmite: Ministe
rul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Ungare a adresat 
o notă legației britanice din Bu
dapesta în care protestează cu 
hotărîre împotriva expresiilor jig
nitoare la adresa guvernului Un
gariei folosite în ultima vreme de 
posturile de radio engleze în emi. 
siunile lor în limba ungară și 
împotriva campaniei ațîțătoare a 
acestor posturi

Guvernul R.P. Ungare, se spu
ne tn notă, năzuiește in mod con
secvent spre îmbunătățirea și dez
voltarea continuă a relațiilor în
tre cele două țări și speră că gu
vernul englez va lua măsuri 
eficace pentru încetarea activității 
posturilor de radio britanice care 
înveninează aceste relații.

*
BUDAPESTA 9. Corespondentul 

Agerpres transmite: Guvernul Re
publicii Populare Ungare a adre
sat legației Statelor Unite la Bu
dapesta o notă de protest împo
triva faptului că organele poștale 
oficiale ale guvernului S.U.A. fo-

Iosesc scrisorile particulare trimi
se din Statele Unite în Ungaria 
pentru atîțări la încălcarea ordi
nii in interiorul tării. Pe nume
roase scrisori se pun ștampile cu 
lozinci Instigatoare. Acest lucru, 
se spune în notă, se face cu 
scopul evident de a încuraja ac
tivitatea antipopulară a elemen
telor contrarevoluționare care au 
suferiț o înfrîngere în noiembrie 
anul trecut.

Guvernul R.P. Ungare protes
tează cu hotărîre în legătură cu 
aceasta și cere guvernului S.U.A 
să înceteze imediat folosirea de 
ștampile instigatoare pe plicurile 
poștale.

O notă de protest similară a 
fost remisă legației britanice din 
Budapesta pentru a fi predată 
guvernului Canadei.

Kader Hatem, directorul departa-i 
mentului Informațiilor al guver
nului egiptean, în care respinge 
în mod categoric planul elaborat 
de S.U.A., Anglia, Franța și Nor
vegia pentru „reglementarea pro
vizorie" a navigației pe Canalul 
de Suez. Acest plan prevede ca 
vasele care urmează să treacă 
prin Canalul de Suez să plătească 
taxele de tranzit Băncii interna
ționale de reconstrucție și dez
voltare, care să remită la rîndui 
său o jumătate din aceste sume 
guvernului egiptean, „pînă la re
glementarea definitivă a proble
mei administrației Canalului de 
Suez".

Hatem a spus că această pro
punere este în contradicție fla
grantă cu convenția din 1888 in 
ceea ce privește modul de plată 
a taxelor de trecere prin Canal.

Hatem a declarat că proiectul 
țărilor sus-amintite nu este decît 
„o încercare de a crea din nou 
în mod artificial o problemă în 
jurul Canalului de Suez" și că 
„Egiptul aplică și insistă ca și 
celelalte țări să respecte conven
țiile internaționale cu privire la 
navigația prin Canalul de Suez".

In regiunea Gaza

După teroare și represiuni, 
voie bună
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Un cimpanzeu de 6 ani 
celebritate

LONDRA 9 (Agerpres). — 
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retragerea infanteriei, străbateau 
străzile orașului Gaza. Vremea era 
proastă. Se dezlănțuise o furtună 
puternică. Locuitorii orașului au 
înfruntat însă vitregia naturii și au 
ieșit pe străzi manifestîndu-și 
bucuria. Explicații? Scăpau de co
tropitori . Apoi, laconic, s-a înregis
trat: la ora 16 (ora Greenwich) s-a 
realizat retragerea totală a trupe
lor israeliene dincolo de linia de 
armistițiu.

Cu aceasta s-a încheiat încă 
unul din episoadele aventurii fa
limentare împotriva Egiptului. Pă- 
mîntul Egiptului nu mai este pro
fanat de cotropitori. Este o victo
rie a celor ce iubesc pacea obți
nută în opoziție cu intențiile di
versioniste ale S.U.A. Desigur, epi
sodul s-a încheiat. Dosarul aventu
rii nu a ajuns insă la ultima filă. 
Ocupația săvîrșită în numele 
O.N.U. în regiunile Gaza și Șarm 
Aș Șeik, ca și pretențiile america- 
no-israeliene în legătură cu „inter
naționalizarea" golfului Akaba ri
dică multe semne de întrebare. 
Opinia publică arabă subliniază că 
misiunea trupelor O.N.U. trebuie 
să aibă numai un caracter tempo
rar. Forțele armate ale O.N.U. nu 
trebuie să se transforme în trupe 
de ocupație a căror prezență să fie 
folosită drept instrument de pre
siune asupra Egiptului. (Or este 
evident că asemenea intenții există 
și ele formează obiectul „garan
țiilor" americane acordate Israelu
lui). Secretarul general adjunct a! 
Ligii arabe, Ahmed Sukeiri, a avut 
o întrevedere cu ambasadorul Ca
nadei în Egipt cu care prilej i-a 
atras atenția că sarcina forțelor ar
mate ale O.N.U. în Egipt trebuie

să se limiteze Ia supravegherea re
tragerii trapelor israeliene. Nu • 
greu de sezisat insă că planurile 
cercurilor conducătoare americane 
și ale guvernului de la TH-Avhr 
tind La o permanentizare — sau 
cel puțin la o staționare îndelun
gată — a trapelor O.N.U. pe pâ
ini n tul Egiptului. Obișnuita con
ferință de presă a lui Eisenhower 
a prilejuit o nouă afirmare a 
punctului de vedere american după 
care golful Akaba „trebuie să fie 
considerat drept o cale de apă in
ternați onalâ44, ceea ce este în con
tradicție cu interesele arabe. Sint 
străvezii presiunile asupra Egiptu
lui spre a-1 sili să predea Suezul 
puterilor occidentale. Fiindcă, fie 
că-i vorba de Gaza sau Șarm Aș 
Șeik, mobilul principal rămîne 
Suezul. (O paranteză: Egiptului 
i se cer drept „compensație” pen
tru retragerea trupelor Israelului 
să fie mai conciliant în problema 
Suezului. Cinismul occidental este 
inegalabil!).

Domnul Ben Gurion pare dispus 
să înfrunte ridicolul cu seninătate. 
Una din ultimele sale declarații 
expunea ideea potrivit căreia gu
vernul israelian se gîndește sa ob
țină o compensație pentru... agre
siunea pe care a săvîrșit-o. O ase
menea 
absurd. Dar absurdul acesta ar fi- 
fost imposibil să se manifeste dacă 
Israelul nu ar fi fost încurajat con
tinuu — direct și indirect — de 
către S.U.A. (faptele sînt notorii 
iar cauzele lor de asemenea!). 
Doar dl. Dulles este acela care 
acum cîteva zile a spus că Egiptul 
trebuie să accepte renunțarea la 
suveranitatea asupra Gâzei și gol
fului Akaba pentru „a nu primej
dui pacea".

Ziarul sirian „Al-Djumhur** ară-

cerere excelează prin

americană

și bucurie 
bworia locuitorilor din 
cxre aa scipat de ocupați, 
liană. Pe tot parcursul 
Raiaha la Gaza ei au văzut ma
nifestații de sărbătoare.

Locuitorii din Gaza au povestit 
ziariștilor despre grozăviile ocu
pației israeliene, despre suferin. 
tete cauzate de cotropitori popu
lației arabe. Pe intregul teritoriu 
aflat sab ocupație era instaurat 
un regim de teroare ?i represiuni. 
ZiarMnl palestinian. Saad Farah, 
propr-.etarut unu: ziar local a de. 
clarat că ISRAELIENII AU U- 
C1S IN TIMPUL OCUPAȚIEI 
PESTE 2.000 DE OAMENI, 
PRINTRE CARE CEL PUȚIN 
IJW DE OAMENI LA HAN- 
1LNIS. 500 DE OAMENI LA 
GAZA. t(» DE OAMENI LA RA
FA HA.

Autoritățile israeliene, a spus 
el, aa operat arestări In masă In 
rindal arabilor și au maltratat pe 
dețiouțt

Gaza 
israe- 
de la
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MOSCOVA. — N. A. Bulganin 
și N S. Hrușciov au trimis pri
mului ministru al Uniunii Bir. 
mane. U Nu, o telegramă de fe
licitare cu prilejul preluării de 
către acesta a funcției de prim 
ministru.

ROMA. — Secretariatul Fede. 
rației tineretului comunist ita. 
lian a hotărit să convoace Intre 
15 și 19 mai la Bologna cel 
de al XV-lea Congres național al 
federației. ,

MOSCOVA. — In seara zilei 
de 9 martie la Teatrul muzical de 
stat K. C. Stanislavski și V. I. 
N'emirovici-Dancenko a avut loc 
premiera operetei ..Colomba" pre. 
zentată de Teatrul de stat de ope
retă din Bucureș.i.

PARIS.— Primul ministru bri
tanic Mac Millan și ministrul de 
externe Selwyn Lloyd au sosit 
sîmbătă dimineață la Paris.

CAIRO. — După cu-m anunță 
agenția France Presse, mii de etu- 
denți egipteni și de muncitori au 
organizat la 9 martie o manifes
tație în fata clădirii președintelui 
Nasser, cerînd ca zona Gaza să 
rămînă egipteană.

NEW YORK. — Agenția Asso. 
ciated Press anunță că greva e- 
chipajelor de pe remorchere din 
portul New York a luat sfîrșit în 
urma încheierii unui nou contract 
de muncă.

PEKIN. — La 9 martie a sosit 
la Pekin delegația guvernamenta
lă cehoslovacă condusă de V. Si. 
roky, președintele guvernului ce. 
hoslovac.

GENEVA. — La 8 martie și-a 
încheiat lucrările cea de-a 134-a 
sesiune a Consiliului administra
tiv al Organizației Internaționale 
a Muncii (O.I.M.),

Puternic cutremur în Grecia centrală
ATENA 9 (Agerpres). — In 

Grecia centrală s a produs vineri 
un puternic cutremur. Ministerul 
de Interne al Greciei a anunțat 
că potrivit primelor evaluări, cinci 
sate din regiunea Voios și 15 sate 
din regiunea Larissa au fost tran
sformate in ruine. Au fost distru
se 1 300 de locuințe. In regiunea

Voios au fost uciși 30 de locuitori. 
Nu se cunosc încă pierderile de 
vieți omenești din regiunea La. 
rissa.

Populația din regiunile sinis. 
trate este complect lipsită apă 
potabilă. In ciuda vremii foarte 
rele locuitorii se tem să se îna
poieze la casele lor, preferind să 
rămînă sub cerul liber.

ta că sfidarea pe eare I «raelul a 
manifestat-o față de hotâririle 
O.N.U. se datorește inrarajirii hii 
de către puterile occidentale. „Sta
tele Unite căutfnd să impună ță
rilor arabe libere „doctrina Eisen
hower- își continuă jocul dublu-— 
subliniază ziarul sirian. Iar ziarul 
indian „Hindustan Standard'4 afir
ma că ..-garanțiile» pe care, după 
cum se spune, le-a dat Dulles Is
raelului, s-ar putea să depășească 
ceea ce este gata să accepte 
O.N.U.".

In legătură cu atitudinea ameri
cană în Orientul arab a stâr
nit un interes legitim cuvîn- 

tarea pe care a rostit-o senatorul

de oleturn impotrh i pon- 
țiilw faweew I. AMca (n ânt 
ocrotite nid porițiile britanice). 
Michel Debre. nmowrot o- politic 
francei. Le cerut M Mollet u 
prntratrif ha petri „ atitudinii pe 
care Nixon a avtrt-o Ia Maroc. 
J.utod cuvintul recent la lubat, 
«punea Debre, Nixon nu a rostit 
nid un ringux cuvînt amabil la a- 
dresa Franței și a francezilor. în 
schimb el a declarat că a dus tra
tative cu sultanul Marocului asu
pra viitorului Algeriei, fără a con
sulta Franța, ceea ce constituie un 
ultragiu adus suveranității fran
ceze*. Cum s-ar spune : unitatea 
occidentală în acțiune.

Divergențele dintre S.UA. și 
partenerii săi par a furniza obiectul 
discuțiilor începute La Paris între 
premierul englez Mac Millan și 
premierul francez Guy MolieL Un 
articol pubbcat de ziarul „Com
bat4* sugera încercarea de a sta
bili • poziție comună franco-bri-

j * Furtună și bucurie * A devenit Kefauver „anti- 
(___at. n^american"? * „Antanta Cordială" 1957? * 0 vizită 
* și niște tratative cu iz electoral * Evenimentele din Indonezia
american Kefauver, reprezentantul 
statului Tennessee. Kefauver a cri
ticat cu asprime „doctrina Eisen
hower44 caracterizînd-o ca o expre
sie a intereselor monopolurilor pe
trolifere din S.U.A. El a arătat că 
politica americană în problemele 
Orientului arab a fost supusă dez
baterii unei conferințe secrete ce 
a reunit pe Dulles și reprezentan
ții marilor companii petrolifere. 
Această conferință a demonstrat că 
guvernul american este dispus să 
intervină cu prețul unui război 
mondial numai pentru a apăra po
zițiile monopolurilor petrolifere. 
„Poate că aș fi dispus să accept 
războiul în unele condiții legate 
de petrol — declara Kefauver — 
dar nu vreau să dau polița în alb

Streetului au determinat în ultimă 
instanță aprobarea „doctrinei 
Eisenhower44. Opoziția față de 
planul președintelui trebuie însă 
înregistrată ca un fenomen grăi
tor și nu lipsit de influență. 
O manifestare considerată im

portantă a politicii america
ne o reprezintă vizita vice

președintelui Nixon prin opt țări 
africane. Cele 22 de zile pe care 
Nixon le petrece pe „continentul 
negru" sînt menite „să dovedească 
interesul guvernului american față 
de Africa, ca un bastion al Occi
dentului în lupta dintre est și 
vest" (agenția Associated Press). 
Vizita lui Nixon în Maroc și Tuni
sia a stîmit enervare la Paris. Ofi
cialitățile franceze înțeleg că este

țanică în relațiile cu S.U.A. (îna
intea tratativelor lui Mac Millan 
la Washington). Se vorbește chiar 
că Anglia intenționează să reactua
lizeze formula „Antantei Cordiale'* 
(este vorba de tratatul de alianță 
franco-britanic încheiat la începu
tul acestui secol). Noua „Antanta 
Cordială*4 ar fi menită să contra
careze poziția S.U.A. în sistemul 
blocului occidental. Este cazul să 
amintim însă că și în relațiile fran- 
co-britanice continuă să se mani
feste interese contradictorii gene
rate mai ales de problema include
rii coloniilor în „piața comună4* 
vest-europeană. 
Pentru că ne aflăm

Iul relațiilor dintre

fă «punem u 
rata lui von__________
(preludiul altor vizite vest-germa- 
ne peste ocean) și despre confe
rința separată de la Washington 
in problema germană. Din punct 
de vedere al unificării Germaniei 
pe baze democratice, tratativele de 
dincolo de ocean nu promit nimic 
bun. Von Brentano s-a mărginit 
»ă reafirme o politică ale cărei li
nii generale sînt bine cunoscute și 
pe care cercuri largi ale opiniei 
publice din Germania occidentală o 
califică ca fiind lipsită de realism. 
Referirile stăruitoare la problema 
reunificării trebuie puse în legă
tură directa cu alegerile parlamen
tare ce vor avea kx în acest an în 
Germania occidentală. Această 
reunificare din punctul de vedere 
al guvernului Adenauer și al pu
terilor occidentale nu înseamnă 
altceva decît — după cum se ex
prima^ ziarul „Westfalische Rund- 
schau- — „condiționarea unificării 
prin participarea întregii țări la 
pactul Atlantic*4. Deci nimic nou. 
De altfel cu excepția cîtorva pa
saje constructive ce se referă la 
problemele relațiilor economico- 
științifice, aceeași senzație ți-o ofe
ră și lectura răspunsului pe care 
cancelarul Adenauer l-a dat mesa
jului lui N. A. Bulganin. Comen- 
tînd și criticînd în termeni aspri 
acest răspuns, liderul social-demo
crat vest-german Ollenhauer a ară
tat că „singura cale posibilă de 
rezolvare a problemei germane 
este crearea unui sistem de securi
tate colectivă*4.

Cel ce a parcurs telegramele 
transmise în această săptă- 
mînă de agențiile de presă 

străine a putut remarca interesul 
arătat Indoneziei. In această țară 
situația politică internă este deose
bit de încordată. Cercurile reacțio
nare din interior, stimulate de Sta
tele Unite în mod fățiș sau prin 
intermediul partenerilor acestora 
din blocul agresiv S.E.A.T.O., în- ,

ci te va cuvinte despre tice ale Indoneziei intr-un guvern 
)n Brentano în S.U.A. de coaliție menit să asigure pros-

peritatea Indoneziei. Președintele» 
Sukamo a preconizat formarea 
unui asemenea guvern în care că 
fie incluși și comuniștii. Formula 
enunțată de Sukamo, odată aplica
tă, ar consemna sfîrșitul intrigi
lor politice declanșate de ambasa
dele occidentale cu scopul de a 
tulbura viața politică prin răscoale 
armate, formarea de guverne locala 
rebele etc. Un rol important în 
aceste manevre îl deține conduce
rea reacționară a partidului Ma- 
șumi. Grandioasele manifestații 
populare ce au loc în principalele

la capito- __  ____  ________ y __
• -- -•-—S.UĂ. și cearcă să împiedice gruparea tutu- 

aliații săi europeni, se ctivîneror forțelor democratice și patrio»

orașe ale țării în sprijinul planului 
președintelui Sukamo par să de
monstreze că uneltirile celor c« 
vor să submineze actuala orien
tare a Indoneziei vor suferi un 
eșec. Nu trebuie însă subestimate 
provocările Ia care se dedau agen
ții colonialismului. Apropiata se
siune S.E.A.T.O. va exercita pro
babil noi presiuni asupra Indone
ziei. Chiar dl. Dulles a plecat Ia 
Canberra.

Eîte un izvor de optimism 
faptul că în aceste zile agi
tate s-a născut un nou stat 

independent Ghana. Bucuria po
porului ce și-a cucerit libertatea 
este impresionantă. Solemnității 
festive de la Akra depun o nonă 
mărturie a declinului ireparabil al 
colonialismului. Familia popoarelor 
libere s-a mărit, iar O.N.U. are al 
81-lea membru. Este un proces is
toric ce acționează independent de 
„doctrinele" și „variantele" elabo
rate dincolo și dincoace de ocean. 
Cît fi privește pe dl. Nixon, pre
zent în Ghana, sînt curios să știu 
dacă imaginea mulțimilor de afri
cani, încă flămînzi și roși de boli, 
dar plini de optimism, i-a amintit 
de Ku-KIux-Klan și de negrii ame
ricani lăsați pradă rasiștilor... Este 
o curiozitate pur reportericească și 
regret că vreun confrate aflător 
în Ghana nu mi-a satisfăcut-o.
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