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închiderea lucrărilor Conferinței pe țară

O zi de amintiri
-O intilnire a veteranilor răscoalei din 1907 —

Duminică de mar
tie— Pe scările de 
marmoră ale pala
tului prieteniei ro- 
mino-sovietice urcă 
încet, gîrboviti de 
ani și amintiri ță
ranii — moșnegii 
din nouă sute șap. 
te — veteranii răs
coalelor țărănești 
ce s-au întins ca o 
văpaie peste cîm- 
piile Bărăganului— 
Oameni ai stepei 
necuprinse, răbdă
tori, înfrățiți cu 
plugul și munca 
grea, Invătati cu 
lipsurile. hărțuiti 
de jandarmi și 
perceptorii fiscali, 
roși de boll Sint 
țăranii care au în
cins, acum cincizeci 
de ani, văpaia răz
meritei- Iată.i a.

Duminici dhnlneati luat 
afîrșit lucrările Conferinței pe 
țară a Asociațiilor studențești din 
R.P.R.

Conferința a ales, prin vot se
cret, Consiliul Uniunii Asociații
lor Studenților din R.P.R. și Co
misia de cenzori.

Delegații Ia Conferință au 
idezbătut apoi proiectul de rezolu
ție al conferinței și l-au adoptat 
tn unanimitate

In aplauzele puternice ale par- 
Hcipanților s-a dat citire scri- 
sorii de salut trimisă de confe
rință către C.C. al P.M.R. — 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Consiliului de Miniștri al

R.P.R. — tovarășului Chivu 
Stoica.

Cuvîntul de închidere ai con
ferinței a fost rostit de tor. Ion 
Iliescu.

A avut loc apoi prima plenară 
a Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P.R. Tn comi
tetul executiv au fost aleși 17 
membri Comitetul executiv a 
ales ca președinte al Consiliului 
Asociațiilor Studenților din 
R.P.R., pe Ion Iliescu, ca vicepre
ședinți pe Alex. Toth și Virginia 
Velcescu. ca secretar pe Ion Teo- 
reanu și casier pe Petre Bâțău. 
Președinte al Comisiei de cenzori 
a fost ales Claudiu lonescu-Bujor.

Către C. C. al P. M. R. — 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Către Consiliul de Miniștri al R, P, R. — 
tovarășul Chivu Stoica

Consiliul Central al Uniunii Asociațiilor 
studenților din R. P. R.

Antalfi Andrei; Balint Ste
fan; Bățău Petre; Bejan Ion; 
Birlea Stefan; Bozlanu Teohari; 
Botez Constantin ; Călin loan ; 
Cernita Alexandru: Checicheș 
Elena ; Chimu Nicolae ; Ciobota- 
ru Constantin; Cișmaș Ion; 
Cirțlnă Iulian; Cocoliu Ioan; 
Costa Rozalia ; Datcu Ion ; Far- 
raș Ana; Ghaisler Zlatan; Gri- 
jfore T. Ion ; Harabagiu Ion ; 
Homoș Tudor; lonescu C. Ale
xandru ; Ignat Călin; Iliescu Ion; 
lianu Emil; La zar Georgeta; La
ta ro viei Sorina; Lungu Viorica;

Marian Pavel; Marcu Marin; Mi
hai Melpomenia ; Mușat Dumitra; 
Mușat Aurel; Neagu Ion ; Netcă 
Eugen ; Nîchici Alexandru; Nițan 
Elena; Olaru Elena; Pacoste 
Cornel; Papp Eva; Petriceanu 
Gheorghe ; Pintea Zamfira ; Po- 
hoață Ion; Poenaru Silviu; Ro- 
zemberg Viorica; Rozenhauer 
Ion ; Schaida Raimund ; Soare 
Stan; Szabo Emeric; Tache 
Gheorghe ; Teoreanu Ion ; Toth 
Alexandru; Topală Sebastian; 
Trocan Ion ; Velcescu Virginia ; 
Vlădescu Ana.

Comitetul executiv
1) Iliescu Ion (președinte)
2) Toth Alexandru (vicepreșe

dinte)
3) Velcescu Virginia (vicepre

ședinte)
4) Teoreanu Ion (secretar)
5) Bățău Petre (casier)
6) Birlea Stefan
7) Cișmaș Ion

8) Cirțlnă Iulian
9) Datcu Ion

10) Mihai Melpomenia
11) Mușat Dumitra
12) Pacoste Cornel
13) Papp Eva
14) Petriceanu Gheorghe
15) Schaida Raimund
16) Soare Stan
17) Tache Gheorghe

Tn numele studenților Republicii Populare Ro- 
mîne, în numele intelectualilor de mîine, pârtiei- 
Cți înflăcărați la opera de construire a socialismu- 

Conferința pe țară a Asociațiilor studențești 
transmite Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn și Guvernului Republicii Populare Ro- 
mîne un fierbinte și entuziast salut studențesc.

Studențimea patriei noastre este conștientă că po
sibilitatea însușirii științei și culturii adevărate, con
dițiile din ce în ce mai bune de viață și studiu, in
comparabile cu trecutul negru al regimului burghezo- 
moșieresc, întreaga noastră viață nouă, perspectiva 
și mai luminoasă a viitorului nostru le datorăm lup
tei poporului muncitor condus de partid.

De aceea noi ne îndreptăm gîndurile cu nespusă 
recunoștință către Partidul Muncitoresc Romîn, către 
Guvernul Republicii Populare Romîne, către între
gul popor muncitor, făuritorul zilelor fericite de azi 
și de mîine.

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu 
privire la unele măsuri de îmbunătățire a muncii 
politico-educative în rindul studenților, salutul C.C. 
al P.M.R. transmis Conferinței noastre ne dau pers
pectiva clară de dezvoltare în viitor a întregii acti
vități a asociațiilor studenților constituind un prețios 
ajutor -fi un puternic îndemn pentru desfășurarea 
unei munci cît mai rodnice.

Faptul că Ia baza întregii noastre activități punem 
politica Partidului Muncitoresc Romîn, punem prin
cipiul conducerii de către partid, faptul că sîntem 
îndrumați zi de zi de organizațiile U.T.M. constituie 
chezășia sigură a succeselor noastre, a creșterii și în
tăririi rolului și influenței asociațiilor în viața și ac
tivitatea studențimii patriei noastre.

Sîntem conștienți că pentru a fi la înălțimea marii 
misiuni a generației noastre de constructori ai socia
lismului trebuie să învățăm, să învățăm fără pre
get, să nu ne precupețim eforturile în vederea însu
șirii temeinice a cunoștințelor științifice pentru a 
deveni specialiști de tip nou, intelectuali cu o mul

tilaterală pregătire, ingineri, economiști și profesori, 
medici și artiști pregătiți, culți și entuziaști, capabili 
de a face față cerințelor crescînde ale economiei și 
culturii noastre naționale în plină dezvoltare. F*

Vom învăța cu stăruință pentru a ne însuși în toa
tă profunzimea ei concepția marxist-leninista despre 
natură și societate, singura in măsură să ne lumi
neze calea spre înțelegerea tainelor științei, a dezvol
tării societății.

Mîndri de tradițiile progresiste ale studențimii 
noastre, pe care Ie vom cultiva neîncetat, ne anga
jăm să fim cetățeni devotați regimului democrat- 
popular, patrioți înflăcărați, luptători neobosiți pen
tru cauza poporului muncitor, pentru socialism.

Vom lupta cu hotărîre împotriva tuturor acelora 
care încearcă să otrăvească conștiința studenților cu 
concepțiile burgheze reacționare, vom dezvolta în 
rîndul studenților vigilența.

Animați de ideile atotbiruitoare ale Internaționa
lismului socialist vom consolida și mai mult priete- ■ 
nia frățească dintre studenții romîni și cei ai națio
nalităților conlocuitoare din R.P.R., unitatea cu stu
denții din Marea Uniune Sovietică, din China Popu
lară și din celelalte țări socialiste, prietenia și cola
borarea cu studențimea iubitoare de pace din în
treaga lume.

Cauza și lupta întregului popor muncitor pentru 
construirea socialismului ne sînt scumpe și de aceea 
asigurăm Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romîn și Guvernul Republicii Populare Romîne 
că asociațiile studenților își vor îndeplini sarcinile 
date de partid în această luptă măreață a întregului 
popor.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — conducă
torul și îndrumăttțal nostru șî al întregului popot 
muncitor, în lupta pentru construirea socialismului, 
pentru apărarea păcii!

Trăiască scumpa noastră patrie—Republica Popu
lară Romînă !

cum, tn sala mare—
Sfioși tăcuți, a- 

mețiti de lumi
nile si frumusețea 
marmorei, s-au așezat cuminte in 
scaune, neiăsind din miini toia- 
gele bătrinești. iar unii n-au vroit 
a da la garderobă nici traistele 
inutile cu merinde de acasă. 
Și apoi. gravi, cu acea răbdare 
țărănească, au orins a aștepta— 

Priveam spinările lor gtrbovite. 
părul ca un fuior de mă:ase albă, 
bărbile bogate, ochii adinei... 
Moșnegii aceștia sînt cei care au 
rămas din zecile și zecile de mii 
ce s-au ridicat cu coase, topoare, 
ciomege să-și facă dreptate.

Priveam spinările gîrbovite ale 
moșnegilor și căutam să descifrez 
în zbirciturile aspre ale chipuri
lor lor urmele bătăilor, schingiui
rilor „

S-au adunat tn sală zeci de ve
terani, luptătorii lui "907 — cel 
care și-au văzut satele pustiite, 
căsuțele arse și oamenii vinati de 
cavalerie cu săbiile scoase... Oa
meni cu tinerețea și viata închisă 
intre zidurile reci ale temnițelor.

Acești bătrlnl deapănă acum amintiri din vremuri de urgie 
și discută despre rosturile vieții noi din vremea noastră

oglinzilor, a strivit!, cu oasele frînte de patu
rile de pușcă— Iată.i aici, ainin- 
tindu-și de vremurile acelea, cu 
o jumătate de veac in urmă...

S-a împlinit țelul.-.
Cîrmiș Marin a îmbătrinit în

cep din ce in ce mai mult să-1 
lase puterile. Numai amintirile de 
demult mai tulbură oglinda tih
nei lui. Și atunci, dacă are cui, 
povestește...

Povestește și acum stînd la pu
pitru. In față-i stau microfoane 
și o sală întreagă îl ascultă.

„Aveam 17 ani. Fecior de mamă 
văduvă—".

Feciorul de mamă văduvă, Cîr
miș era atunci in focul unei vîr- 
ste care nu iartă, care înțelege 
lumea într-un singur fel : fiecare 
să aibă ce-i trebuie. El n.avea de 
loc ce-i trebuia.

Făcuseră oamenii din Slobozia- 
Mîndra o Învoială cu boierul mai 
înainte cu doi ani. Boierul a 
schimbat învoiala; dijma s-a mă-

rit Intr-attt fncît oamenii ar fl 
muncit de pomană și se mai adă- 
ogau la asta mai multe zile de 
clacă.

Și iată cum pentru a nu știu 
cita oară boierul s-a pomenit fn 
fața îndîrjirii țăranilor.

Un an de zile nimeni nu «-a 
atins de pămîntul boieresc. A ră. 
mas pîrloagă. Țăranii se ajutase, 
ră între ei, au trăit cum au pu
tut, cu lăptuci sau cu urzici.

Boierul nostru era cline! 
duceam la el: 
ceva să avem 
slobozea cîinii 
ne gonească, 
mare pe boier.

Era cam pe vremea asta, acum 
50 de ani cînd am auzit de răs
coală. Nu știam ce să facem la 
început. Intr-o zi, a trecut pe la 
noi un escadron de armată. A 
trecut și s-a dus nu știu unde.

G. PETRE 
M. CARANFIL

(Continuare tn pag. 3-a)

Ne
„Dă-ne și nouă 

de mîncare I" El 
să ne sfîșie și să 
Prinseserăm ură

Al 8-lea raion complect cooperativizat
10JIU957

CONFERINȚA PE ȚARA A ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚEȘTI DIN R.P.R.

Comisia de cenzori
Bărbăcîoru Constantin; Blazsek Ca președinte al comisiei de 

Igneta ; lonescu Bujor Claudiu ; cenzori a fost ales lonescu Bujor 
tugea Sabin ; Soare Iosif. Claudiu.

REZOLUȚIA
Conferinfei pe fără a Asociațiilor

GALAȚI 11 (Agerpres). — In ziua de 11 martie 
s-a terminat cooperativizarea agriculturii în raio
nul Brăila. Acesta este cel de-a! IV-lea raion din 
regiunea Galati și al 8.1ea din țară cu agricultura 
in întregime cooperativizată.

Terminarea cooperativizării este rezultatul mun
cii însuflețite desfășurate de organele și organiza
țiile de partid, de mecanizatori, deputați în sfatu
rile populare, colectiviști, întovărășiți, intelectuali, 
etc., care au arătat țăranilor muncitori cu gospo
dării individuale avantajele mari ce le oferă lucra
rea pămîntului în comun eu mijloace mecanizate. 
Din 1949 cînd s-au înființat primele unități agricole 
socialiste și pină în prezent, peste 15.300 familii de 
țărani muncitori din acest raion s-au unit in 44 
gospodării agricole colective și 71 întovărășiri agri
cole. care posedă o suprafață de mai bine de 
66.000 ha. După cel de-al Il-lea Congres al P.M.R. 
și îndeosebi după plenara C.C. al P.M.R. din de

cembrie 1956 munca politică de masă pentru coope
rativizarea agriculturii din raionul Brăila s-a in
tensificat. Astfel, de la începutul anului 1956 și 
pînă acum au fost înființate 21 de gospodării agri
cole colective și 25 întovărășiri agricole: in aceste 
unități, ca și în cele existente, s-au înscris peste 
7.400 familii de țărani muncitori. Numai în acest 
an au intrat în gospodăriile agricole colective și în 
întovărășirile agricole încă 4.000 familii de țărani 
muncitori. Toți țăranii muncitori din satul „Nicolae 
Bălcescu" își lucrează acum pămîntul în cadrul gos
podăriei agricole colective, iar în alte comune și 
sate — cum sînt Rimnicelu, Valea Cînepii, Moro- 
tești etc. — mai mult de 75 la sută din numărul 
familiilor de țărani muncitori sînt Înscrise in gos
podării agricole colective.

In prezent, în raionul Brăila se duce o muncă 
susținută pentru întărirea economico-organizatorică 
a unităților agricole socialiste.

R. P. Ungară

studențești din R. P. R

Duminică la amiază 
it In Capitală, venind 
apesta delegația _____  __
ientral al Sindicatelor din R.P.R. 
are la invitația Consiliului Cen- 
■al al Sindicatelor Libere din 

P. Ungară, a făcut timp de o 
ăptămină o vizită prietenească 
1 (ara vecină.
Delegația a fost condusă de to- 

arășul Gheorghe Apostol, preșe- 
intele Consiliului Central al 
indicatelor din R.P.R. Din dele
ave au făcut parte tovarășii: 
ovacs Martin, președintele C.C. 
1 Sindicatului muncitorilor din 
idustria metalurgică și construc- 
ilor de mașini. Petre Bărbu. 
acu. șeful secției relații inter- 
stionale a C.C.S., Al. Bondoc, 
sdactor șef al ziarului „Munca*, 
tarla Bogățeanu, președintele co- 
dtetului de Întreprindere al fa- 
ricil de țigarete „București" și 
zilagy Ludovic, președintele Con- 
liului Sindical Local Oradea,

s-a Inapo- 
de la Bu- 

Consiiiului

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, membrii delegației au fo«t 
Intimpinați de tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Gheorghe Stoica. 
Ghizela Vase, de secretarii Consi
liului Central al Sindicatelor — 
Liuba Chișinevschi, Mihai Mujic, 
ing. Mihai Marin și Anton Moi- 
6escu, P Babuci, director tn Mi
nisterul Aiacerilor Externe, mem
bri ai prezidiului C.C.S., preșe
dinți ai comitetelor centrale ale 
sindicatelor, precum și numeroși 
activiști ai sindicatelor.

Conferința pe țară a Asociațiilor studențești 
din R.P.R., discutînd raportul Comitetului de Or
ganizare cu privire la constituirea și sarcinile de 
viitor ale. asociațiilor studențești, aprobă activi
tatea desfășurată de Comitetul de Organizare de 
Ia înființarea sa și pină la Conferința pe (ară.

Conferința constată cu satisfacție că importan
tele măsuri prevăzute de Hotărîrea Biroului Po
litic al CC al P.M.R. „cu privire la unele mă
suri de îmbunătățire a muncii politico-educative 
în rîndul studenților" a constituit și constituie un 
factor important pentru îmbunătățirea vieții și 
activității studenților.

încă din primii ani al regimului de democra
ție populară. Partidul Muncitoresc Romîn și Gu. 
vemul Republicii Populare Romine au arătat o 
grijă deosebită pentru dezvoltarea Invățămîntului 
nostru superior in strînsă legătură cu sarcinile 
industrializării, transformării socialiste a agricul
turii și revoluției culturale, precum și pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor de viață și de 
studiu ale studenților.

In anii regimului democrat-popular s-au creat

noi institute șl laboratoare, s-au construit și a 
menajat noi cămine și cantine studențești in toate 
centrele universitare. Porțile universităților au 
fost larg deschise fiilor de muncitori, țărani mun. 
citori și intelectuali. Au fost desființate îngră
dirile și discriminările rasiale și naționale, acor. 
dîndu-se cele mai largi posibilități tineretului din 
rîndul tuturor naționalităților conlocuitoare de a 
studia in institutele de învătămînt superior. Dacă 
în 1938 numai 10% dintre studenți primeau bur- 

din
în 1938 numai 10% dintre studenți primeau 
se, astăzi numărul bursierilor depășește 50% 
numărul total de studenti.

Tn cele 8 luni care au trecut de la apariția 
tărîrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R., a

Două probleme de viață 
ale tinerilor mineri

Concurs 
de fotografii 

artistice 
și fotoreportaj

Tn cadrul concursurilor artis- 
ce organizate cu prilejul celui 
e-al VI-lea Festival Mondial al 
ineretului șl Studenților de îa 
loscova va avea loc și un con- 
irs de fotografii artistice și fo- 
ireportaj.
La acest concurs pot participa 

itografi amatori și profesio- 
iști din țara noastră care, po- 
■ivit regulamentului concursului, 
u împlinesc pină la data de 31 
ecembrie 1957 vîrsta de 35 de 
ni.
Lucrările se vor trimite 6pre 

elecționare juriului concursului 
e fotografii artistice și iotorepor- 
ij pînă la data de 5 mai 1957 
otografiile cu teme legate de 
iața tineretului nostru, peisajul 
atriei etc., se vor executa în for- 
late nu mai mici de 9/12 și vor 
vea specificate pe verso numele 
utorului, ziua, luna și anul naș- 
srii, titlul lucrării și alte date 
ehnice.

Academicianul C. I. Parhon în m ijlocul studenților dind autograf#'(Agerpres)

Ho-
- — ----  — ---------, _ fost

Îmbunătățit sistemul de burse, mărindu-se aloca, 
ția de hrană cu 27,3% și ridieîndu-se plafonul 
de venituri ale părinților tn criteriile de acordare 
a burselor, au fost acordate înlesniri studenților 
pentru vizionarea de spectacole și manifestări 
sportive, a fost deschisă Casa Studenților din 
București și cea din orașul Stalin și sînt tn curs 
de amenajare case de cultură studențești și tn 
celelalte centre universitare.

Prevederile Hotărfrii Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la constituirea asociațiilor stu
dențești au fost primite cu deosebit entuziasm de 
către studenții patriei noastre. Aceasta a fost o- 
glindită de numărul mare de studenți care s-au 
Încadrat încă din primele zile fn rindul asocia, 
tiilor. In prezent. !n cele 47 de institute de tnvă- 
țămint superior din patria ’ noastră au fost con. 
stituite 78 de asociații ale studenților, care cu
prind 88% din numărul total al studenților.'

Crearea asociațiilor studențești lărgește posibi
litatea desfășurării unei activități obștești multi
laterale pentru întreaga masă a studenților, posi
bilitatea participării mai active a tuturor studen
ților la rezolvarea problemelor lor specifice.

Adunările și conferințele pentru constituirea 
asociațiilor studențești au fost un prilej de mani
festare a dragostei și recunoștinței studenților pen
tru regimul democrat-popular, pentru Partidul Mun. 
citoresc Romîn, pentru cauza construirii socialis
mului. Adunările și conferințele au discutat pe 
larg sarcinile de viitor și planurile concrete de 
activitate ale asociațiilor, pentru organizarea ac
tivității științifice, îmbunătățirea activității cultu
rale și sportive, rezolvarea problemelor materiale 
și gospodărești ale studenților.

In adunările și conferințele pentru constituirea 
asociațiilor cît și în decursul dezbaterilor Confe
rinței pe tară, studenții patriei noastre și-an ex
primat atașamentul lor fată de politica Partidu
lui Muncitoresc Romîn, considerînd că la baza 
Întregii activități a asociațiilor studenților tre
buie să stea principiul conducerii de către Par
tidul Muncitoresc Romîn, forța de avangardă tn 
lupta întregului popor pentru construirea socia
lismului.

îndrumarea și sprijinul permanent al Uniunii 
Tineretului Muncitor reprezintă un factor impor
tant în întreaga muncă a Asociațiilor studenților 
din R.P.R.

Conferința a luat In discuție proiectul de Sta
tut. a adoptat Statutul Asociațiilor studenților din 
R.P.R. care va sta Ia baza întregii activități a 
asociațiilor și a hotărit constituirea Uniuni; Aso
ciațiilor Studenților din R.P.R.

Conferința pe tară stabilește sarcinile de viitor 
ale asociațiilor studenților:

1. Asociațiile studenților trebuie să participe 
activ la marea operă de educare a tineretului stu-

(Continuare tn pag. 3-a)

In anii din urmă, bazinul car
bonifer Schitu Golești a luat o 
mare dezvoltare. Au fost date fn 
exploatare noi sectoare miniere. 
Unele din ele. printre care se află 
cele de la Godenl, Jugur, Bere- 
voești. sînt in mare parte meca
nizate. Mașini și utilaje moderne 
de fabricație sovietică și romt- 
nească ușurează aci munca mi
nerilor, o fac mereu mai spor
nică.

Sînt bine cunoscute tuturor mi
nerilor realizările pe care le do- 
bîndesc brigăzile de tineret de la 
mina Godeni conduse de utemiș- 
tii Diaconu Ion I. Sava Manea. 
Florea Țepuș și alții care aplicînd 
metoda graficului ciclic depășesc 
lunar sarcinile de plan cu 20-40 
la sută. Cu mult spor muncesc 
alături de minerii mai vtrstnicl și 
tinerii de la celelalte mine din 
acest bazin. Munca lor rodnică a 
făcut să se extragă peste plan, tn 
primele două luni ale anului, pe 
întreaga exploatare peste 1.000 
tone de cărbune.

Odală cu dezvoltarea exploată
rii miniere s-au îmbunătățit sim
țitor și condițiile de viată ale 
minerilor.

In minele din acest bazin lu
crează numeroși tineri. Unii din
tre ei sînt absolvenți al școlii lo
cale S.F.U., iar alții ai școlilor 
medii tehnice.

Cel ure n-a trecut de multă 
vreme prin bazinul carbonifer 
Schitu Golești cu greu îl mai re
cunoaște. Pe locurile unde cu 2-3 
ani în urmă se întindeau livezi, 
s-au construit adevărate orășele 
ale minerilor. Zeci și zeci de lo
cuințe au fost date tn folosință, 
iar altele urmează să se dea In 
curînd. O parte din mineri și-au 
construit case cu ajutorul statu
lui. Din cele peste 200 de locuințe 
construite de mineri cu credite a- 
cordate de stat, circa 40 aparțin 
tinerilor. Printre aceștia se află 
și minerii Ion Mociofan, Gh. 
Banu, Nistor Ștefan, care, so
siți de prin părțile Slatinei sau 
Tîrgoviștei și îndrăgind meseria 
de miner, s-au stabilit definitiv 
aici.

In materialul de fată. însă, nu 
ne vom ocupa de toate acestea, ci 
de alte două probleme: reparti.

zarea și promovarea tinerilor tn 
raport cu calificarea pe care au 
dobîndit-o și condițiile de viată 
pe care le au tinerii care locuiesc 
în căminul minei Godeni.

Din rea voință 
sau din lipsă de curaj?

La mina Godeni lucrează multi 
tineri absolvenți ai Școlii S.F.U. 
și ai Școlii medii tehnice. Ca în 
oricare școală, șl aici tinerii au 
absolvit cu calificări diferite. Unii 
au izbutit să-și Însușească temei
nic cunoștințele teoretice — iar

atunci ctnd au fost repartizat! tn 
producție au reușit să îmbine tn 
mod armonios cele învățate în 
școală cU practica de producție 
— alții s-au prezentat mai slab. 
Trebuie să spunem însă de la în
ceput că la mina Godeni tinerii 
nu sînt sprijiniți cu destulă grijă 
pentru a și dezvolta cunoștințele 
căpătate în școală, pentru a se 
specializa pe locul de producție 
tn meseria pe care și-au ales-o.

Multi tineri au dovedit tn nenu
mărate rînduri că știu să mun

ți. BANC1LA

(Continuare tn pag. 3-a)
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In atenția particîpanților 
Ia concursul - ghicitoare

Veriîicați-vă \ 
cunoștințele 

de cultură generală!“$
In ultimele zile, la redacția noastră au sosit o serie de scrisori 3 

de la participanții la concursul nostru — ghicitoare „VERIFICA- \ 
ȚI-VA CUNOȘTINȚELE DE CULTURA GENERALA !“. Deoa- \ 
rece în unele din aceste scrisori ni se cer lămuriri în plus referi- \ 
toare la condițiile desfășurării concursului, revenim cu cîteva des- \ 
lușiri. v

Pentru a putea intra în concurs este necesar ca fiecare parti- \ 
cipant să dezlege toate sau cît mai multe din problemele cuprinse k 
în fiecare din cele trei pagini, astfel încît să totalizeze un punctaj 
cît mai ridicat (pentru fiecare problemă se acordă un număr de $ 
puncte). A

Concurentul trebuie să trimită un singur rînd de răspunsuri, $ 
însoțite de cuponul de participare al paginii respective, deoarece (0 
nu se admite ca același participant să ia parte de două ori la ă 
concurs. z

Primirea la redacție a soluțiilor se face în termen de două săp- Q 
tămîni de la apariția fiecărei pagini, deci cel tîrziu înainte de pu- $ 
b li care a paginii reprezentînd etapa următoare. X

Reamintim că după prima etapă — pagina apărută duminică V 
3 martie — dedicată literaturii și artei romînești, urmează o etapa v 
închinată literaturii și artei ruse și sovietice și o a treia care va Q 
cuprinde probleme din literatura și arta universală. Acei concu- v 
renți care vor reuși să obțină cel mai mare număr de puncte prin y 
to tali za rea rezultatelor realizate de ei Ia fiecare din chestiunile x 
cuprinse în toate cele trei pagini (pe baza soluțiilor trimise suc- \ 
cesiv după fiecare pagină, din două în două săptămîni) vor fi v 
premiați cu premiile anunțate. 0

Grăbiți-vă deci ! Se mai primesc răspunsuri la prima etapă a \ 
concursului pînă duminică 17 martie. Străduiți-vă să rezolvați cît \ 
mai multe probleme pentru a vă putea asigura punctajul necesar V 
dobîndirii unui premiu !

5



Lucrările Conferinței pe țară 
a Asociațiilor studențești din R.P.R. CUVINTUL DELEGATELOR

Stan Soare -
Conferința pe țară a Asociații

lor studențești a fost așteptată 
cu un entuziasm deosebit de că
tre studenții din centrul universi
tar București. Dar tiu numai cu 
entuziasm, ci și cu realizări. A- 
cest lucru este dovedit de înscrie
rea încă din primele zile ale a- 
nului universitar a peste 25.000 
membri în cele 29 asociații stu
dențești din București și de par
ticiparea activă a unui număr 
mai mare de studenți la rezolva
rea unor probleme de pregătire 
profesională, științifică, culturală; 
sportivă și socială.

In orașul București, la iniția
tiva Institutului politehnic, de ar
hitectură și l.S.E.P. au avut loc 
diferite manifestări științifice pro- 
fesionale, care au contribuit la 
lărgirea activității asociațiilor 
noastre

Așa cum a fost subliniat în 
raport, în fața Asociațiilor stu
dențești stau sarcini mari și im
portante. Pentru rezolvarea lor 
este necesar nu numai să aștep
tăm să ne vină indicații de la 
Consiliul central ce va fi ales de 
conferința noaștră, ci în fiecare 
asociație din cadrul fiecărui cen
tru universitar să ne străduim 
să găsim metode măi bogate, mai 
eficace, mai atractive, potrivite 
specificului nostru de muncă. 
Trebuie să ne străduim să antre
năm în munca și activitatea noas-

— București
tră pe toți studenții cinstiți care 
vor și pot să-și aducă contribuția 
la rezolvarea diferitelor probleme 
și mai ales a problemelor de or
din iocal.

In orașul București, în perioa
da de constituire s-au obținut 
multe succese, reușindu-se ca, 
într un timp relativ scurt, marea 
majoritate a studenților să fie 
încadrată în asociațiile studen
țești. In preajma sesiunilor de 
examene, asociațiile au ajutat pe 
studenți să se prezinte cit mai 
bine pregătiți. Acest fapt este 
dovedit de numărul de promo
vați care este mai mare, ca și de 
numărul celor care au obținut 
calificativele de „bine“ și „foar
te bine".

Vreau să arăt însă că n-am 
fi putut obține asemenea rezulta
te dacă asociațiile n-ar fi fost 
conduse direct și în permanență 
de către organizațiile de partid. 
De asemenea că asociațiile noas
tre conduse de comitetul orășe
nesc de partid, comitetele raio
nale și organizațiile de bază au 
fost ferite de greșeli și bîjbîieli 
în căutare de soluții. Așa cum s-a 
subliniat în proiectul de Statut, 
așa cum s-a arătat și tn raport, 
conducerea de către partid a aso
ciațiilor studențești este pentru 
noi chezășia îndeplinirii cu suc
ces a tuturor sarcinilor pe care le 
avem în față.

Gheorghe Butănescu — iași
în revistă a succeselor din sesiu
nea de iarnă a dovedit că rezulta
tele sînt frumoase și putem rapor
ta conferinței că peste 75% din 
studenții institutului nostru sint 
integraliști în această sesiune, 
față de alte sesiuni cînd institu
tul dădea maximum 50% promo
vați.

In ce privește activitatea știin
țifică, in cele 13 cercuri știin
țifice din cadrul institutului nos
tru studenții au obținut rezultate 
bune. Tematica este axată pe te
matica științifică a institutului 
care reflectă rezolvarea unor sar
cini importante tn ceea ce pri
vește dezvoltarea agriculturii în 
Moldova și transformarea socia
listă a agriculturii în această par
te a țării

Legătura noastră cn practica 
se realizează și în cele 13 case 
laborator înființate pe Ungă uni
tățile socialiste din Moldova, 
case în care studenții studiază 
realitatea existentă in aceste uni
tăți socialiste ajutîndu-ie în a- 
celasi timp să-și îmbunătățească 
munca.

Acestea sînt doar cîteva reali
zări la care și-au adus contribu
ția Asociațiile studențești din 
Institutul agronomic, realizări 
ce constituie un stimulent pentru 
munca viitoare.

din partea studenților 
în Uniunea Sovietică
ții romîni din Leningrad au făcut 
o deplasare la Talin și și-au pla
nificat alta pentru luna mai. 
S-au organizat expoziții despre 
George Enescu și Traian Vuia. 
De asemenea, studenții și aspi
ranții din Uniunea Sovietică, cu 
ajutorul studenților comsomoiișn 
pregătesc programe pentru cel 
de al Vl-Iea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților.

Dorința noastră este ca pe vii
tor să păstrăm o mai strinsă le
gătură cu studențimea din tara 
noastră, pentru ca efortul nostru 
să se încadreze în efortul colec
tiv al tineretului studios romîn. 
Nu vom uita niciodată că acolo, 
în Uniunea Sovietică, sintem tri
miși de clasa noastră muncitoa
re. care și-a pus în noi nădejdea 
că' vom deveni cadre bine pregă
tite.

Noi vrem să mulțumim parti
dului și guvernului nostru care 
ne-a acordat această încredere și 
să ne luăm angajamentul tn fața 
acestei conferințe că ne vom stră
dui să devenim oameni întregi, 
cu o temeinică pregătire politică 
și profesională.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn 1

Trăiască prietenia dintre tine
retul țării noastre și tineretul so
vietic I

jior — București

Studenții institutului nostru^ au 
primit cu înflăcărare Hotărîrea 
Biroului Politic al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire la 
unele măsuri de îmbunătățire* a 
muncii politico-educative în rîn- 
dul studenților. Multe din dezi
deratele studenților din institutul 
nostru au fost înfăptuite în urma 
acestei hotărîri odată cu înfiin
țarea Asociației studențești. Acti
vitatea culturală care lăsa foarte 
mult de dorit s-a îmbunătățit 
simțitor. Institutul nostru are 
club propriu și de curînd a pri
mit una din cele mai frumoase 
aule din orașul Iași, aulă în care 
vom putea prezenta spectacole și 
dacă vom primi aparate de filmat, 
și filme. Față de aceste condiții 
create, activitatea culturală a ră
mas în urmă. Avem însă forțe 
capabile să ridice nivelul mani
festărilor culturale, forțe pe care 
trebuie să le folosim.

Asociația studențească din ins
titutul nostru a pus un mare ac
cent de la început pe munca pro
fesională a studenților și activi
tatea de cercetare științifică.

Studenții au reușit să demon
streze cu ocazia sesiunii din ia
nuarie că știy să răspundă cerin
țelor crescînde ce se pun în fața 
unui inginer de tip nou. Bilanțul 
care l-am făcut cu ocazia trecerii

Vasile Predescu — 
romîni care studiază
Permiteți-mi ca în numele stu

denților și aspiranților care în
vață în Uniunea Sovietică să vă 
transmit un călduros salut. Nu 
pot să nu răspund și la rugă
mintea pe care mi-au făcut-o to
varășii comsomoliști cu care lu
crez în institut și tovarășii stu- 
denți chinezi de a transmite și 
din partea lor conferinței noastre 
salutul lor prietenesc.

Prezența noastră în Uniunea 
Sovietică demonstrează încă o 
dată ajutorul neprecupețit pe 
care marea țară a socialismului 
îl acordă statelor de democrație 
populară.

Studenții și aspiranții romîni 
care studiază în U.R.S.S. și-au 
concentrat în semestrul acesta în 
mod deosebit atenția spre îmbu
nătățirea muncii lor proîesionalej 
putem spune, deși nu avem încă 
rezultatele din toate orașele, că 
anul acesta ele sînt mai bune de- 
cît în anii precedenți. De ase
menea ei au căutat să populari
zeze în mijlocul studenților so
vietici arta populară romînească. 
S-au format acolo ansambluri ar
tistice. In institutele de învăță- 
mînt superior și în fabricile din 
Moscova au fost prezentate 15 
festivaluri; la Leningrad au fost 
organizate 8 festivaluri. Studen-

Claudiu lonescu B
Hotărîrea Plenarei C.C. al 

P.M.R. din iunie 1956 a conturat 
precis caracterul și rolul pe care 
trebuie să-1 aibă asociațiile stu
dențești, în munca de educație 
comunistă a studenților.

Timpul a adăugat forme foar
te variate și complexe în activi
tatea asociațiilor. Discuțiile pur
tate la conferințele de constituire 
și de alegeri a Consiliilor din fa
cultăți, institute și centre univer
sitare și mai ales schimbul de 
păreri realizat în tabăra studen
țească de la Predeal, toate aces
tea au dus la precizarea unor o- 
biective mari, comune în fond tu
turor asociațiilor care variază 
doar în funcție de specificul fa
cultății sau în condițiile de lucru.

S-a obținut deci într-un timp 
relativ scurt și cu contribuția u- 
nei mase largi de studenți ț>i ca
dre didactice, realizarea unei sar
cini foarte importante — deter
minarea unei linii comune de ac
tivitate, delimitarea concretă a 
domeniilor de activitate a asocia
țiilor studențești.

Cele propuse nu vor putea fi 
realizate dacă consiliile asociați
ilor nu vor crea puternice colec
tive de lucru, pe probleme, dacă 
nu vor antrena masele studen
țești din institute în rezolvarea 
diferitelor probleme.

Din păcate noi avem destui 
studenți buni, chiar foarte buni 
profesional, care nu participă ia 
activitatea obșteasca !n măsura 
posibilităților lor și pe care nu 
i-am atras în activitatea noastră.

Consiliile asociațiilor studen
țești poartă marea răspundere a 
acestui început de activitate, pen
tru formele de muncă pe care le 
vor alege. De felul cum vor activa 
va depinde în bună măsură suc
cesul asociației studențești, pres
tigiul lor în rîndul studenților.

In munca de mobilizare a stu
denților în colectivele de muncă 
va trebui să cerem sprijinul or
ganizațiile LJ.T.M. care dispun 
de cadre cu bogată experiență de 
muncă.

Vreau să propun ca asociațiile 
studențești să acorde toată aten
ția diferitelor comemorări și ani
versări cuprinse în calendarul a- 
cestui an : 50 de ani de la răs
coalele din 1907, 35 de ani de la 
înființarea U.T.C., 500 de ani de 
la urcarea pe tron a lui Ștefan 
cel Mare, 40 de ani de la Marea 
Revoluție din Octombrie.

In acest scop vor trebui să se 
alcătuiască planuri de acțiune 
concrete pregătite din timp și 
coordonate judicios. 

Alexandru Cernita — Petroșani
Studenții institutului nostru — strîns legate de practica minieră, 

a spus printre altele tov. A. Cer- Teme ca : „Alegerea celei mai ra. 
oița — in cadrul celor cinci tionale metode de exploatare a 
«ercuri de cercetare științifică stratului 7 de la mina Anina", 
•tudiază pe specialități, probleme „Degazeificarea stratelor sub o-

rizontul 480 de la mina Lupeni", 
„Condițiile și avantajele apiicării 
susținerii metalice la mina Petri- 
la“, sint doar cîteva din lucrările 
întreprinse de studenți în cercu
rile științifice. Sub îndrumarea 
tovarășilor profesori, studenții 
cercetători s-au străduit să dea 
o rezolvare științifică probleme
lor ridicate de practică, realizînd 
în acest fel o colaborare slrinsă 
cu bravii mineri din valea Jiului. 
In acest fel au înțeles studenții 
noștri să răspundă dragostei cu 
care poporul muncitor și partidul 
nostru ij tnconpară

In ce privește condițiile pentru 
desfășurarea activității culturale 
mai erau încă o serie de nemul-

Alexandru Boli
Toți cei 1.000 studenți ai I.M.F.- 

Tg. Mureș s au înscris in asocia
ția studențească Primele rezulta
te ale muncii lor se oglindesc și 
în calificativele celor aproape 300 
de studenti notat! cu „foarte bi
ne" și celor 370 cu „foarte bine" 
și „bine" la sesiunea de examene 
din iarnă.

Activitatea cercurilor științifice 
a fost întărită in așa fel incit tn 
prezent la noi în institut func
ționează 15 cercuri științifice și 
se lucrează la 50 teme pentru 
conferința pe țară.

Din Hotărîrea Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. cu privire la 
unele măsuri de îmbunătățire a 
muncii politico-educative în 
rindurile studenților am înțeles 
că educația comunistă a studen
ților este o sarcină cu mult mai 
complexa decît crezusem noi și 
că este greșit s-o rezumăm la ci
tirea ziarului, ore de informare 
politică, conferințe etc. De aici 
încolo noi am început să acor
dăm importanta cuvenită muncii 
cuitural-sportive și să căutăm ca 
toate momentele activității stu
dențești să servească scopului e- 
ducației lor comuniste. In acest 
scop am constituit și un ansam
blu de cîntece și dansuri care

Marin Marcu — Orașul Stalin
Cu aproape două săptămîni în 

urmă, la Conferința asociațiilor 
studențești din Institutul politeh- 
nic-Orașul Stalin un tovarăș1 
vorbea despre freamătul tineresc, 
despre voioșia și entuziasmul ce
lor 2300 studenți care fac parcă 
să întinerească tot mai mult o- 
rașul zecilor de fabrici și uzine, 
ridicate lingă urmele bâtrinei ce. 
tați de la poalele Tîmpei. „Cînte- 
cele interpretate de echipele noas. 
tre artistice — a spus el — se 
aud tot mai des in mijlocul mun
citorilor ș» țăran.lor regiunii 
noastre. rralixârile cerainZr 
ncasire știn^fjce sur tot cai 
014.1 c^soacute șa r»U zb
iatrepnoGenâe zaisstnate șa fe.— 
vice din orașul nostra. Tot «oi 
mu.ți studenți iau parte la incrâ- 
rile de înfrumusețare a orașu.ji, 
la întrecerile sportive, l> viața 
socială a orașului nostru*. Despre 
acești studenți. despre munca și 
lupta lor oer.rrj infăptu.rej sar
cinilor încredințate de partidul 
nostru vrem să vorbim Conferin
țe; pe țară a asocierilor stuoen- 
țeștL

Hotârirea Biroului Politic a- 
Par-wui— din iugie 1956 a fast 
pnmiîă cu nc’tâ ic credere de 
către studenf!! Orrr- zn Stihn. 
In scurtai tno* fie a trees! de Is 
apar.ția hotărî rii» studenții Insti- 
tutuhr. pckutsrc din Qrașx Sta
lin as primit sere fatatxtâ doaâ 
căm.ne noi, moderne, cu o capaci
tate de peste 600 locuri, labora
toarele au fos* înzestrate cu do; 
mașini ș. aparaturi In prezent 
se lucrează Ia aaeBajares unui 
parc dendrology și a ocoirix 
silvic — baze didactice de o ma
re însemnătate ta pregătirea 
practică a studenților sflvjcuitori.

Cu multă satisfacție și recunoș

Aristide Halanai — București 
conf. univ.

Tovar iți.
Ca delegat la această conferin

ță as urtnirit cn deosebită aten
ție lucrările e; a:c »-a amintit 
despre perioada stedențe; mele, 
de perioada te care, ca student, 
am lucrat te asociații studen
țești în cadrtrf From-jtai Demo

In pauză, studenții discutind raportul.

țumiri. Dacă celelalte centre uni
versitare au cluburi și case de 
cultură studențești, noi nu dispu
nem de un club studențesc co
respunzător. De asemenea orches
tra noastră duce lipsă de instru
mente muzicale.

Planul nostru de acțivitate pe 
viitor cuprinde mobilizarea pe 
mai departe a studenților spre o 
vie activitate științifică, organi
zarea în mod plăcut a timpului 
liber, bucurîndu-ne din plin de 
condițiile favorabile pe care ni le 
oferă frumoasa vale a Jiului și 
împrejurimile ei. De asemenea 
munca va fi orientată spre conti
nua îmbunătățire a condițiilor de 
studiu și de viață ale studenților.

— Tg. Mureș
să facă cunoscute cit mai larg 
comorile artei populare, să con
tribuie la. păstrarea frumoaselor 
tradiții populare maghiare și ro. 
minești.

Munca dusă după Hotărîrea 
din iunie și-a arătat rezultatele 
în timpul evenimenielor din Un
garia, cînd studențimea noastră, 
strîns unită în jurul partidului, 
și-a manifestat devotamentul față 
de regimul de democrație popu
lară și a știut să se feiească de 
orice influente dușmănoase. Cînd 
posturile de radio străine calom. 
niau pe studenții din Tg Mureș, 
aceștia au răspuns printr o unita
te de monolit alături de partid și 
guvern. Studenții maghiari au în
țeles că pentru a-și făuri un vi
itor fericit nu este o altă cale de
cît calea arătată de partidul și 
guvernul nostru. Institutele, șco- 
lt!e medii și elementare cu limba 
de predare maghiară, înființarea 
instituțiilor culturale maghiare 
arată marile posibilități de dez
voltare a naționalității maghiare 
in R.P.R.

închei cu certitudinea că aceas
tă conferință constiuie un prilej 
de manifestare a frăției dintre 
studenții romîni și maghiari.

tință gu primit studenții institu
tului nostru „Casa Studențeas
că*. lăcaș de cultură, educare și 
recreare pentru studenți. In a- 
ceste condiții era riresc ca acti
vitatea studenților să ia un non 
avint. încă de la crearea asocia
ții lor cele două asociații consti
tuite s au îngrijit de pregătirea 
celor 73 leme științifice pentru a- 
propiaia Coniennță a cercurilor 
ștmUiice studențești pe însutoc. 
Asociația studenților dm facni- 
tățile Mecanici ș< Antomotz* se 
poate nundn cn procentul ridvac

e S-c ar-
gaz-ra; * LLM. . le
pz-aKrt as rosȘaZ să so^xese 
pșta IXC scacent a n—rasa
te an vers; ta re și se acoa ca 
grijă de coouxuarea Kxoesexr

tre sportive, in iniUsîn* regx* 
oale și republicane.

în prezent se fac pregătiri pes- 
fm organizarea trac ; »ei 
competiții sportive ce se va des
fășura in fiecare an ia cadra; 
Săptâminii MontuaÂe a Ttocrotn- 
hu. La toate acestea se atacgă 
excursiile, activitatea !B casa de 
cultură, iu trecerea orgaajaiă ta 
căm.oeie studențeșt ce-I
■ai îngrijit dormitor*, precum și 
m.palna de renovare a txan: câ- 
■ua cu ajutorai studenuior. De a- 
semene®. :■ cinstea Festiva;sini 
de ia Moscova pregătim un an
sa m pi a studențesc care va cu
prinde peste 130 de student și 
vom orgamza echipe de studenți 
care să sprijine lucrările agricole 
dm (xA-S. și GA.C StupinL Din
aceste dteva exemple se poate 
vedea că asociațiile studențești 
și-an Înțeles Eec.ro®.

crat Universitar si a! L’-N S R. 
Și te activitatea deefășarată a- 
tunci în cadrai asociaților stu
dențești ne am ocupat de proble
me profesionale, sociale. cursuri, 
oonrertațe fi probleme gospeda- 
raști ale studenților.

Printre altele, îmi amintesc că 

la Congresul Frontului Democrat 
Universitar din 1946 una dintre 
problemele dezbătute a fo®t a- 
ceea a transformării democra
tice a învătămîntului, a legăturii 
învătămîntului de practică.

Cit de mari deosebiri există 
însă între condițiile în care ne 
desfășuram atunci activitatea și 
condițiile în care muncesc as
tăzi studenții. Nu voi înșira toate 
aceste lucruri. Despre situația de 
astăzi discuțiile purtate pină a- 
cum au arătat oît de mult 6-a 
îmbunătățit activitatea studenți
lor. ca urmare a politicii parti
dului și guvernului nostru.

Este bine că studenții se 
bucură de toate pceste binefa
ceri, dar nu trebuie să uităm că 
există unele laturi negative în 
mane» studenților. Sînt studenți. 
și d:n păcate sînt și în facultatea 
noastră de. matematică și fizică, 
care cred că asociațiile studen
țești trebuie să le dea totul de-a 
gata.

Noi nu am reușit sa organizăm 
acțiuni de masă în care studenții 
să realizeze prin acțiunile lor 
proprii lucrurile de care au ne
voie.

Chiar astăzi, din cuvînttil 
unor delegați, mal ales din pro
vincie. am învățat cite ceva pe 
această linie adică pe linia an
trenării studenților in acțiuni de 
muncă voluntară, lucruri pe care 
le vom aplica și nm Totuși, prea 
putini au vorbit despre asemenea 
metode; cei mai multi se ba
zează pe sprijinul din afară.

O altă problemă pe care vreau 
să o ridic este participarea a so 
ciztiilor studențești la acordarea 
burselor Se știe că în proiectul 
de Statut este prevăzut că aso
ciațiile studențești au dreptul de 
a participa — cu drept consulta
tiv — la acordarea burselor.

Ion Bejan
Asociațiile studențești din cen

trai nostru universitar au reușit 
sa organizeze și 6ă realizeze o 
serie de acțiuni prin care au în
tărit încrederea studenților în 
acrie lor organizații. In cadrul 
ccaferintelcr s-au făcut nume, 
roase propuneri pe care, în ma
rea lor majoritate, ie-atn trans- 
■Izrmat în fapte. S-au radioheat 
citelnele, s-a amenajat casa de 
a’ters a studenților, s-a organi
zat au bine timpul liber a! stu- 
cenț: or. tn același timp consiliile 
asociații or studențești s-au preo- 
«apat te mod deosebit de legarea 
aerrvi-jț:: studenților de moaca 
rradncovâ. Studenții neștri și-au 
adns. alături de întregul tineret 
ic regiunea Galați, contribuția 
-a sarea operă de transformare 
jocaistâ a agriculturii Mu'ți 
Stedn: a» pkcat ta tlapnl lor 
Lber si pa» Ia uri ooeimrge 
pe această ‘etei

Ia erate» Coe'eriaUi *e țară

ludit Socs
Vreai să scot te relief unele 

7-rr s—« e L'a.versitiții „Bo- 
Iya?“ dia CWj și gneie aipecte ale 

asoc.ațtei studențești.
Sarama care stă in fața noa

stră este de a crea an foarte bun 
specialist, inriăcărat patriot care 
sâ-»i abeasci peoorul — dec îo- 
tr-oc cariat sa intelectual dez
voltat r-ritr-a’.eral.

Acum man u arăt nneie ac
țiuni pe ears le-am tetreprlns noi 
pini ac-m ta attegerea acestui 
scop.

Am organizat discațti publice 
la care as partiepat și membrii 
cor petei didactic cu tema: aspi
rațiile oMaraie ale tineretului 
universitar ie azi. Am organizat 
două cidur: de cooteriațe para
lele ta domeaivl istoriei artelor 
și a nrazieS. cu concursul tova
rășilor din corpul didactic, al 
Institutul»: de arte plastice „Ioa 
Andreescs* și cu concursul Filar
monicii de Stat din Cluj.

Am sprijinit echipele de tea
tru și de recitări ale universității 
noastre care au dat programe ar
tistice și serate de recitări din

Din păcate acest lucru este în
țeles unilateral, în sensul că a- 
socia(iile trebuie să apere pe unii 
6tuden(i și nu să ajute conduce
rile institutelor să nu se acorde 
aces-te burse 6tudentilor care nu 
le merită.

In sfîrșit, cred că și în pro
blemele profesionale se manifestă 
o asemenea tendință de pasivi
tate, de a aștepta lucrurile de-a 
gata. Mă voi referi la un singur 
lucru : Se știe că în ultimul timp 
se publică un număr foarte mare 
de cursuri și se prevede ca din an 
în an acest număr 6ă crească. 
Este firește, un lucru bun. dar 
nu în întregime. Și iată de ce: 
pentru că există multi studenti 
care învață numai după cursurile 
litografiate ale profesorilor res
pectivi și după notițele lor, iar 
dacă la examene profesorul pune 
o întrebare suplimentară, studen
ții răspund : „Aceasta nu ați pre
dat la curs". Există însă multe 
manuale și căr(i de specialitate 
pe care studenții nu le folo-sesc 
în suficientă măsură. Se va tn- 
tlmpla ca în viată să fie puși să 
rezolve tocmai asemenea proble
me și atunci nu vor putea spune : 
„aceasta nu s-a predat la curs".

O ultimă problemă pe care 
vreau să o ating este aceea a 
modestiei pe care trebuie să o 
manifeste studenții noștri.

Adeseori, în cadrul conferinței 
s-a spus : vom fi oameni de știin
ță, conducători de întreprinderi 
etc Cred că este bine să punem 
problema ca fiecare, după pute
rea și capacitatea lui, să-și aducă 
contribuția acolo u-nde se va duce 
și să nu folosim asemenea cuvin 
te mari, căci nu poate deveni om 
de știință peste noapte Aceasta 
cere multă muncă, perseverentă.

— Galați
ștudentii din orașul Galati s-au 
achitat de sarcina trasată de or
ganele locale pentru înfrumuseța
rea orașului. S-au săpat un nu
măr foarte mare de gropi pen
tru sădirea pomilor pe terenul 
repartizat studenților.

O importantă deosebită au le
găturile prietenești care s au sta
bilit intre studenti și muncitorii 
orașului nostru cu ocazia reuniu
nii studențești organizată la sfîr- 
șitul conferinței de constituire a 
Asociațiilor studențești din Ga
lați Muncitorii din majoritatea 
întreprinderilor din Galati au 
lucrat cu multă dragoste obiecte 
frumoase care vor da un aspect 
mai plăcut clubului studenților 
ce se va deschide peste cîteva 
zile

Realizările obfinute se datoresc 
după părerea noastră modului 
fuse tn care a ‘ost înțeleasă con- 
Jsterea de către partid și fudru- 
iurta de către U.T5L a asocia, 
țiilor studeoiețti.

Cluj
clasicii romîni și maghiari. Echi
pele de teatru și recitări au dat 
în cinstea Conferinței asociațiilor 
studențești o serie de spectacole 
in Cluj și în diferite localități 
din regiunea Cluj De pildă, s-a 
organizat o serată de recitări cu 
titlul „Te iubesc draga mea" tn 
repertoriul căreia au figurat cele 
mai frumoase poezii de dragoste 
ale clasicilor maghiari și romîni.

La unul din aceste spectacole 
ținute la Aiud au luat parte 300 
de persoane La toate aceste suc
cese a contribuit și ajutorul per
manent al rectoratului și al con- 
ailiului știmțific al Universității 
„Bolyai*.

In scopul realizării educării ti
neretului in spiritul patriotismului 
socialist, am alcătuit un plan de 
muncă, din care vreau să comu
nic oonferinței unele aspecte.

Tezele cercurilor științifice tn 
domeniul științelor sociale și tn 
domeniul științelor naturale con
țin problemele teoretice și prac
tice cele mai arzătoare. Vom face 
excursii care au drept scop cu
noașterea și aprecierea frumuse
ților patriei noastre. în vacanta

de vară vom organiza echipe pen
tru anchete monografice sătești 
cu scopul ca studenții noștri să 
cunoască mai bine viața de la 
(ară și toate problemele care stau 
tn fața agriculturii noastre.

Tot în scopul acesta vom orga
niza o serie de conferințe com
plexe din domeniul etnografiei, 
geografiei, folclorului etc. cu 
titlul „Să cunoaștem patria noa
stră". Ne am propus să realizăm 
o legătură permanentă cu stu
denții din* Uniunea Sovietică și 
din țările de democrație populară 
ca să dăm posibilitate studen
ților noștri să cunoască munca, 
aspirațiile și succesele studenților 
de peste hotare.

Anișoara Vîslan
Tovarăși
Este explicabil pentru toți emo- 

ția pe care am simtit-o intilnin- 
du-ne la prima Conferință pe tară 
a Asociațiilor studențești. Pentru 
frumusețea zilelor pe care le trăim 
sintem datori să mulțumim parti
dului și guvernului care ne.au 
creat condițiile minunate, condiții 
fără de care nu ne am fi putut 
întîlni tntr o astfel de conierință 
în care să dezbatem un program 
de activitate pentru noi, studenții, 
în care să ne spunem fiecare ce 
ne doare, în care să învățăm 
unii de la alții.

Vreau să spun în numele dele- 
ga(ilor de la l.S.E.P. că sintem 
întrutotul de acord cu raportul 
prezentat la Conferință și vă a- 
sigurăm că vom depune toate 
eforturile pentru a realiza sarci
nile reieșite din acest raport. 
Chezășia succesului în munca 
noastră este conducerea de către 
partid și îndrumarea de zi cu zi 
de către organizația U.T.M.

Am să vorbesc despre una din 
sarcinile principale reieșite din 
raport. Este vorba de îmbunată 
tirea continuă a calității muncii 
profesionale și a muncii de cer. 
cetare științifică.

Sînt multi studenti fruntași la 
învățătură, și cred că această 
problemă este comună mai mul
tor institute, dar care nu sînt în 
același timp și fruntași în munca 
obștească.

O sarcină principală este aceea

Rodica Băleanu
In numele studenților timișo

reni aduc un călduros salut Con
ferinței pe Ură a Asociațiilor stu
dențești.

Doresc să arăt cîteva din mo
destele realizări pe plan cultural 
ale acestui centru universitar. 
Astfel, Institutul pedagogic orga
nizează conferințe la care sînt 
invitați studenți ai tuturor insti
tutelor timișorene. Dintre confe
rințe, amintesc cîteva: un ciclu 
de patru prelegeri despre Goethe, 
o conferință despre „Hegel și 
marxismul", conferințe din do
meniul fizicii. Asemenea confe
rințe s-au organizat și la Insti
tutul de medicină.

Institutul politehnic a organi
zat o revistă vorbită pentru fie- 
car* facultate în cadrul cărora 
s . d desfășurat și tnttlnfri ale 
studenîilor cu personalități din 
domeniul literaturii, științei și 
artei, Săptămînal se organizea
ză audiții muzicale. In vederea 
concursului între formațiile artis
tice studențești se pregătesc piese 
corale, patru echipe de dansuri 
populare, patru orchestre și bri-

Emil Jianu
Școlile noastre superioare for

mează cadre de specialitate de 
comandă a economiei naționale, 
formează oameni de știință, dar 
nu orice fel de oameni ci cetă
țeni cu o educație marxist- 
leninistă.

Zvlulți reprezentanți politici din 
occident, tinjind după ceea ce au 
pierdut tn (ara noastră, au contat 
pe ruperea studențimii de partid, 
de poporul muncitor Noi, studen
ții sîntem însă fii ai poporului 
și partidului, și iubim poporul și 
partidul nostru care ne ajută să 
studiem în condițiile pe care 
fiecare le cunoaștem. In ceea 
ce privește îndrumarea asocia
țiilor studențești de către or
ganizația U.T.M., noi încă de la 
început am lămurit studenții a- 
supra necesității acestei îndru
mări. Și bine a-a orientat Con
ferința de constituire a Asocia
ției pe institut atunci cînd a ales 
în componenta consiliului și to
varăși din conducerea organiza
ției U.T.M, Asociațiile noastre 
studențești încearcă să găsească 
în activitatea lor formele cele

Ion Iulian
La, institutul nostru agronomic 

a existat la început o oarecare 
confuzie tn ceea ce privește sar
cinile organizației U.T.M. și ale 
asociațiilor studențești. La comi
tetul U.T.M. de institut și la 
consiliul asociației pe institut erau 
tonsfături comune unde se hotă
ra organizarea unor acțiuni. A- 
sociațiile studențești aveau dato
ria să mobilizeze studenții pentru 
a participa la aceste acțiuni dar 
tovarășii din consiliul de condu
cere al institutului încercau să 
transmită măsurile drept sarcini 
birourilor U.T.M. pe ani. Noi 
ne-am dat seama la timp și am 
luat măsuri de îndreptare a si
tuației.

Rezultatele bune obținute !n 
activitatea asociațiilor studen
țești sint o consecință a regle
mentării raporturilor, a muncii 
desfășurate sub îndrumarea orga
nizațiilor U.T.M.

Pe noi ne preocupă asigurarea 
unei strînse legături între viitorii 
ingineri agronomi și țăranii co
lectiviști și individuali, din cu-

In acest scop am intrat în le. 
gătură cu Universitatea „Tar as 
Sevcenco" din Kiev pentru a face 
un schimb de experiență ta do
meniul științific, cultural și spor
tiv cu studenții sovietici.

S-ar putea vorbi foarte mult 
atît despre realizările noastre cît 
și despre planurile de viitor ale 
Universității „Bolyai". însă 
timpul este scurt

Dacă vreți să ne cunoașteți 
munca și viața noastră la univer
sitate vă primim cu bucurie tn 
mijlocul nostru. Aceste schimburi 
de experiență ar conțribui la tn-, 
tărirea prieteniei studenților ro. 
mini și maghiari.

— București
de a antrena și pe acești studenti, 
în munca asociațiilor, să-i facem 
să dea rezultate nu numai pe tă- 
rîm profesional dar și pe tărtm 
obștesc. Numai ta felul acesta Ii 
vom ajuta să fie mai bine pregă
tiți pentru viitoarea lor activita
te. In legătură cu această pro
blemă trebuie creată o opinie 
largă Intre studenti.

Noi ne am gindit că o metodă - 
bună pentru îmbunătățirea acti-, 
vității profesionale a întregii 
grupe de studenti și nu a unui 
singur student, este stimularea ta 
întregime a grupelor de studenti 
care au obținut cele mai bune re
zultate la învățătură.

Activitatea noastră științifică a 
făcut progrese simțitoare. Vreau 
să ridic insă o problemă care cred 
că frămintă și alte institute și 
anume problema participării stu- 
deniilor ia anumite cercuri știin
țifice. Se știe că materiile de cul
tură generală se predau in anii I 
și 11 de studiu. La cercurile știin
țifice organizate la aceste mate
rii, participă studenții din and I 
și li. Nivelul lor nu este însă a- 
tît de ridicat Incit să poa.ă lace 
fată cercetărilor științifice din a- 1 
cest domeniu, iar studenții din 
anii III și IV nu participă la aces
te cercuri Noi nu am găsit me
todele prin care să-i atragem și 
pe ei.

Poate ta alte institute proble- Â 
ma s-a rezolvat și am vrea să 
știm si noi cum anume.

— Timișoara
găzi artistice ; echipa de teatru 
a Facultății de medicină și-a re
luat repetițiile. în Săptămina 
Mondială a Tineretului, tn cadrul 
Zilei culturii, se va vorbi stu
denților despre „Tineretul lumii 1 
și lupta pentru pace" și despre 
pregătirea celui de al VI lea Fes
tival Mondial al Tineretului șl 
Studenților de la Moscova Pre
gătirile pentru Festival șl aspec
te din realizările tineretului stat 
oglindite in Colțul Festivalului 
ce există la fiecare inslitut. La 
aniversarea a 50 de ani de la 
luptele țărănești din 1907 parti- 
cipă și studenții timișoreni prin 
conferințe ale cadrelor didactice 
și Studenților, expoziții în cadrul 
institutelor și o seară literară or
ganizată de I.M.F. Tot I.M.F.- 
ul a pregătit un radio-magazin 
pe care-1 va oferi Radiodifuziunii ’ 
locale pentru programul de du
minică.

Ceea ce am realizat nu e mult, 
dar drumul pe care am pornit e 
bun și noi nu ne vom opri la 
mijlocul lui.

— Cluj
mai atractive de muncă și de e- 
ducație. In colaborare cu organi
zația, U.T.M. s-au și găsit și 
folosit unele metode care au a- 
dus rezultate. In fiecare duminică 
la clubul institutului nostru au 
loc audiții muzicale, programe e- 
ducative, conferințe pe diferite 
teme la care studenti! utemiști și 
neutemiști membri ai Asociației, 
participă în număr mare. Sub 
îndrumarea U.T.M. asociațiile 
studențești au executat un con- 
tro! obștesc asupra activității că
minelor și cantinelor și pe drept 
cuvînt studenții își exprimă mul- ™ 
țumirea lor în caietul de suges
tii, în legătură cu îmbunătățirea 
condițiilor de trai și de locuit.

Sîntem încă la început. De a- 
ceea cred că și de acum înainte 
este important ca asociațiile stu
dențești să-și îndrepte toată acti
vitatea lor de viitor pentru a găsi 
cele mai potrivite metode de 
muncă și de educație care să a- 
jute pe studenții noștri în pre
gătirea lor ca specialiști, dar și 
ca militanți activi ai construcției 
socialiste din patria noastră.

— Craiova
prinsul regiunii Craiova Pentru 
aceasta, cele două brigăzi artis
tice ale Institutului tehnic și a- 
gronomic au făcut deplasări ta 
regiune, unde au prezentat spec
tacole, în G.A.C., G.A.S. și înto
vărășiri. Nu există duminică ta 
care studenții să nu plece la sate 
pentru a expune în fața țărănimii 
muncitoare succesele politicii par
tidului și guvernului în trans
formarea socialistă a agriculturii. 
, Este o tradiție preluată de aso

ciațiile studențești, aceea ca toa
te manifestările studențești cul
turale și sportive să se desiâ- 
șoare cu participarea prietenilor 
noștri vechi — muncitorii de la 
„Electroputefe".,

Toate acestea au o directă le
gătură cu o altă preocupare prin
cipală a noastră — lămurirea pă. 
rinților noștri pe care vrem să-i 
convingem să șe Înscrie în G.A C. 
și întovărășiri. Doar nu putem 
fi unii ta familie și alții în mun
că, nu putem lămuri pe alții cită 
vreme familiile noastre rămîn ta 
afara gospodăriei socialiste.



REZOLUȚIA
Conferinței pe fără a Asociațiilor 

studențești din R. P. R.

0 hotărîre a Consiliului de Miniștri 
privind sărbătorirea urcării lui 
Ștefan cei Mare pe scaunul 
Moldovei

(Urmare din pag. l-a)

dios, cultlvtnd dragostea studenților pentru învă
țătură, pentru profesia aleasă, contribuind la for
marea unor cadre de specialiști cu o înaltă cali
ficare, gata să meargă acolo unde patria are mai 
multă nevoie de ei, să pună interesele generale 
ale societății mai presus de interesele personale 
mărunte.

In centru! muncii asociațiilor studenților trebuie 
să stea în permanență îndemnul transmis studen
ților de către C.C, al P.M.R, și Consiliul de Mi
niștri al R.P.R. prin salutul adresat Conferinței 
pe țară a Asociațiilor Studenților din R.P.R. de 
a învăța să construim societatea nouă, să folosim 
cit mai bine bogățiile nemăsurate ale pămîntului 
romînesc, să cunoaștem și să ne însușim știința 
cea mai înaintată, care să asigure în scurt timp 
cele mai bune rezultate pentru patria noastră.

Pentru a putea înfăptui aceasta, trebuie să fim 
matematicieni străluciți, fizicieni și chimiști pro
funzi și meticuloși, energeticieni și electrotehni- 
cieni îndrăzneți, oțelari și constructori talentați, 
ingineri agronomi și silvicultori pricepuți să fău
rească belșugul produselor vegetale și animale în 
țara noastră; ingineri de transporturi și teleco
municații, arhitecți, economiști, istorici și geo
grafi, biologi și filozofi și, mai presus de toate, 
educatori ai oamenilor societății noi comuniste.

Un rol important în pregătirea profesională- 
(științifică revine cercurilor științifice studențești 
din institutele de învățămînt superior de care 
asociațiile vor trebui să se ocupe îndeaproape or. 
ganizind conferințe științifice pe facultăți, insti
tute, centre universitare și pe țară. Va trebui asi
gurată atragerea unui număr însemnat de stu- 
denți la concursul de matematică și fizică.

O deosebită atenție trebuie acordată dezvoltării 
tn rîndurile studenților a spiritului de seriozitate 
și răspundere față de practic» în producție, cît 
și bunei organizări a acesteia.

Tn centrul activității asociațiilor trebuie să stea 
organizarea de acțiuni pentru întărirea legăturilor 
cu tinerii muncitori din întreprinderi și cu tine
retul muncitor de la sate. In acest scop se vor 
organiza vizite în întreprinderi, G.A.C., G.A.S., 
S.M.T. șl sate, schimb de experiență, diferite ac
țiuni obștești și alte manifestări comune.

2. Asociațiile studenților vor trebui să dezvolte 
tn rîndul studenților dragostea și interesul față 
de cunoașterea valorilor culturale și artistice ale 
poporului nostru, ale Uniunii Sovietice și celor
lalte țări socialiste și ale tezaurului culturii uni
versale.

Trebuie stimulată inițiativa studențească în or
ganizarea de simpozioane, serj literare, recenzii, 
audiții muzicale, înttlniri cu oamenii de știință, 
artă și litere, participarea la spectacole și con
certe. Asociațiile studenților vor trebui să se ocu
pe îndeaproape de îndrumarea și activitatea ca
selor de cultură și a cluburilor, de formarea de 
brigăzi artistice, coruri și orchestre studențești. 
O atenție deosebită va trebui acordată bunei or
ganizări a trecerii în revistă a formațiilor artis
tice studențești, cît și participării studenților la 
concursul literar organizat de „Viața studen
țească".

Va trebui dezvoltată activitatea colectivelor 
sportive ale asociațiilor studenților, organizîndu-se 
un număr cit mai mare de competiții sportive de 
masă în interiorul fiecărui institut de învățămînt 
superior.

In cadrul colectivelor Sportive vor trebui orga
nizate secții pe ramuri de sport, asigurîndu-se ca 
fiecare student să fie cuprins în activitățile uneia 
din secțiile sportive. O atenție deosebită va tre
bui acordată dezvoltării turismului.

Studenții noștri se pregătesc în momentul de 
față, alături de ceilalți tineri, pentru cel deal 
Vl-lea Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Moscova. In cinstea acestui eveniment 
însemnat asociațiile studenților vor intensifica ac
tivitatea științifica, artistică și sportivă a studen
ților noștri, împletind-o cu o pregătire profesio
nală din ce în ce mai bună. Cei mai buni stu- 
denți în activitatea profesională și obștească vor 
avea cinstea să reprezinte studențimea noastră la 
Festival, să participe direct la diferitele manifes
tări ale programului studențesc al Festivalului, 
la concursurile artistice, sau în competițiile spor
tivă.

3. Asociațiile studenților vor trebui să organi
zeze participarea activă a studenților la o cît mal 
justă și eficace utilizare a tuturor condițiilor și 
mijloacelor materiale puse la dispoziția lor.

O atenție deosebită va trebui acordată organi
zării vacanței studenților, repartizării locurilor la 
case de odihnă și sanatorii, organizării taberelor 
studențești etc.

Comitetele de cămine vor trebui să desfășoare 
o activitate mai intensă tn vederea îndeplinirii 
atribuțiunilor lor de control obștesc, ele sint che
mate să se ocupe de educarea studenților în spi
ritul păstrării cu grijă a bunurilor obștești din 
cămine, cantine, sălile de curs etc. și să combată 
atitudinile de neglijență.

Asociațiile vor trebui să cultive tn rîndul stu
denților noștri înțelegerea unor greutăți obiec
tive inerente în procesul construirii socialismului 
și a eforturilor depuse de poporul nostru pentru 
învingerea acestora, pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor de trai. Asociațiile vor trebui să mo
bilizeze masele de studenți pentru a participa ală
turi de întreg tineretul nostru la cît mai multe

acțiuni patriotice de muncă obștească pe șantie
rele locale, la acțiuni de înfrumusețare a orașelor 
și satelor patriei noastre.

4. Desfășurîndu-și activitatea sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn și sub îndrumarea 
permanentă a organizației U.T.M., asociațiile stu
denților sint chemate să dezvolte în rîndul stu 
denților dragostea fierbinte față de patria noastră 
socialistă, față de regimul democrat-popular, față 
de cuceririle poporului muncitor, față de pariidul 
clasei muncitoare, să cultive respectul față de 
tradițiile progresiste ale culturii noastre, față, de 
tradițiile de luptă revoluționară ale poporului.

In perioada actuală cînd reacțiunea își inten
sifică activitatea sa destructivă, încercînd să in
filtreze în rîndul tineretului și îndeosebi în rîndul 
studenților, obscurantismul, ideologia reacționară, 
șovină, cosmopolită, descompunerea morală, în
cercînd să semene confuzii, să-i dezorienteze po
liticește — asociațiile studenților sînt chemate să 
desfășoare o muncă susținută de clarificare, pen
tru înlăturarea confuziilor ideologice și politice 
care mai există, combătînd cu hotărîre apolitis
mul. Ele sint datoare să dezvolte în rîndul stu
denților mîndria patriotică față de realizările re
gimului nostru de democrație populară în dome
niul economiei, științei și culturii.

Asociațiile studenților trebuie să dezvolte atitu
dinea combativă luată de studenți cu prilejul con
stituirii asociațiilor studențești împotriva unor 
manifestări de naționalism, șovinism, huliganism 
și să desfășoare o susținută muncă de educare 
pentru întărirea continuă a frăției dintre studenții 
romîni și cei din rîndul naționalităților conlocui
toare, pentru dezvoltarea dragostei fierbinți față 
de Republica Populară Romînă patria tuturor ce
lor ce muncesc in țara noastră.

Ele trebuie să desfășoare o luptă susținută îm
potriva concepțiilor retrograde, mistice, idealiste, 
să contribuie la înarmarea studenților cu cea mai 
înaintată concepție despre natură Și societate — 
concepția marxist-leninistă.

Gultivînd și dezvoltînd neîncetat în rîndul stu- 
denților tradițiile progresiste ale înaintașilor noș
tri, ale marilor oameni de știință și cultură ai 
patriei noastre, asociațiile studenților vor trebui 
sa militeze pentru educarea tuturor studenților în 
spiritul moralei societății noi, să contribue la ri
dicarea prestigiului numelui de student al Repu
blicii Populare Romîne.

Urmînd îndemnul partidului, exprimat în salu
tul C.C. al P.M.R. adus Conferinței pe țară a 
asociațiilor studențești trebuie să-i educăm pe 
studenți în spiritul vigilenței față de toate unel
tirile elementelor reacționare, retrograde, care 
vor să semene tn rîndul studenților neîncrederea 
î.n politica partidului nostru, să ne rupă de efor; 
turile depuse de poporul nostru în măreața operă 
de construire a socialismului, să lovească în viața 
nouă a studențimii noastre în viitorul ei luminos.

5. în momentul de față, cînd au fost constituite 
asociațiile studenților și a fost adoptat Statutul 
acestora, trebuie mobilizate toate forțele pentru 
consolidarea organizatorică a asociațiilor, pentru 
antrenarea masei largi de studenți la îndeplini
rea tuturor sarcinilor și a prevederilor conținute 
în planurile de activitate ale asociațiilor.

In mobilizarea întregii mase a studenților pen
tru îndeplinirea tuturor sarcinilor ce stau în fața 
asociațiilor noastre și în generalizarea experien
ței pozitive din diferitele institute de învățămînt 
superior din patria noastră, un rol important re
vine revistei „Viața’ studențească", organ al 
Uniunii Asociațiilor Studenților din R.P.R.

Studenții noștri, fii de muncitori, țărani și in
telectuali sînt legați trup și suflet de regimul de
mocrat-popular, care le-a deschis toate drumurile 
spre viitor dîndu-le posibilitatea să-și poată în
făptui cele mai îndrăznețe visuri ale tinereții. Ei 
sprijină din toată inima politica internă și externă 
a regimului nostru democrat-popular, politică de 
construire a socialismului și apărare a păcii

Asociațiile studenților din R.P.R. vor continua 
să întărească legăturile de prietenie și colaborare 
cu tineretul din alte țări, ele se pronunță pentru 
colaborarea pe bază de egalitate cu toate orga
nizațiile studențești care sint în favoarea unității 
mișcării studențești internaționale, care luptă pen
tru pace și democrație, pentru independența na
țională, împotriva asupririi coloniale.

In mod deosebit asociațiile studenților din 
R.P.R. vor întări legăturile cu studenții din 
Uniunea Sovietică, din Republica Populară Chineză 
și celelalte țări socialiste de care ne leagă o prie
tenie adîncă izvorîtă din frăția de nezdruncinat 
a popoarelor noastre.

Conferința pe țară a asociațiilor studențești dă 
mandat Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din R.P.R. ca la prima ședință a Comitetului 
Executiv al Uniunii Internaționale a Studenților 
să ceară afilierea la U.I.S. — organizație inter
națională care corespunde aspirațiilor studenților 
noștri și studențimii democratice din întreaga 
lume.

Conferința pe țară a Asociațiilor Studențești din 
R.P.R. cheamă zecile de mii de studenți al patriei 
noastre să dovedească prin toată activitatea, prin 
toate eforturile, prin toată viața lor, că sînt demni 
de încrederea, grija Și dragostea arătată zi de zi 
studenților de către statul democrat-popular, de 
către Partidul Muncitoresc Romîn, învățînd cu 
sîrguință, lupttnd din toate puterile pentru întări
rea patriei și apărarea păcii.

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Ramtae a dat de 
curînd o hotărîre cu privire la 
organizarea aniversării a 500 de 
ani de la urcarea lui Ștefan cel 
Mare pe scaunul Moldovei.

Cu acest prilej, în aprilie 1957 
vor fi organizate la București și 
Iași ședințe festive ale Acade
miei R.P.R. în cadrul cărora se 
vor prezenta comunicări știin
țifice, ședințe, festive, conferințe 
și manifestări culturale în uni
versități, școli medii și elemen
tare, la sate, precum și în cadrul 
academiilor militare, în coman
damente, instituții și unități mili
tare. S.R.S.C va organiza confe
rințe de popularizare a vieții și 
activității lui Ștefan cel Mare.

Academia R.P.R. va întocmi și 
edita în anul 1957 un volum co
memorativ despre cultura tn 
timpul lui Ștefan cel Mare, și o 
monografie despre domnitorul 
Moldovei.

Ministerul Culturii va organi

za la București tn aprilie 1957 
o expoziție și va începe realiza
rea unui film despre Ștefan cel 
Mare.

Editurile vor public» în cursul 
anului 1957 scrieri originale și 
vor republica lucrări clasice și 
contemporane cu privire la epoca 
și personalitatea lui Ștefan cel 
Mare

In orașul Vaslui va fi instalat 
un bust »1 domnitorului moldo
vean.

Vor avea Ioc de asemenea vizi
te și excursii la muzee și expo
ziții, la locurile legate de viața 
și activitatea lui Ștefan cel 
Mare.

Teatrele, filarmonicile, forma
țiile muzicale și echipele artistice 
vor organiza manifestări închi
nate epocii și personalității lui 
Ștefan cel Mare, iar Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor va 
emite o serie de timbre „Ștefan 
cel Mare".

(Agerpres)

Duminică după amiază? cu Ansamblul U.T.M.
Pe 6cena sălii din strada peste 400 spectatori prezenți tn 

Doamnei nr. 4, duminică după a- sală. Cintecele romtaești ințerpre- 
miază. Ansamblul U.T.M. a .pre. Tate de către cor și soliști, pre
zentat șalariaților■ Ministerului In- Ză’JSXle ^XbS 

dustriei Lemnului un bogat pro- ansamblului au cules aplauze căl- 
gram artistic aplaudat de cei duroase din partea auditoriului.

Două probleme de viață 
ale tinerilor mineri

(Urmare din pag. l-a)

ceașcă mai bine, să fie la înălți
mea sarcinilor pe care le au. Dar 
ce se tntîmplă ? De multe ori ti
nerii sînt folosiți ici și colo, ne- 
avînd astfel putința să se spe
cializeze tatr-o anumită direcție. 
Așa se explică faptul că pentru 
tinerii Pavel Adlni, Petre To- 
machi și Ian Agachi, absolvenți ai 
școlii profesionale electrotehnice, 
nu s-a găsit vreme îndelungată 
un loc de muncă fix. Ei erau dați 
să lucreze cînd la pompe, cînd 
în regie la suprafața, cînd ca me
canici de mină...

Tinerii de la Godeni și-au ma
nifestat necontenit dorința de a-și 
ridica pregătirea profesională. 
Mulți dintre ei au reușit să-și în
sușească bine meseria devenind 
mineri de nădejde. Este cunoscută 
de întregul colectiv priceperea și 
destoinicia cu care lucrează arti- 
ficiera Manea Suzeta, ea însă n-a 
fost sprijinită să devină maistru 
deși in aceste posturi lucrează și 
oameni mai slab calificați de- 
cît ea.

Sînt puțini mineri cu pregătirea 
profesională pe care o are tînărul 
Ion Husea, absolvent al Școlii 
medii tehnice de cărbune. El lu
crează, de altfel, in post de mais
tru. Din păcate însă, este plătit 
ca artificier. Și, ca aceștia, mai 
sînt mulți tineri la mina Godeni. 
Conducerea exploatării manifestă 
însă lipsă de încredere în capa
citatea tinerilor nelncredințin- 
du-le munci de răspundere

Cînd bunurile nu sînt 
bine gospodărite

Partidul și guvernul se preo
cupă de dezvoltarea necontenită a 
industriei carbonifere, de crearea 
unor condiții de muncă și de trai 
din ce tn ce mai bune pentru mi
neri. Pentru muncitorii care lu
crează la mina Godeni s-a cons
truit un bloc care a fost dotat 
cu cele necesare.

Din păcate însă acest bloc nu 
este bine întreținut. Deși e con
struit numai de trei ani, a înce
put să se ruineze. Tinerii care lo
cuiesc »ici nu știu să păstreze a- 
cest bun care le-a fost încredin
țat. Sub motiv că instalează di
ferite sisteme de încuiat au fost

bătute în uși cuie de toate mări
mile. Geamurile au fost sparte de 
„fotbaliști" care practică acest 
sport pe culoarele blocului. La 
menținerea acestei stări de lu
cruri contribuie și conducerea mi
nei. Deși s-au strîns bani de la 
tineri din noiembrie pentru a se 
complecta geamurile sparte, nici 
pînă acum n-au fost înlocuite. Tot 
din pricina „sportului" care se 
practică uneori pe culoare, pereții 
sînt cojiți iar unele colțuri sint 
complect căzute. Unii tineri, ca 
de pildă Ion Focica, sparg căr
buni în cameră pe parchet. Du
mitru Avram a socotit că e bine 
ca în loc să deschidă ușa cu 
cheia, s-o spargă cu toporul.

Dezordinea domnește și în ca
merele de dormit. Mulți tineri vin 
în dormitoare cu hainele de lucru 
pe care le aruncă la întimplare. 
Alții se culcă peste cearceafurile 
curate cu hainele de lucru. Sub 
ochii tuturor, pe mobilierul nou 
cu care a fost înzestrat căminul, 
se desenează caricaturi, iar pe
reții sînt mizgăliți.

Pentru lipsurile existente la 
blocul tineretului, poartă cea mai 
mare răspundere comitetul orga
nizației de bază U.T.M. in frunte 
cu tov Traian Cotescu, secreta
rul comitetului, care nu s-a preo
cupat de educarea tinerilor, de or
ganizarea vieții în cămin. Comi
tetul U.T.M. avea datoria să ana
lizeze modul cum trăiesc tinerii 
în cămin, să aleagă aici un co
mitet care să se ocupe de buna 
gospodărire a blocului, să tragă 
la răspundere pe cei care nesoco
tesc bunurile comune Și să creeze 
o opinie de masă împotriva aces
tora. Să nu-i fie indiferent nici 
unui tînăr felul cum este îngrijită 
casa în care locuiește.

La mina Godeni sînt mulți ti
neri nedisciplinați. Postul ute- 
mist de control frece insă cu 
multă ușurință pe lingă aseme
nea atitudini.. Altminteri tînărul 
Gh. Dumitrescu nu s-ar mai sus
trage de la lucru pe bază de 
scutiri medicale „suferind" de... 
boli planificate. Nu și-ar mai 
permite nici tînărul Marin Moi- 
sescu să se îmbete și să tul
bure liniștea celorlalți locatari.

Mina Godeni are create condi
ții bune de viață și de muncă. 
Trebuie numai să existe o preo
cupare mai mare pentru menține
rea și justa lor folosire.

ÎNTORȘI ■ din ORIENT
De vorbă cu tinerii fotbaliști din reprezentativa de tineret a R. P. R.

Din mulțimea 
celor care veniseră 
sîmbătă după a- 
miază, să-i întîm- 
pine cu atîta ne
răbdare pe tinerii 
fotbaliști romîni 
care au întreprins 
un turneu de mai 
bine de o lună în 
Egipt, Siria și Li
ban, nu au lipsit 
nici „profesorii" 
tinerilor fotbaliști— 
antrenorii.

In răgazul pe 
care l-am avut pînă 
la intrarea expre
sului 32 în gară, 
antrenorul Bazil 
Marian mi-a vorbit 
despre utilitatea 
turneelor de iarnă 
ale tinerilor fotba
liști „de perspec
tivă**. „Cred — a
spus el — că asemenea turnee sînt 
atît de necesare incît nici să nu 
ne gîndim să renunțăm vreodată 
la ele. De altfel, aceasta s-a vă
zut. Ele favorizează menținerea 
formei jucătorilor, le dă putința 
de afirmare*'.

Discuția noastră a fost însă în
treruptă brusc. Crainica stației 
de radioamplificare a gării ne a- 
nunțâ că „trenul expres nr. 32 
sosește în stație pe linia a VI-a“.

Să ne îndreptăm așa dar spre 
peron. Colosul negru, de oțel, se 
oprește suflînd din greu, obosit 
parcă de atîta drum. Și iată că, 
dintr-un vagon coboară sprinteni 
tinerii noștri, reîntorși din Orient. 
Iată-i: Cozma, Copil, Uțu, Ene 
II, Stancu, Anghel Vasile și cei
lalți jucători.

Revederea cu cei dragi este e- 
moționantă. Flori, multe flori și 
îmbrățișări.

Firește că, în asemenea condi
ții, este cam greu să afli repede 
păreri despre turneu, de la cei 
întorși. Totuși, sorții ne-au fa
vorizat Primul pe care l-am soli
citat a fost fotbalistul de la Loco
motiva București, Ene II. Emoțio
nat, deoarece acordase un inter
viu pentru reporterii radiodifuziu
nii, Ene II ne-a furnizat totuși 
cîteva amănunte. Să-l ascultăm :

In clișeu : fază din jocul susți nut în compania formației armatei siriene, 

noștri. „Noi am luat toate meciu
rile în serios, indiferent de valoa-2 
rea adversarilor. Tocmai de aceea” 
turneul s-a soldat numai cu vic-u 
torii1 :

Aprecieri deosebite ni s-au a- 
dresat și în Liban, mai cu seamă j 
după jocul cu Selecționata Li-* 
banului, cîștigat de noi“.

Se știe că aceeași reprezentati
vă a Libanului, a obținut un re
zultat meritoriu (2—2) cu echipa 
Berlinului.

Am mai 
vorbă. Am 
cum se și 
rudelor.

„Turneul nostru a fost extraor
dinar de plăcut, dar mai cu sea
mă, folositor. Am fost primiți cu 
ospitalitate. Turneul pe care l-am 
întreprins în Egipt, Siria și Liban 
ne-a dat posibilitate să creăm a- 
colo multe prietenii. Sosirea noas
tră în Egipt a produs o mică sur
priză :

— De ce ?
— Conducătorii sportivi egip

teni ne-au privit cu nedumerire, 
ne considerau copii.

— Probabil că după jocurile pe 
care le-ați susținut în Egipt, im- 
Îiresia oficialilor ca și a publicu- 
ui s-a schimbat...
— Categoric I Primul nostru 

joc la Cairo a fost denumit de 
spectatori ca și de specialiști 
„spectacol de artă“...

— Dar despre fotbalul egiptean 
ce părere ai ?

— Nu pot afirma că cunosc 
prea bine fotbalul egiptean. Totuși 
formația National din Cairo este 
o echipă foarte bună, în care la
tura tehnică nu este de loc negli
jată. De altfel, acela care pregă
tește echipa este antrenorul ma
ghiar Titkos...*4

La discuția noastră s-a alăturat 
și portarul dinamovist Cozma, 
care păstrează o seamă de impre
sii bune despre jocul fotbaliștilor

fi urmat să stăm da 
renunțat însă, după 

înțelege, în favoarea

R. CALARAȘANU

Spartachiada de iarnă

Cei mai buni 
din reg. București

O reușită competiției
Duminică, odată cu ultimele 

meciuri de volei șl baschet, a 
luat sfîrșit competiția „Să în- 
timpinăm Conferința pe țară 
a Asociațiilor studențești".

întrecerile din cadrul ace
stor competiții au dat loc 
unor dispute dirze care au 
avut un larg răsunet in lumea 
studenților.

Pentru a afla amănunte in 
legătură cu această competiție 
am stat de vorbă cu tovară
șul Puiu Anghel. președintele 
Consiliului orășenesc al aso
ciației sportive „Știința", care 
ne-a spus:

„Probabil vă este cunoscut 
că Ia această competiție au 
participat 1.017 studenți și 
studente de la Universitatea 
„C. 1. Parhon", I.C.F., Institu
tul agronomic, I.M.F. și alte 
institute din Capitală. Fără 
indoiaLă că această cifră con
stituie un prim succes al com
petiției noastre. Aceasta se da- 
torește și faptului că la com
petiția organizată de noi au 
putut participa atît sportivi 
fruntași cit șl sportivi începă
tori. Alături de sportivii frun
tași, studenții începători s-au 
comportat destul de bine. Așa 
de pildă, Valentin Seceleanu in

STUDENȚEASCĂ
proba de tir a obținut 84 de 
puncte, tntrecindu-1 chiar și pe 
trăgătorul de performanță Geo 
Săvulescu. Studenta Eveline 
Theil a sărit in lungime 4.24 
m., iar Dan Constantinescu la 
proba de triplu salt a sărit 
14,48 m.

Cele .e 49 echipe de bas
chet și volei, băieți și fete, au 
atras în tribune sute și sute 
de studenți din Capitală, con
tribuind și in felul acesta la 
popularizarea acestor jocuri în 
rîndul studenților.

Dacă compet.ția noastră a 
lost bine organizată aceasta 
se datorește și contribuției date 
de profesorii de educație fizică, 
care au fost in permanență în 
mijlocul concurenților, dîndu-le 
sfaturi prețioase. Printre ace
știa se numără profesorii de 
educație fizică : Florin Panai- 
tescu, Gheorghiță Socrate, Dan 
Brăiloiu și alții.

Pentru viitor ne-am propus 
ca studenții care au stabilit 
performanțe bune, să fie urmă
riți de către antrenori și pro
fesori, pentru imbunătățirea 
continuă a performanțelor lor.

Timp de două zile — sîmbătă 
și duminică — la București s-a 
desfășurat faza regională a Spar- 
tachiadei de iarnă a tinerelului. 
Paralel cu aceasta, din inițiativa 
lăudabilă a comisiei regionale 
de organizare a Spartachiadei a 
avut loc și o competiție de tenis 
de masă pentru copii, dotată cu 
„Cupa celor mici" care a revenit 
sportivului Ovidiu Radulescu iii 
vîrstă de 12 ani. din Giurți*- 1

Foarte disputate au fost între
cerile spartachiadei la șah și 

' trîntă. Utemista Mitran Eu
genia din raionul Olteni.este cam-» 
pioană la șah a regiunii Bucu
rești.

Luptătorii au furnizat întreceri 
de un dinamism rar, dovedind in 
acelaș timp cunoștințe tehnice și 
tactice avansate

Sperăm că prezenta în sala Re
colta a antrenorului de stat la 
lupte, tov. Corneanu, nu va ră- 
mine o simplă... prezență, și că 
ea va determina urmărirea foarte 
îndeaproape a tinerilor care s-au 
evidențiat, cu prilejul acestor În
treceri.

★
In general, organizarea între

cerilor a satisfăcut. Totuși, jucă
torii și jucătoarele de tenis de • 
masă nu pot fi mulțumiți pe de
plin. Mesele de joc și fileurile - 
sînt într.o stare care a umbrit 
efortul general de organizare ’ 
bună a fazei regionale. Sperăm 
că nu se va mai petrece același 
lucru cu prilejul finalelor pe 
țară.

Raportul asupra PROIECTULUI DE STATUT 
prezentat de Ion Teoreanu

O ZI DE AMINTIRI...
LA 18 MARTIE

Etapa a doua 
a concursului national 

al tinerilor soliști
Ministerul Culturii și Comitetul 

Central al U.T.M. aduce la cu
noștința candidaților reușiți la

Raportul cu privire la proiec
tul de Statut prezentat de către 
Ion Teoreanu la Conferința 
pe țară a asociațiilor studențești 
j-a ocupat de elucidarea proble
melor scopului, sarcinilor și prin
cipiilor de organizare ale asocia
țiilor.

Referindu-se la partea intro
ductivă a proiectului de Statut, 
raportul precizează că asociațiile 
studențești sînt organizații pro
fesionale ale studenților din 
R P.R., care au ca scop stimula, 
rea studenților la învățătură, In 
activitatea științifică, obștească, 
culfural-arUstică și sportivă, in 
rezolvarea problemelor gospodă. 
rești și de asistentă socială a stu
denților.

Raportul subliniază că asocia
țiile studenților din R.P.R. se că
lăuzesc în activitatea lor de po
litica PMR., forța conducătoare

în R.P.R., și sînt îndrumate și 
sprijinite nemijlocit de organele 
și organizațiile Uniunii Tineretu
lui Muncitor, unica organizație 
politică revoluționară a tineretu
lui din țara noastră.

Sînt explicate apo.i formele de 
organizare ale asociațiilor pe fa
cultăți, institute și centre univer
sitare. lămurindu-se principiul or
ganizării uniunilor de asociații 
din aceste universități, din cen
tre universitare și din R.P.R. ca 
expresie a unirii asociațiilor în 
vederea unei activități comune.

In toată activitatea lor, asocia
țiile se conduc după principii de
mocratice. Consiliile lor sînt alese, 
ele trebuie să prezinte regulat 
dări de seamă în fața adunări, 
lor și conferințelor și să respecte 
hotărîrile lor Și ale consiliilor su
perioare.

In continuare, raportul arată 
că membri ai asociațiilor pot ii

studenți de la cursurile de zi, se
rale și fără frecvență precum și 
absolvenți care doresc aceasta, 
cetățeni ai R.P.R. care se declară 
de acord cu Statutul asociațiilor, 
iau parte la activitatea acestora, 
se supun hotărîrilor lor și plătesc 
cotizația de membru. Membrii 
asociațiilor au dreptul să propu
nă spre discutare în asociație 
problemele activității acesteia și 
să participe la discuții, să cola
boreze La organele de presă ale 
asociației și să se adreseze cu 
orioe chestiuni și propuneri pri
vind viața studenților forurilor 
de conducere ale asociațiilor. Sînt 
precizate apoi sancțiunile prevă
zute de Statut.

Raportul se încheie prin men
ționarea propunerilor Interesante 
făcute de studenții membri ai 
asociațiilor care au participat la 
discutarea proiectului de Statut.

Noi succese în muncă
Bilanțul lunii februarie a adus 

muncitorilor din industria mate
rialelor de construcție o nouă vic
torie : îndeplinirea planului pro
ducției globale în proporție de 
113,8 la sută.

Muncitorii din sectorul ceramic 
au realizat în această lună cu

35,1 la sută mai multe produse, 
iar cei din sectorul lianți cu 7,7 
la sută, in sectorul geamuri, pla
nul producției globale a fost de
pășit în luna februarie cu 23,2 la 
sută.

La principalele sortimente care 
se fabrică tn industria materiale

lor de construcție, în cea de a 
doua lună a anului s-au obținut 
următoarele depășiri: producția 
la cărămizi ceramice presate și 
arse a crescut cu 29,5 la sută, la 
țigle cu 13,1 la sută, la cărămizi 
refractare cu 35 la sută.

(Agerpre»)

(Urmare din pag. l-a)

Un ofițer aruncase așa, o vorbă, 
în bătaie de joc:

— Măi, voi ce faceți, nu vă 
răsculați ?

Ne întrebam și noi mai de mult, 
ce facem fraților ?

M-am dus la Stoian Bădăroiu 
și-am hotărît:

— Diseară ne strîngem cu toți 
la Iepure.

Ne-am strîns la Iepure. De a- 
colo am plecat puhoi spre cona
cul din mijlocul satului. Nu 1-am 
găsit pe boier, că dacă-1 găseam-

In nopțile acelea am făcut praf 
toate cele trei conace boierești. 
Să fi văzut cum pîrîiau arzind, 
și ce ne mai plăcea nouă să pri
vim cum se prăvăleau conacele. 
Ni se părea că în dărîmăturilea- 
celea, în vîlvătăile năpraznice 
care ne dogoreau de departe, se 
mistuia tot necazul nostru.

N-a ținut mult bucuria noas
tră 1“

Ca peste tot. răscoala țăranilor 
din Slobozia Mîndra a fost îne
cată în sînge, asupra ei năpuș- 
tindu-se cu toată barbaria minia 
boierilor care-și simțiseră aproa
pe prăbușirea.

Moș Marin Cârmiș este astăzi 
colectivist. Și de la pupitrul a- 
cesta sărbătoresc, privind mul
țimea celor de-o vîrstă cu el, a- 
celor care i-au stat alături acum 
cincizeci de ani, la răsmeriță. a 
simțit nevoia să-i știe pe toți și 
astăzi cot la cot cu el.

„Țelul nostru de la ’907 îl ve
dem astăzi împlinit. Noi sîntem 
ca o casă mare în care părinți, 
copii ți frați muncesc pentru t-

celași hambar, bucurîndu-ne de 
împărțeala dreaptă.

Ai fi orb să nu vezi că ducem 
cu totul altă viață, că s-a schim
bat fața satului. Am lăsat a- 
cum în sat pe oameni sfătuin- 
du-se și hotărînd. Cred că Ia în
toarcere am să găsesc întregul 
pămtat al fostei moșii Mîndra 
colectivizat și întovărășit.

Da. da, vă spun vouă, frați de 
răzmeriță, țelul nostru de la *907 
s-a împlinit*. •

Venea armata 
dinspre Crînguri

Vorbea la tribună un om mă
runt de stat, cu o privire lumi
noasă și dreaptă. Un moșneag de 
alături șopti cu mtndrie: „Este 
învățătorul nostru Marin Sulică 
din Singureni. Om drept, cu ju
decată limpede..."

„Tata era om sărman cu o casă 
de copii și griji, cunoscut de 
vechilii și vătafii boierești ca om 
colțos și neîngenunchiat. Și in
tr-o seară s-a văzut dinspre Ro
șiori, pe cerul .limpezit de martie, 
o vîlvătaie ce creștea mereu. Se 
aprinsese cerul și pămintul fier
bea In cazanul revoltei. In seara 
aceia oamenii au stat tîrziu prin 
porfi sîătuindu-se cu glas șoptit.

Tirziu ne-a>m culcat și noi 
copiii. Dar In cumpăna nopții, 
dinii au pornit a lătra la om și 
tata a sărit tn tindă, furișat și 
tăcut .. A tăinuit acolo o vreme 
cu un om ce venise călare.

„Porniți și voi — îndemna 
omul — și tăbărîti. Guvernul con
servator este de vină pentru să. 
răci* noastră. Să ctrem *ă vină

liberalii, care vă scutesc de dări, 
de clacă, împarte pămintul. Re
gele e cu noi..."

— Tronul e cu noi — repeta 
a doua zi tata oamenilor neîn
crezători și neînduplecati. Să por
nim pentru dreptatea noastră, 
căci regele ne va ascult»-.

Și hi dimineața aceea regele 
și-a trimis oamenii. A venit poș
tașul și gifilnd a adus oamenilor 
din Singureni, strtnși ta fata bi
sericii, veste grea :

— Vine armata dinspre Crtn- 
guri.

Și dinspre Crînguri s-a zărit un 
nor de praf stîrnit de copitele că
lărașilor. Un căpitan a strigat 
aspru să se împrăștie oamenii și 
să iasă pe pămintul boieresc la 
munci. „Murim, ne stingem de 
foame! — au strigat voci. Ne pier 
copiii sub ochii noștri!“

O sclipire vicleană s-a aprins 
tn ochii căpitanului. A cerut oa
menilor să se formeze o delega
ție de (ărani cu care să stea de 
vorbă. Ba să aducă și o jalbă pe 
care să o prezinte la București, 
tronului. Oamenii au prins a se 
sfătui între ei. Și atunci căpita
nul a făcut un semn soldat!lor 
Aceștia au înfipt pintenii în armă, 
sari și au pornit în mulțime. Au 
prins a detuna din toate părțile 
puștile. Săbiile luceau scurt în 
soare și cădeau neîndurat, ucigă
tor. Vaetul rănitilor și al celor ce 
cădeau cu ochii deschiși spre ce
rul albastru se împletea cu ne
chezatul cailor, cu comenzile ră
gușite, cu răpăiala armelor. Fu
geau femeile înspăimântate cu 
copiii în brațe și cădeau în fărină 
cu genunchii moi. Peste trupu
rile lor trecea cavaleria ta șarjă,

tmproșctad ta toate părțile, semă 
nind plumbi, moarte...

Pînă seara, satul a fost pustiu, 
unii au fost puși în fiare și duși 
la judecată ; alții au fugit, peste 
Neajlovul umflat, prin păduri.

Taica a prins a lua drumul co
drului. Ne-a spus în tindă, îna
inte de a pleca : „Ne-au biruit a- 
cum, nevastă, ne-au înfrînt. Dar 
las că o să vină o vreme cînd îi 
vom birui noi..."

Bătrîn după o viață de sufe
rințe, lupte și osindiri, taica s-a 
sfîrșit mulțumit cu fericirea gîn- 
dului împlinit. A murit în 1951 : 
a văzut cu ochii săi împărtindu-se 
la Șingureni pămintul lui Canta- 
cur-ino. A văzut apoi oamenii por. 
nind uniți, înfrățiți pe un drum 
nou : drumul ogoarelor fără ha
turi al pămîntului r.esfîrșit, lu
crat de mașini; pămînt stropit 
de sudoare și singe, îngrășat de 
superfosfați, pămintul nostru..."

★

Și pe rînd la tribună au vorbit 
moșnegi, depănîndu-și amintirile 
cu o jumătate de veac în urmă. 
A vorbit Simedrea, ostașul din 
plutonul ce n-a vrut să tragă în 
răsculați, a vorbit potemchinis- 
tul Kitaigoroțchi, Maria Dinu, 
președinta colectivei din Bolintinu 
din Vale și alții.

Au stat toată ziua veteranii in 
palatul cel frumos : au schimbat 
între ei amintiri; s-au fotogra
fiat. au ascultat pe Maria Lată- 
retu, pe Gavrlș, corul și orches
tra C.C.S. și „Barbu Lăutaru"; 
s-au minunat de măiestria lui 
Fănică Luca, au aplaudat pe ar
tistul poporului George Vraca...

etapa întîia a celui de al III-lea 
Concurs national al tinerilor so
liști, că etapa a doua a Concursu
lui, pe tară începe la București 
în ziua de luni 18 martie a.c. 
ora 8. “

Se recomandă candidaților a 
se prezenta din timp pentru orice 
informații la sediul Comisiei de 
organizare din București, str. Gh. 
Assan nr. 3 (în clădirea Sfatului 
popular al Capitalei) unde se vor ,J 
afișa atît adresele sălilor de au
diere, cît și ordinea exactă de 
programare a fiecărui candidat.

Plecarea din țară 
a lui Cesare Zavattini

Scenaristul italian Ceaare Za- 
vattini Și producătorul de filme 
Giorgio Agliani, care au vizitat 
tara noastră la invitația Ministe
rului Culturii, au părăsit Capi
tala duminică dimineața.

Tn timpul șederii lor în țara 
noastră, cineaștii italieni au avut 
înttlniri cu lucrători din cinema
tografie, cu reprezentanți ai pre
sei, au vizionat filme și specta. 
cole de teatru, au vizitat Bucu- 
reștiul și Sinaia.

La aeroport Cesare Zavattini ș 
Giorgio Agliani au fost conduși dc 
reprezentanți ai Ministerului Cul
turii și ai Studioului „București",



Conferința pe întreaga 
Germanie a muncitorilor

„Dușmanul libertății
țârilor arabe“

BERLIN 11 (Agerpres). — 
Ziarul „Neuea Deutschland" a 
publicat duminică sub titlul „Duș
manul libertății țărilor arabe", 
conținutul memoriului secret a- 
dresat președintelui Eisenhower 
de secretarul de stat al S.U.A., 
D ulles.

Memoriul, arată „Neues Deut
schland", începe cu observația lui 
Dulles că S.U.A. TREBUIE SA 
SE BAZEZE IN POLITICA LOR 
PE URMĂTORII TREI FACTORI 
FUNDAMENTALI:

PRIMUL FACTOR este slăbi
rea serioasă a aliaților S.U.A.— 
Anglia și Franța. Acțiunile mili
tare în Orientul Apropiat au ară
tat clar caracterul vulnerabil al 
politicii externe a Angliei și 
Franței, precum și șubrezenia eco
nomică și slăbiciunea militară a 
acestor țări. Războiul din Egipt 
a înmormântat prestigiul Angliei 
și Franței în Asia și Africa.

Dulles consideră că AL DOI
LEA FACTOR este „rolul îngrijo
rător' al Rusiei in legătură cu 
evenimentele in Orientul Apro
piat. Acestui fapt trebuie să i se 
acorde o atenție deosebită. Exdu. 
zind posibilitatea amestecului ru
șilor în această regiune, scrie zia
rul, Dulles este totuși de părere 
ca ajutorul acordat de ruși țări
lor arabe îi însuflețește pe arabi 
în lupta lor împotriva colonialis
mului.

Un AL TREILEA FACTOR, 
după părerea lui Dulles, este nă
zuința de nestăvilit a țărilor ara. 
be spre autodeterminare și inde
pendență, care duce la accentua
rea naționalismului arab. Dulles 
nu exclude posibilitatea ca acea
stă mișcare să poată duce în ul
timă analiză la formarea unei 
uniuni arabe In Orientul Apro
piat.

Acțiunea acestor factori arată 
Dulles, a creat In Orientul Apro
piat o situație cu totul nouă. Pe 
de o parte în urma înfr-îngerii An
gliei și Franței în această re
giune s-a format un anumit vid 
și aceste două țări nu vor mai 
putea fi niciodată stăpine pe si
tuație tn Orientul Apropiat. Pe 
de altă parte, Egiptul și alte sta
te arabe, încep 6ă înțeleagă că 
pot să-și rezolve singure proble
mele și încearcă să se elibereze 
de sub tutela Occidentului pe care 
o urăsc.

S.U.A., după părerea lui Dul
les, trebuie să ia cit mai repede 
măsurile necesare pentru umple
rea vidului format. Aceste măsuri 
sint cu atît mai necesare, relevă 
el, cu cit este vorba de o regiune 
în care sint concentrate două 
treimi din rezervele de petrol cu. 
noscufo.

Pe baza celor indicate mai sus, 
scrie în continuare „Neues Deut
schland", Dulles propune o nouă 
orientare a politicii americane tn 
Orientul Apropiat PRINCIPALA 
SARCINĂ A ACESTEI POLITICI

„Neues Deutschland" a 
publicat conținutul me
moriului secret adresat de 

către Dulles lui 
Eisenhower

TREBUIE SA FIE STĂVILI
REA INTENSIFICĂRII NAȚIO. 
NALISMULUI ARAB ȘI UM- 
PLEREA VIDULUI FORMAT 
IN ORIENTUL APROPIAT.

Arătînd alte aspecte ale poli
ticii americane în Orientul Apro
piat, continuă „Neues Deut
schland", Dulles propune:

IN PRIMUL RIND orientarea 
spre crearea unui „pact african 
defensiv" din care trebuie să facă 
parte Libia, Tunisia, Marocul, iar 
ulterior și Algeria. Acest pact tre
buie să fie coordonat cu N.A.T.O.

IN AL DOILEA RIND, în 
scopul grăbirii întăririi pozițiilor 
militare ale S.U.A. în Orientul 
Apropiat, luarea unei serii de mă. 
suri și anume: acordarea de aju
tor militar unor țări arabe, elabo
rarea unui vast program de crea-

re de baze de aviație și tn fine 
crearea și staționarea în unele 
țări din Orientul Apropiat a așa. 
ziselor unități pentru „scopuri 
speciale", care după posibilități 
trebuie să fie dotate cu arma ato. 
mică.

In scopul traducerii tn fapt a 
planurilor propuse, Dulles trasea
ză sarcini propagandei americane 
și subliniază în special necesita
tea folosirii unor metode speciale, 
inclusiv trimiterea de misiuni 
speciale în țările arabe. PRINCI
PALA TEZA A ACESTEI PRO- 
PAGANDE, arată el, TRE
BUIE SA FIE LUPTA IMPOTRI- 
VA COMUNISMULUI. Dulles 
subliniază că ÎNTREGUL PRO
GRAM MILITAR TREBUIE SA 
FIE ÎNSOȚIT, DUPĂ POSIBI
LITĂȚI, DE PROCLAMAREA 
UNUI VAST PROGRAM „DE 
AJUTOR ECONOMIC".

Partea finală a memoriului, 
scrie „Neues Detuschland", Dulles 
o consacră analizei problemei po
ziției pe care o vor adopta țările 
tn legătură cu orientarea preco
nizată de S.U A.

încheierea tratativelor 
anglo-franceze Jr 

Nici o problemă | 
discutată n-a fost | 
concret rezolvată »

Un nou tip de avion sovietic

Guvernul egiptean a hotărît 
ca administrația egipteană să preia 

conducerea zonei Gaza
O importantă întrevedere la președintele Nasser 
* Incidente între populație și forțele de po

liție O.N.U.

> PARIS 10 (Agerpres). — In 
■ seara de 9 martie, s-au încheiat 
i la Paris tratativele Intre primul 
i ministru al Angliei, McMillan și 
. ministrul Afacerilor Externe,

Lloyd, pe de o parte, și președin- 
\ lele Consiliului de Miniștri al 

Franței, Mollet și ministrul Afa- 
i cerilor Externe, Pineau, pe de 

altă parte. Din comunicatul ofi
cial, întocmit in termeni gene
rali. care a fost dat publicității, 
rezultă că „miniștrii au făcut un 
schimb de păreri asiipra situației 
internaționale, in lumina recen
telor tratative de la Washington

> și Ottawa (este vorba de /rotati
vele pe care Mollet și Pineau le-au 
dus cu oamenii de stal americani 
și canadieni — N.R) și in lumi
na tratativelor care vor avea loc 
curind pe insulele Bermude"

După părerea unor observatori 
rezultatele tratativelor ang.o- 

’ franceze dovedesc contrariul: 
contradicțiile dintre participanții 
la tratative, nu le-au 'îngăduit să 
ajungă la o rezolvare concretă a 
niciuneia din principalele proble
me enumerate mai sus.

(. Comentind tratativele dintre oa
menii de stat englezi și francezi, 
corespondentul din Paris al zia
rului „Observer", atrage atenția 
asupra divergențelor care s-au 
ivit Intre participanții la aceste 
tratative cu prilejul examinării 
problemelor In legătură cu Orien
tul Apropiat

o-

Zilele trecute a trecut cu 
succes examenul primului zbor 
noul avion cu grup turbo- 
propulsor pentru călători de
numit „UCRAINA". Avionul a 
fost proiectat de un grup de 
ingineri sovietici în frunte cu 
cunoscutul constructor de 
vioane O. Antonov.

Avionul, monoplan, este în
zestrat cu patru turbopropulsoa
re care îi asigură o viteză de 
croazieră de aproximativ 600 
km. pe oră. Dacă în momentul 
decolării se defectează unul sau 
chiar două din motoare, avio
nul poate să-și continue zbo
rul. Un asemenea caz insă este 
foarte puțin probabil, deoarece 
turbopropulsoarele realizate de 
specialiștii sovietici au o mare 
siguranță in zbor. Aceste mo
toare consumă mai puțin car
burant decît motoarele avioa
nelor obișnuite și chiar decît 
cele similare instalate pe avioa
nele engleze de tip „Vicount**. 
In consecință și călătoria pe un 
astfel de avion va fi puțin 
costisitoare, ea neintrecind 
costul biletului pe căile ferate.

Noul avion este calculat 
pentru 84 de pasageri. Tot
odată el poate transporta (în 
afara pasagerilor) și 3,5 tone 
de marfă. Avionul „Ucraina" 
oferă pasagerilor condiții de 
zbor dintre cele mai comode. 
In interiorul său se găsesc 3 
saloane spațioase, o cabină spe
cială pentru bagaje, garderobă 
pentru paltoane. Lingă fiecare 
fotoliu se află cite o masă care 
poate fi demontată. în timpul 
zborului pasagerii pot consuma

mîncăruri calde și gustări reci 
preparate în avion.

Utilat cu cel mai modem 
aparataj pentru aeronavigație, 
avionul „Ucraina11 poate de
cola, zbura și ateriza atit ziua 
cit și noaptea în orice condi
ții meteorologice. Zborul îl e- 
fectuează de obicei la o înăl
țime de 8—10.000 metri iar în 
cabina ermetic închisă pasa
gerii nici nu simt acest lucru. 
Avionul are o viteză de ate
rizare relativ mică, el puțind 
decola și ateriza atit pe piste 
de beton cit și pe aeroporturi 
obișnuite.

La aterizarea după prima 
călătorie,' un corespondent al 
presei sovietice s-a adresat
viatorului I. Vernikov, care 
efectuase zborul de încercare, 
rugtndu-l să-i împărtășească 
impresiile.

— Primul zbor — a spus 
aviatorul — s-a desfășurat nor
mal. Avionul ascultă de pilot. 
Are o conducere ușoară și sim
plă. Fără îndoială că viitorul 
ii aparține.

a-

La Canberra
s-a deschis sesiunea 
Consiliului SEATO

CANBERRA II (Agerpres).- 
După cum anunță agenția Reu
ter la Canberra, capitala Aus. 
traliei, s-a deschis la 11 martie 
cea de-a 3-a sesiune anuală a 
Consiliului miniștrilor de externe 
din țările blocului militar 
SEATO.

In discursul rostit la 11 mar. 
tie la deschiderea sesiunii Con. 
siliului SEATO Dulles, a încer
cat să justifice existența alian
ței militare agresive SEATO 
prin aceea că ea ar urmări com
baterea ,,acțiunilor subversive".

Dules s-a dedat la atacuri 
potriva mișcării de eliberare 
țională din țările Asiei și a 
curs la obișnuitele Încercări
diplomației americane de a spe
ria statele asiatice neutre cu 
„primejdia comunistă".

tm. 
na
re, 
ale

CAIRO II (Agerpres). Postul 
de radio Cairo a anunțat că gu
vernul egiptean a hotărît luni ca 
administrația egipteană să preia 
conducerea zonei Gaza și l-a nu
mit pe generalul Mohamed Abdel 
Latif, în funcția de guvernator al 
acestei zone.

In cursul zilei de 11 martie pre
ședintele Nasser a avut o impor
tantă întrevedere cu generalul 
Abdel Hakim Amer, ministrul 
Forțelor Armate și Aii Sabri, di
rectorul cabinetului politic al pre
ședinției republicii.

Abdel Kader Hatem, directorul 
general al Direcției informațiilor 
al guvernului egiptean, a anun
țat că guvernul său a trimis o 
notă de protest lui Hammarsk- 
joeld, secretarul general al 
O.N.U., împotriva acțiunilor for
țelor O.N.U la Gaza.

Pe de altă parte se anunță că 
manifestațiile populației din 
Gaza au continuat și tn cursul 
zilei de 11 martie. Populația cere 
restabilirea imediată a adminis
trației egiptene la Gaza. Comi
tetul Frontului popular din Gaza 
a lansat un ape! către populație

cerîndu-I 
țiile pînă 
nistrației

să continue manifesta
ta restabilirea «dmi- 
eglptene.

11 (Agerpres),CAIRO . „ . ,
China Nouă transmite : Agenția 
Men relatează că detașamentul 
iugoslav din forțele de poliție 
O.N.U. detașat în regiunea Gaza 
a refuzat să efectueze operații de 
poliție deoarece consideră că a 
ceștea sint de competența poliției 
egiptene. Cartierul general al for
țelor extraordinare de poliție 
O.N.U. ceruse trupelor iugoslave 
să efectueze patrulări pe străzile 
orașului Gaza.

GAZA 11 (Agerpres). — Tn 
cursul zilei de 10 martie la Gaza 
populația a manifestat pentru 
realipirea acestei zone la Egipt 
După cum anunți agenția United 
Press, în cursul unor incidente 
dintre un grup de 3.000 de arați 
și soldați din forțele de poliție 
O.N.U. doi manilestanți au fost 
răniți în apropierea carHerul— 
general al forțelor O.N.U. L'i 
membru a! Consiliului
din Gaza a declarai coresponden
tului agenției United Press :i 
funcționarii <n> Gaza toc refuza 
.să lucreze tan ordinul aatorinâ:.-

CO

Țara sovietică are tot ce este necesar 
pentru construirea comunismului

— Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la conferinja 
lucrătorilor din agricultura ținutului Krasnodar
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum re
latează ziarul „Pravda-, la con. 
ferința lucrătorilor din agricul
tura ținutului Krasnodar. N. S. 
Hrușciov, prim secretar al CC. al 
P.GU.S., a rostit o cuvintare.

La începutul cuvin tării sale, 
S- S. Hrușciov a subliniat că suc
cesele gigantice dob indite de po- 
porul sovietic In cei 40 de ani de 
patere sovietică creează încrede
re fermă in realizarea cu succes 
a programului construcției cu. 
muniste adoptat dz Congresul al 
XX-lea al P C.U.S. N. S. Hruș- 
dev a subliniat importanța reor
ganizării conducerii economiei 
naționale pe baza hotăririlor ple-

• “ • • • ““al

BERLIN 10 (Agerpres) — La 
9 martie s-a deschis la Leipzig 
cea de-a cincea conferință pe în
treaga Germanie a muncitorilor. 
La lucrările conferinței participă 
1.300 de delegați

Unul din membrii vest-ger- 
mani ai Comitetului permanent 
pentru convocarea conferințelor 
muncitorești pe întreaga Germa
nie a prezentat un raport în ca
drul conferinței.

La sflrșitul dezbaterilor a luai 
cuvîntul W. Ulbricht. prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G.

Participanții la conferință au 
aprobat cu însuflețire documen
tul „Calea și scopurile clasei 
\nuncitoare germane" care a fost 
dezbătut tn cursul ‘întrunirii,

- , , - , 5luxat să lucreze sub erzi^ui a--Principiile marxism-leninismului —
JL J'Ti'ea In zona Gaza a ^gu-

£vern provizoriu'* de c&tre 
fritâțUe O.N.U. Agenția France 
VPresse relatează :â &:est 
Jpem". alcătuit din daci persoo- 
*ne „de încredere din rlndol poou- 
^lației'*, va înlocui fosta ad^unis- 

pâri politice și ideologice care?1'** comausă dia primari fi |" 
se exclud reciproc". mumcipoli f

Așadar, după părerea lui K.
Popovici, împărțirea lumii in' 
două tabere s a produs nu in ur
ma faptului ca in afară de siste
mul capitalist a apărat sistemul 
mondial socialist cu economia, po
litica și ideologia sa. d in urma 
creării a două blocuri militare. 
Dacă nu ar fi existat aceste 
blocuri. In domeniul economiei ar 
înflori „schimbul liber și general 
de bunuri". După părerea lui K. 
Popovici, dacă nu ar fi existat 
blocuri, țările sodaliste ar fi re
nunțat și la lupta lor ideologică. 

Acest mod de a pune problema 
nu urmărește de fel lichidarea 
blocurilor militare, d reprezintă 
de fapt o încercare de a slăbi 
lagărul sodalist

Este îndeobște cunoscut că U- 
niunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și toate cele
lalte țări din lagărul socialist 
s-au pronunțat și se pronunță tn 
mod consecvent pentru lichidarea 
blocurilor militare in lumea con
temporană, pentru dezarmare, 
pentru crearea unui sistem de 
securitate colectivă. Se știe că 
Uniunea Sovietică a propus de 
multă vreme să se lichideze blo
cul Atlanticului cu toate filialele 
sale precum și coaliția Tratatului 
de la Varșovia, pe care unele sta. 
te socialiste au fost nevoite să-1 
creeze ca răspuns Ia amenințarea 
din partea blocului imperialiștilor. 
Această propunere nu a fost tn- 
făptuită pînă în prezent numai 
din cauza împotrivirii cercurilor 
agresive imperialiste care con
duc blocul Atlanticului.

In cuvîntările lor conducătorii 
iugoslavi încearcă să creeze im
presia că Iugoslavia ar fi „împo
triva blocurilor". Dar Iugoslavia 
ea însăși participă la pactul bal
canic. din care, după cum se știe, 
fac parte state membre ale blocu
lui Atlanticului de nord.

Nu trebuie să se confunde pro
blema blocurilor militare și pro
blema existenței lagărului socia
list. Lagărul socialist este expre
sia în domeniul politic a faptu
lui incontestabil că s a creat un 
sistem economic socialist mon
dial. De la apariția acestui sistem 
a luat ființă și lagărul socialist. 
Acesta este un proces obiectiv, 
firesc. Țările socialiste nu pot să 
fie izolate una de alta, să nu fie 
unite între ele prin legături trai
nice de prietenie și asistență mu
tuală. Pe aceste țări le apropie 
unitatea orînduirii lor sociale și 
de stat, unitatea sarcinilor și 
țelurilor politice, economice și 
culturale, unitatea concepției des-

Politica externă a țărilor so
cialiste se întemeiază pe baza 
științifică de granit a marxism- 
leninismului. Aplicarea consec
ventă a principiilor marxist-le
niniste in politica externă per
mite să se înțeleagă în mod just 
legile obiective care determină 
situația internațională, să se ți
nă seama de posibilitățile pe 
care le oferă situația reală pen
tru promovarea politicii externe 
socialiste, să se rezolve cu suc
ces problemele puse de viață. In 
aceasta constă marea forță a 
fioliticii externe a statelor socia- 
iste.
Dintre problemele principiale de 

cea mai mare importanță ale po
liticii externe a tuturor țărilor 
socialiste face parte și problema 
coexistenței pașnice a statelor 
cu sisteme sociale diferite. Sta
tele socialiste se pronunță pentru 
coexistența pașnică a tuturor țări
lor indiferent de orînduirea lor 
social-politică, pentru întrecerea 
lor în domeniile economic și cul
tural, pentru renunțarea la folo
sirea forței armate în rezolvarea 
problemelor internaționale. Nu 
încape îndoială că există largi 
posibilități și perspective pentru 
colaborarea în interesul păcii și 
securității popoarelor, pentru lăr
girea schimbului economic și 
cultural intre state cu orînduiri 
sociale și politice diferite. Aceas
ta reprezintă piatra unghiulară 
a politicii externe a tuturor sta
telor socialiste. Dar nu se poate, 
bineînțeles, interpreta coexisten
ța statelor cu orihduiri sociale 
diferite ca un fel de. contopire a 
două sisteme sociale opuse — 
capitalismul și socialismul — 
fără a devia de la principiile 
marxism-leninismului.

Or, spre un astfel de punct de 
vedere inclină se pare unii con
ducători iugoslavi, ca de pildă 
K Popovici, secretarul de stat 
pentru Afaceri Externe al Repu
blicii Populare Federative Iugo
slavia. care a luat recent cuvin- 
tul Ia ședința comună a Came
relor Scupșcinei Populare Fede
rative și care și-a consacrat cu- 
vîntarea expunerii felului în care 
el înțelege politica de coexisten
ță. Popovici a vorbit despre „ten
dința obiectivă spre o tot mai 
accentuată interdependență gene
rală și colaborare intre toate 
țările pe baza independenței și e- 
galității lor in drepturi, spre 
crearea unei piețe mondiale unice 
in scopul stabilirii unor legături 
economice generale, incluzînd aci 
și necesitatea ajutorului interna
țional in dezvoltarea țărilor slab 
dezvoltate, precum și spre înlă-

baza politicii externe 
a țărilor socialiste

în legături «u cuvînUrei 
rostită de tovarășul K. Po
po viei, secretar de stat pentru 
afacerile externe al RPF. Iu
goslavia, în Scupșclna Popu

lară Federativă.

turarea războiului și a folosirii 
forței în rezolvarea problemelor 
internaționale și interstatale liti
gioase".

In lume există state socialiste, 
unde se află la putere oamenii 
muncii care își îndreaptă efortu
rile spre construirea unei vieți 
noi și consolidarea cauzei păcii; 
paralel cu acestea există state 
capitaliste, în care se află la pu
tere clasele exploatatoare, inte
resate în menținerea orînduirii 
capitaliste, care promovează po
litica „de pe poziții de forță" și 
a cursei înarmărilor. Existența 
celor două sisteme este un fapt 
istoric care oglindește o treaptă 
firească în dezvoltarea societății. 
Dacă s ar accepta însă schema 
acestui om de stat iugoslav ar 
reieși că roata istoriei trebuie în
toarsă înapoi Piața mondială u- 
nică a existat doar atunci cînd 
a existat un sistem economic 
mondial unic — capitalismul.

Piața mondială nu este decît 
o parte componentă organică a 
unui sistem economic mondial. 
Deoarece în prezent în lume exis
tă două sisteme economice, firește 
că există și două piețe mondiale. 
Bineînțeles aceasta nu exclude 
nici legăturile economice, nici cea 
mai largă colaborare economică 
între cele două sisteme. Dar, chiar 
și cele mai favorabile condiții 
pentru dezvoltarea unor aseme
nea legături economice nu pot 
contopi intr-unui singur două 
sisteme opuse ale economiei și nu 
pot restabili „piața mondială u- 
nică". O asemenea teorie a „co
existenței" nu are nimic comun 
cu principiile marxist-leniniste.

Nu este de mirare că adepții a- 
cestei teorii asimilează lagărul so
cialist cu un bloc militar și decla
ră fățiș că el este o piedică în ca
lea creării „unei interdependențe 
generale" a țărilor capitaliste și 
socialiste, precum și în calea re
stabilirii „pieții mondiale unice". 
Iată cum judecă în legătură cu 
aceasta K. Popovici: „Blocurile 
create tindeau să se transforme 
fiecare în parte, potrivit logicii 
sale interne, în tabere militare a- 
parte în detrimentul securității 
colective,. în sisteme economice 
închise în detrimentul schimbului 
liber și general de bunuri, în gru-

pre lume, activitatea partidelor 
marxist-iemniste aflate la patere 
In aceste țări și care sint deta
șamente ale mișcării comumste 
mondiale.

In epoca cind aodalismul a 
devenit un sistem mondial, sar
cina este de a extinde principiul 
intenuțioiulismului proletar a- 
supra sferei relațiilor interstatale 
ale țărilor «oculiste. In condițiile 
dominației capitalismului relațiile 
intre state sint pătrunse de neîn
credere de dușmănie ascunsă și 
fățișă, de naționalism și șovinism, 
aceste relații se bazează pe do
minația unor state și subordona
rea altora. Relațiile Intre statele 
socialiste se eliberează de toată 
această murdărie capitalistă; in
ternaționalismul proletar este 
principiul fundamental al rela
țiilor Intre țările sodai ste care ti 
inește. Intr-un singur Ugăr.
„Statele socialiste — după 

cum a subliniat pe bună dreptate 
tov. Ciu En-lai In raportul său 
cu privire la călătoria in țările 
Asiei șT Europei — stnt legate 
prin idealuri și țeluri comune, 
care constau fn construirea comu
nismului. De aceea relațiile lor 
reciproce se întemeiază pe prin
cipiile internaționalismului pro
letar. Totodată, statele socialiste 
sint state independente și suve
rane ; de aceea, relațiile lor re
ciproce se întemeiază de aseme
nea pe principiul marxist leninist 
al egalității tn drepturi a națiuni
lor".

Lagărul socialist are la bază 
mărețele principii revoluționare 
ale marxism-leninismului. ~ 
cipiul internaționalismului 
tar, care a avut și are un 
riaș in lupta revoluționară 
sei muncitoare împotriva 
capitalului, se manifestă tn pre
zent, în condițiile existenței sis
temului socialist mondial cu o 
forță și mai mare. In vremurile 
de astăzi celebra lozincă a Iui 
Marx și Engels „Proletari din 
toate țările, uniți-vă 1“ inseamnă 
nu numai o chemare la lupta pen-; 
tru eliberarea de sub robia ca
pitalului, ci și unirea efortu
rilor în lupta pentru construirea 
societății socialiste. Acum, cind 
construirea socialismului se în
făptuiește de popoarele mai mul
tor țări din Europa și Asia, a 
căror populație constituie o trei
me din intreșga omenire, a 
îndemna — așa cum fac unii oa
meni politici iugoslavi — să con
struiești socialismul de unul sin-

ui

Prin- 
prole- 
rol u- 
a cla- 
robiei

șirei din februarie a C.C. 
P.C.U.S.

Cind vom traduce in viață 
tiriri’e adoptate de plenara 
februarie și vom desfășura toata 
forțele noasZre organizatorice a 
spus X. S. Hrașoov aceasta va 
dace la • creștere colosala a in
dustriei și vom obține tn dome- 
mal industriei aceleași rezultate 
pe care le-aaa obtinot in agricul
tură dud ut valorificat pămîn. 
turile iațeienite. Reorganizarea 
activității pe baza hotăririlor ple
narei din februarie deschide in
dustriei noastre uriașe posibili- 
UțL

Reterindu.se la succesele agri- 
i culturii, N. S. Hrușciov a arătat 
; necesitatea aprecierii situației in- 
I tr-aa mod oui critic. Astfel, deși

ho- 
din

tn țară a fost rezolvată proble
ma cerealelor, ea nu poate fi con. 
siderată rezolvată dacă nu se 
ține seama de problema creșterii 
animalelor. Trebuie să trecem cu 
adevărat la asigurarea deplină a 
nevoilor poporului in ce privește 
aprovizionarea cu lapte, carne 
produse de carne, să asigurăm ne
voile industriei în ce privește ma
teria primă.

O parte însemnată a cuvlntărll 
sale, N. S. Hrușciov a consacrat-o 
ana'izei amănunțite a stării agri
culturii in ținutul Krasnodar, 
succeselor și lipsurilor în dezvol
tarea agriculturii și a creșterii 
animalelor.

Vorbind despre ridicarea re
coltei porumbului la hectar, N. S. 
Hrușciov s-a referit la experiența 
gospodăriilor populare și a coo
perativelor agricole din R.D. Ger
mană. Gospodăriile sovietice fac 
ca ele un schimb de experiență, 
ceea ce aduce un folos celor 
două părți-

In încheiere, N. S. Hrușciov a 
vorbit despre faptul că IN ȚARA 
SOVIETICA EXISTA IN PRE. 
ZENT TOT CE ESTE NECESAR 
PENTRU REZOLVAREA SAR
CINILOR MĂREȚE ALE CON
STRUIRII COMUNISMULUI — 
o industrie de prim ordin care În
zestrează agricultura cu tehnica 
nouă, pâminturi bune, cadre cu 
experiență, cultură și cunoștințe.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă anunță că la 10 martie au 
început la Pekin tratativele în
tre premierul Conciliului de Stat 
al R.P. Chineze, Ciu En-lai, și 
președintele guvernului Republi
cii Cehoslovace, W. Si rocky.

PARIS. — Referindu-se Ia 
„surse demne de încredere" zia
rele pariziene anunță că în mai 
a.c. va avea loc la Rabat „con
ferința țărilor africane" la care 
vor participa reprezentanții Ma
rocului, Tunisiei, Libiei, Egip
tului, Sudanului, Etiopiei, Li
beriei și statului Ghana.

DAMASC.— Ziarul „Al-Djum- 
hur" publică o știre a corespon
dentului său din Beirut despre 
un acord secret între Liban și 
S.U.A. După cum anunță cores
pondentul, acest acord prevede 
construirea în Liban a unor baze 
militare ale S.U.A. și a trei au- 
to-străzj de importanță militară.

BELGRAD. — Agenția Ta- 
niug anunță că la invitația pre- 
ședintelui Republicii Egipt, Nas
ser. Svetozar Vukmanovici, pre
ședintele Vecei Executive Fede-

rative a Iugoslaviei vizita
Egiptul la jumătatea lunii mar. 
tie.

BUDAPESTA. — Cu ocazia »- 
niversării a 140 de ani de la naș. 
terea marelui poet maghiar Arany 
Janos, ziarul „Nepszabadsag" din 
10 martie publică un articol sem. 
naț de Dr. Petru Groza intitulat 
„Sărbătorirea lui Arany Janos".

HANOI. — Ministerul Aface. 
rilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității la 10 martie 
comunicat in care se anunță 
guvernele R.D. ....._
R.P.F. Iugoslavia au hotărît 
stabilească relații diplomație 
tre cele două țări și să facă 
schimb de reprezentanți diploma, 
tici cu rangul de ambasadori.

BUDAPESTA. — In după 
amiaza zilei de 9 martie a so
sit la Budapesta cunoscutul cîn- 
tăreț francez Yves Montând în. 
soțit de soția sa, artista Simone 
Signoret, și de ansamblul său 
orchestral.

In cursul celor patru zile în 
care va sta la Budapesta el va 
da cinci recitale.

Vietnam

un 
că 
Și 
să 

în.

Campionatele mondiale de tenis de masă
STOCKHOLM 11 (Agerpres).— 

Luni seara au fost atribuite pri
mele titluri la cea de a 24-a e- 
diție a campionatelor mondiale 
de tenis de masă. In meciul de
cisiv pentru cucerirea cupei „Cor- 
! «“ s-au întîlnit echipele le-
mlhlne ale Japoniei și R.P. Ro
mine, principale protagoniste ale 
ultimelor campionate. După cum 
se știe echipa R.P. Romine cîști-

gase pînă acum de 5 ori acest 
trpfeu. De data aceasta sporti
vele japoneze .....................
și au obținut 
de 3—0.

Competiția 
„Swaythling" 
semenea cu o victorie japoneză. 
In meciul final, selecționata Ja
poniei a întrecut echipa R.P. 
Ungare cu scorul de 5—2.

au jucat mai bine 
victoria cu scorul

pentru 
s-a terminat

cupa 
de a-

gur. rapt de întregul sistem so
cialist mondial. înseamnă tn rea
litate fărim:Xrea și slăbirea for
țelor socaLstnutau o abatere de 
la principiile marxism-leninismu- 
lui, de la principiile internaționa
lismului proletar.

In relapife dintre țările socia
liste are o mare importanță și 
atitudinea Iată de Uniunea So
vietică, ca pr.ma țară a socialis
mului victorios, ca față de un 
stat care a acumulat cea mai bo
gată experiență tn construirea 
socialismului in cei <0 de am ai 
istoriei sale. Atitudinea nihilistă 
față de această experiență, care 
a devenit un bun al întregii o- 
meniri progresiste, nu poate, fi
rește, să nu fie un indiciu al unei 
atitudini foarte precise și față de 
cauza socialismului. întărirea 
contimiă a un tâții tuturor țări
lor socialiste, întărirea poterii la
gărului socialist internațional 
corespunde intereselor fundamen
tale ale oamenilor muncii din 
toate țările, cu toate că aceasta 
nu este pe placul imperialiștilor.

Cercurile imperialiste acordă 
In prezent o importanță primor
dială planurilor lor de a rupe ță
rile socialiste una de alta, incer- 
cărilor lor de a submina unitatea 
lagărului socialist. In acest scop 
ele caută să intensifice activitatea 
rămășițelor claselor dușmănoase, 
să readucă la viață diferite ele
mente fracționiste. aciuiate tn 
partidele comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste, să 
ațîțe stări de spirit naționaliste 
și șoviniste. Ele caută să folo
sească de asemenea în scopurile 
lor subversive diferitele lipsuri, 
greșeli și lacune in 
societății socialiste 
sau alta. In aceste 
luptei de clasă pe 
națională, toate 
acțiunile, măsurile 
in țările capitaliste 
rile socialiste au propriul 
sens de clasă obiectiv incontes. 
tabil.

O astfel de abordare a proble
mei cu privire la sensul adevărat, 
de clasă al unor evenimente sau 
altora și cu privire la faptul că oa
menii chiar și în ciuda intențiilor 
lor, pot deveni o unealtă în jocul 
forțelor de clasă străine lor, co
respunde principiilor marxism- 
leninismului. Dar acest punct de 
vedere, mai cu seamă după eve
nimentele din Ungaria, nu este 
pe placul acelor teoreticieni și po
liticieni care ar dori să estompe-

construirea 
într o tară 

condiții ale 
arena inter

ni anifestări le, 
politice, atit 
cit și tn ta

ior

ze oarecum esența obiectiv 
contrarevoluționară a evenimen
telor din Ungaria. In a- 
ceastă ordine de idei, în 
ultimul timp tn presa iugo
slavă a Început să fie la modă 
aîirmația că părerile presei so
vietice față de adevăratul sens de 
clasă al unor evenimente sau al
tora ar reflecta învățăturile teo
reticienilor burghezi americani — 
„pragmatiștr care au proclamat: 
„Este adevărat tot ce este util". 
Secretarul de stat al R.P.F. Iugo
slavia in discursul său a dat și 
el tribut acestei mode. Dar acest 
reproș a greșit adresa. In Uni
unea Sovietică nu sint împărtă
șite concepțiile teoreticienilor 
burghezi americani. Noi stăm pe 
pozițiile marxism-leninismului și 
luptăm împotriva pragmatismului 
și celorlalte teorii burgheze, ceea 
ce nu se poate spune despre unii 
oameni politici iugoslavi.

Erorile în politică nu stnt gre
șeli ale celor patru operații arit
metice. In ce privește erorile po
litice este firească întotdeauna în
trebarea cui pot folosi ele. Nu 
poți să nu-ți amintești de pildă, 
că atunci cind caracuda.idea
listă din basmul lui Saltikov- 
Șcedrin credea nețărmurit în ar
monie, nu admitea ideea ca lupta 
să fie legea vieții și considera 
.degeaba nu are știuca dreptul 
să inghită", această filozofie s a 
dovedit a fi foarte utilă pentru 
știud și nicidecum pentru cara
cude. De aceea ghigorțul spunea 
caracudei: „Vrei să rezolvi pro
bleme mondiale, dar despre știuci 
habar nu ai I" Sintem împotriva 
„teoriilor", care denaturează a- 
devărul și sint de folos tutujor 
știucilor sau altor răpitoare ale 
imperialismului contemporan.

Nu poate fi trecută
fel cu vederea nici 
parte din discursul lui 
Popovici în care s-a referit 
la problema activității subversive 
a lagărului imperialismului îm
potriva sistemului socialist. La 
început el a exprimat un adevăr 
îndeobște cunoscut, dedarînd că 
„nici pe departe toate greutățile 
în construirea socialismului nu a- 
par din cauza activității subver
sive și a comploturilor din afa
ră". Dar K. Popovici a vorbit 
despre aceasta pentru a trage ur
mătoarea concluzie monstruoasă, 
care denaturează adevărul: „Acest 
lucru trebuie eă-1 înțelegem cu atît 
mai mult cu cit este unicul mij
loc de a evita recidiva stalinis-

de 
acea

K.

mului care, după convingerea 
noastră profundă a adus cauzei 
«socialismului in perioada de du
pă cel de-al doilea război mon
dial un. rău incomparabil mai 
mare, decît toate comploturile im
perialiste luate la un loc".

Cum poate fi apreciată această 
declarație a secretarului de stat 
al R.P.F. Iugoslavia ? In presa 
iugoslavă termenul „stalinism", 
inventat în mod artificial, se 
folosește deseori pentru a de
făima orînduirea socială și 
de stat sovietică, politica 
P.C.U.S., pentru a defăima lagă
rul socialist. Dar cum poți să te 
numești comunist și să te dedai 
la atacuri de acest fel ?

Iar dacă tn discursul secreta
rului de stat al R.P.F. Iugoslavia, 
K. Popovici, se vorbește de greșe
lile comise de Stalin și condam
nate de partidul nostru, atunci și 
in acest caz pentru orice comu
nist fie chiar și o simplă compa
rarea acestor greșeli cu activitatea 
subversivă a imperialiștilor con
stituie o profanare monstruoasă și 
.revoltătoare. Această comparație 
reprezintă o încercare nedemnă 
și lamentabilă de a reabilita in
tr-un fe! oarecare activitatea sub
versivă a imperialiștilor și de a 
arunca o umbră asupra Uniunii 
Sovietice, asupra cauzei socia. 
lismului în ansamblu.

A vorbi in felul acesta — in
seamnă a apăra pe complotiștii 
imperialiști murdari, pe agenții 
infami ai imperialismului, pe 
reprezentanții „diplomației dola
rului", „pe cavalerii mantiei și 
pumnalului", pe calomniatorii lip
siți de scrupule, care ponegresc 
socialismul, pe propagandiștii urii 
între popoare.

După cel de-al doilea război 
mondial, imperialiștii au inundat 
lumea cu torente de singe, com
ploturile imperialiste au înăbușit 
mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor, organizațiile demo
cratice ale oamenilor muncii din 
țările capitalului au fost strinse 
tot mal tare în menghina repre
siunilor polițiste, mulți dintre cei. 
mai buni fii ai poporului muncitor 
și-au dat viața în lupta împotriva ------ -
burgheziei, pentru cauza clasei v_.«n? sPre adîncirea
muncitoare, cu ajutorul imperia
liștilor din afară contrarevoluțio
narii aii organizat repetate provo
cări criminale. Despre aceasta au 
vorbit, printre altele, recent în 
mod amănunțit reprezentanții ță
rilor socialiste la ședințele O.N.U.,

condamnind cu hotărîre activita
tea subversivă a imperialiștilor a- 
mericani împotriva țărilor lagă
rului socialismului. Dar despre 
toate acestea K. Popovici nu a 
scos nici un cuvint in amplul său 
discurs, el nu a găsit nici un cu
vint pentru a condamna uneltiri
le imperialiștilor. Ce să mai spui, 
aici se vede dar o poziție ideo
logică, care numai aceea pe care 
stau marxist-leniniștii nu este.

Secretarul de stat al R.P.F. Iu
goslavia a declarat în discursul 
său că „concepția noastră des
pre lume este bazată pe marxism
leninism". Dar o analiză atentă 
a discursului său arată că în ce 
privește aprecierea situației inter
naționale actuale în analizarea 
celor mai importante evenimente 
din epoca noastră, el s-a înde
părtat mult de bazele marxism- 
leninismului. Abaterea însă de la 
principiile marxist-leniniste nu 
poate șă nu se reflecte asupra o- 
rientării politicii externe a unui 
stat socialist.

Dorim sincer ca principiile 
marxism-leninismului să consti
tuie baza relațiilor dintre toate 
țările socialiste. Dorim sincer să 
nu avem divergențe cu Iugoslavia 
asupra problemelor fundamentale 
ale_ politicii externe. Consi-, 
derăm ca și pînă acum că dez
voltarea relațiilor de prietenie 
dintre Uniunea Sovietică și Iugo
slavia este în interesul socialis
mului, în interesul cauzei păcii, 
în interesul popoarelor noastre, 
înlăturarea hotărîtă a tuturor pie
dicilor din calea dezvoltării rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări va fi bine înțeles întîmpinată 
cu o profundă satisfacție de în
treaga . opinie publică sovietică. 
Toți știu că Uniunea Sovietică, în 
ceea ce o privește, a făcut și face 
la rîndul său totul pentru ca prie
tenia și colaborarea dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei să se dezvolte și să 
se întărească pe baza princi
piilor marxism leninismului, a 
principiilor internaționalismului 
proletar. Este necesar ca și oa
menii de stat iugoslavi să tindă 
sPțe, înlăturarea divergențelor

----- v. duuiuued 
lor. spre întărirea prieteniei și 
colaborării Iugoslaviei cu țările 
lagărului socialist.
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