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. Țoi dimineața la Palatul Marii 
5**ări Naționale, s-au 

ale celei de-a Il-a 
pe țară a Uniunii

dor Studenților din
' . pulară Romînă-

La conferință participă delegați
• ,?și de conferințele Asociațiilor 

rdenților din toate centrele uni- 
"1 -sitare din țară.

In loja din dreapta incintei erau 
izenți tovarășii Gheorghe Gheor- 
iu-Dej, Chivu Stoica, 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Cons- 
îtin Pîrvulescu, Leonte 
iton Moisescu, Gheorghe Stoica, 
îrticipanții la conferință au în- 
npinat cu aplauze îndelungate 

conducătorii partidului și gu- 
ritului.
In sală se află de asemenea in- 
ați : membri ai C. C. al P.M.R. 
ai guvernului, academicieni și 

ofesori universitari, conducători
■ universităților și institutelor de 
-Vățămint superior și reprezen- 
jtți ai unor ministere și organi- 
‘h'i obștești, activiști de partid, 

A. și ai U-A.S.R., reprezen- 
: ai tinerilor muncitori din

jbricile și uzinele Capitalei.
Ua lucrările conferinței sînt de 
iță : Sudhanshu Chaudhuri — 

• țcretar al U.I.S.; Iuri Skiriatov 
: -J- vicepreședinte al Consiliului 
Iudențesc de pe lingă Comitetul 
ganizațiilor de tineret din 
■R.S.S.: Hu Ti-li — președintele 
îderației studenților pe întreaga 
tină; Jerzy Wilczynski — se
ctar al Uniunii Studenților Po- 

Inezi; [furt Knobloch — membru 
Consiliului Central al Uniunii 

'neretului Liber German, vicepre- 
.dința al Consiliului Studențesc 
n Leipzig; Elena Suchovska — 
icretar al C.C. al Uniunii Tinere- 
ilui Slovac din R. Cehoslovacă; 
ajo Peter — secretar al Consi- 

r-’Jului Central al Comitetului or
ganizațiilor studenților din R. P. 
ngară; Nicolae Ghențev — 
icmbru al C. C. al Uniunii Ti
tratului Comunist Dimitrovist 
in R- P. Bulgaria ; Niko Tiko — 
iprezentant al studenților din 
. P. Albania și Nazim Salo — 
fpfeentant al Federației Studen- 
itor din Irak.
Deschizînd lucrările conferinței, 

Șvarășul Ion Iliescu — președin
ție Consiliului Uniunii Asdciații- 
?r Studenților din R- P. Romînă, 
i nuqțele Uniunii a salutat pe 
lembrii C.C. al P.M.R., ai Birou
ri Politic în frunte cu tovarășul 
jheorghe Gheorghiu-Dej. membrii 
uvernului prezenți la Conferință, 
tecum și delegații, invitații și re- 
rezentanții organizațiilor studen- 
pști și de tineret de peste hotare.

S-a trecut apoi la alegerea cr
anelor conferinței: Prezidiul, Co- 
nisia de validare, Comisia de re- 
oluții și Secretariatul.

Conferința a edoptat următoa- 
ea ordine de zi:

1. — Raportul de activitate al 
lonsiliului U.A.S.R.

2. — Raportul Comisiei de cen- 
o.ri.

3. — Alegerea ___
I.A.S.R. și a Comisiei de 
ari.
Raportul de activitate al 
liului Uniunii Asociațiilor 
enților din R.P. Romînă, e fost 
■ezentat de tov. Ion Iliescu — 
"eședintele U.A.S.R.
Raportul Comisiei de cenzori a 
st prezentat de tov. Claudiu Io- 
■scu-Bujor, președintele corni- 
e*--.

deschis
Ccnfe-

Asocia- 
Republica

Petre

Răutu,

Consiliului
cen-

Con-
Stu-

mp in at cu ovații prelungite, 
Tua-t apoi cuvîntul tovarășul 

heorghe Gheorghiu-Dej care a 
ansmis delegațiilor la conferință 

tutuTor studenților din 
lastră un călduros salut 
rtea Comitetului Central

P.M.R. și guvernului R. P. Ro- 
mîne.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rinduri de aplauzele par- 
ticipanților la conferință care au 
ovaționat îndelung pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central, în frunte cu 
tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru înflorirea patriei noastre 
— Republica Populară Romînă. 
pentru socialism și pace.

★

In continuarea lucrărilor au 
avut loc discuții asupra Raportu
lui de activitate al Consiliului 
U.A.S.R. și a Raportului Corni 
siei de cenzori.

Au luat cuvîntul delegații: 
Cornel Burtică (București), Fă
găraș Georgescu (lași).

In ședința de după-amiază, de
legații au primit cu vii aplauze 
cuvîntul lui Iuri Skiriptov, vice
președinte al Consiliului Studen
țesc de pe lingă 
ganizațiilor de 
U.R.S.S., care a adus Conferin
ței și întregului tineret din țara 
noastră un călduros și frățesc sa
lut din partea celor 2 milioane 
de studenți sovietici, din partea 
Comsomolului Leninist și a în
tregului tineret sovietic. El a o- 
ferit în dar Conferinței 
lit în miniatură.

La discuțiile asupra 
lor au luat cuvîntul 
Gnoriu Rațiu (Cluj), 
Ștefănescu (Galați), luliu Furo 
(Orașul Stalin), Marco Balekics
(Timișoara), Ștefan Koszty
(Cluj). ,

In aplauzele celor prezenți a 
luat cuvîntul Hu Ți-li, președin
tele Federației studenților pe în
treaga Chină, care a adus salu
tul studenților chinezi și al în
tregului tineret din marea Chină. 
El a dăruit Conferinței obiecte 
lucrate de studenții chinezi.

De la tribuna Conferinței a 
luat apoi cuvîntul Sudhanshu 
Chaudhuri. secretar al Uniunii 
Internaționale a Studenților, care 
a subliniat importanța unității 
studenților din întreaga lume în 
lupta pentru pace, relevînd acti
vitatea U.I.S.-ului îndreptată spre 
întărirea legăturilor de prietenie 
și colaborare ale studenților din 
întreaga lume. El a oferit Confe
rinței un steag al U.I.S.

Președinte'? Comisiei de vali
dare, tov. crigore Crăiniceanu, a 
prezentat apoi raportul comisiei.

Au luat în continuare cuvîntul 
delegații Iulian Cîrțînă (Bucu
rești) și Aurel Ivan (Iași).

Conferința a fost salutată apoi 
de Nicolae Ghențev, membru al 
C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist din R.P. Bul
garia. El a urat studenților și în
tregului tineret romîn noi succe
se în construcția socialismului 
în țara noastră.

Cuvîntul de salut al lui Nazim 
Salo, reprezentant al Federației 
Studenților din Irak a prilejuit 
participanților La conferință o 
manifestare de solidaritate cu po
poarele care luptă pentru conso
lidarea independenței naționale îtn- 
potriva uneltirilor colonialiștilor.

In numele întregului tineret 
din R. Cehoslovacă. Elena Su- 
chovska, secretar al C.C. al Uni
unii Tineretului Slovac, a adus 
Conferinței un călduros și fră
țesc salut.

Conferința a ales apoi Comisia 
de propuneri pentru modificări la 
Statutul Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R.P. Romînă.

Lucrările Conferinței continuă.

(Agerpres)

Comitetul or- 
tineret din

un sate-

rapoarte-’ 
delegații 

Liliana

Tovarăși,

Cuuîntarea
Gheorghe Gheorghiu Oej
Central al Partidului 

Romîn și guvernul 
Populare Romine, 

Confe-

Comitetul 
Muncitoresc 
Republicii 
transmit delegaților la 
rința Națională a Asociațiilor 
Studențești și tuturor studenților 
din Republica Populară Romînă, 
un salut călduros. (Aplauze pre
lungite, urale).

In țara noastră, tineretul 
prezintă o însemnată forță 
cială și politică. El și-a 
devotamentul său de 
față de partidul nostru 
tica sa în toate marile 
pentru cucerirea puterii 
de către clasa muncitoare, pen
tru făurirea și consolidarea sta
tului democrat-popular.

Punînd în slujba poporului 
capacitatea sa creatoare, energia 
nesecată și entuziasmul ce-i sint 
caracteristice, tineretul, condus de 
partid, aduce un aport deosebit 
de prețios în opera de făurire a 
vieții noi socialiste. Partidul și 
guvernul. întregul popor, mani
festă o deosebită grijă și dra
goste față de tînăra generație, 
față de viitoarele cadre de inte
lectuali.

Studenții constituie unul din 
detașamentele importante ale ti
neretului, de a cărui creștere șl 
pregătire temeinică pentru mun
că și viață este profund interesat 
întregul peper.

Conferința Națională a Asocia
țiilor Studențești se desfășoară în 
condițiile unui puternic avînt in 
muncă al clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare, intelectuali
tății, pentru construirea econo
miei și culturii socialiste.

Mergind ferm pe drumul arătat 
de partid, poporul r.cstru a obți
nut intr-un timp seurt realizări 
de însemnătate isterică cu care 
pe drept cuvînt se poete mîndrî.

Industria noastră socialistă s-a 
dezvoltat intr-un ritm susținut. 
La sfîrșitul acestui an volumul 
producției industriale va depăși 
de 4 cri și jumătate nivelul anu
lui 1938, din care cel ai mijloace
lor de producție de 5 ori și ju
mătate.

Agricultura se dezvoltă conti
nuu pe calea socialismului. Sec
torul socialist în agricultură cu
prinde de pe acum aproape 60 la 
sută din suprafața agricolă a 
țării.

Venitul național al țării noas
tre a crescut în ultimii 10 ani 
de peste 3 ori. Ca rezultat al dez
voltării economiei naționale crește 
necontenit nivelul de trai al po
porului muncitor.

în anii democrației populare au 
fost obținute importante rezulta e 
în înfăptuirea revoluției cultu
rale. Știința și cultura au devenit 
un bun al maselor de oameni ai 
muncii.

A fost creată o largă bază ma
terială necesară dezvoltării învă
țămîntului, activității științifice, 
artistice, muncii culturale de ma
să. Numai pentru nevoile invăță- 
mintului s-au alocat între 
1951-1958 din bugetul statului 
peste 20 miliarde lei, din care a- 
proape 3 miliarde și jumătate nu
mai pentru învățămintul superior-

Au fost reamenajate și construi
te zeci de localuri pentru învăță- 
mîntul superior și numeroase la
boratoare. Aproape 60 la sută din 
numărul total al studenților pri
mesc astăzi burse de stat. Peste 
55 la sută din studenți locuiesc in

re- 
so- 

dovedit 
neclintit 
și poli- 

bătălii 
politice

căminele ce le-au fost puse la 
dispoziție în acest scop. In toate 
centrele universitare funcționează 
cantine studențești la care iau 
masa mai mult de 65 la sută din
tre studenți.

Construcția economiei și culturii 
socialiste a cerut schimbări fun
damentale în organizarea și con
ținutul învățămîntului 
în munca de pregătire a 
de intelectuali necesari 
noastre.

Procesul de învățămînt 
orientat pe o bază nouă, 
fică-materialistă și îndreptat spre 
o strinsă legătură cu practica 
construcției socialiste.

învățămintul superior a fost lăr
git și reprofilat în vederea satis
facerii cerințelor crescînde ale dez
voltării economiei naționale și a 
vieții social-culturale. Au fost 
create noi institute și facultăți, 
corespunzătoare acelor ramuri ale 
economiei, care au luat o puter
nică dezvoltare în anii regimului 
democrat-popular-

Porțile institutelor și facultăți
lor noastre s-au deschis larg 
pentru fiii oamenilor muncii. Dacă 
în timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc marea majoritate a studen
ților erau proveniți din rindurile 
păturilor avute, în anul universi
tar 1958-1959, studenții proveniți 
din rindurile clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare, 
tății, reprezintă peste 
din totalul studenților.

Marea majoritate a 
dovedesc devotamentul 
cauza construcției socialiste, mun
cind cu simț de răspundere și se
riozitate și obținînd succese în
semnate la învățătură și in acti
vitatea obștească.

Un rol de mare răspundere în 
creșterea și educarea noii generații 
de intelectuali îl au cadrele 
dactice universitare care, 
imensa lor majoritate, se 
duiesc cu dragoste și perseverență 
să predea studenților cunoștințele 
necesare, pentru a-i forma ca 
specialiști de o înaltă calificare, 
cetățeni conștienți și constructori 
activi ai socialismului.

Școala noastră superioară aduce 
o contribuție de preț la formarea 
intelectualității noi, cuprinzind mii 
și mii de ingineri, medici, profe
sori, artiști, proveniți din rinduri
le celor ce muncesc- Poporul nos
tru se mîndrește cu acest detașa
ment puternic de intelectuali noi 
care — alături de imensa majori
tate a vechii intelectualități — 
contribuie cu talentul, entuziasmul 
și întreaga Ior capacitate la re
zolvarea problemelor complexe ale 
producției industriale și agricole, 
la înfăptuirea revoluției culturale, 
la ridicarea pe o treaptă din ce în 
ce mai înaltă a prestigiului inter
național a] științei și culturii noas
tre. (Aplauze).

Tovarăși,
Pe linia indicată de Congresul 

al IS-lea al partidului și de ple
narele C. C. al P.M.R., partidul 
mobilizează și concentrează efor
turile întregului popor pentru spo
rirea continuă a forțelor de pro
ducție, dezvoltarea industriei și 
transformarea socialistă a agricul
turii, ridicarea necontenită a pro
ductivității muncii în toate do
meniile, pentru scoaterea la iveală 
și punerea în valoare a uriașelor 
bogății naturale ale țării și a ma
rilor rezerve de care dispune eco-

superior, 
cadrelor 

patriei

a fost 
științi-

intelectuali-
90 la sută

studenților 
lor față de

di- 
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stră-

Aspect din sală în timpul cuvin tării tovarășului Gheorghț Gheorg hiu-D*^ (Fot®» ĂGERPRES)

nomia, pentru creșterea continuă 
a producției de bunuri 
și culturale.

îndeplinirea acestor 
cere un număr din ce în ce 
mare de cadre cu calificare supe
rioară, specialiști în domeniul teh
nic, științific, didactic. Aceasta 
constituie o importantă problemă 
de partid și de stat.

Sarcina principală ce stă în 
prezent în fața învățămîntului su

materiale

obiective 
mai

rămășițelor mentalității și mora
vurilor burgheze, pentru comba
terea influenței concepțiilor burghe
ze în știință și a prejudecăților mis
tice, care împiedică pe cel ce este 
încă stăpînit de ele, să se formeze ca 
un adevărat intelectual de valoare. 
Aceste rămășițe ale trecutului nu 
dispar de la sine, lichidarea lor, 
eliberarea oamenilor muncii și, în 
primul rînd a tineretului — de 
astfel de rămășițe în gindire, ne-

perior este ca, odată cu pregăti
rea teoretică a studenților, să asi
gure o legătură strinsă a proce
sului de învățămînt cu cerințele 
industriei, agriculturii și culturii 
noastre socialiste în plină dezvol
tare.

Trebuie cu grijă elaborate și ex
perimentate caile și metodele le
gării învățămîntului superior de 
practică, a îmbinării cunoștințelor 
teoretice temeinice cu o bună ca
lificare tehnică, generalizîndu-se 
experiența pozitivă acumulată în 
această direcție. De asemenea, 
trebuie luate măsuri în vederea 
îmbunătățirii învățămintului seral 
și fără frecvență pentru ca acesta 
să formeze un număr din ce in ce 
mai mare de cadre cu pregătire 
superioară din rindurile tinerilor 
care lucrează nemijlocit în pro
ducție. Să formăm în rindurile ti
neretului o opinie de masă pentru 
a se pregăti în vederea intrării în 
școli superioare muncind în pro
ducție, deoarece drumul cel mai 
sigur spre învățămintul superior, 
spre o calificare profesională înal
tă, duce prin școala muncii în fa
brică, în uzină, în mină, în gos
podăria agricolă de stat, în gos
podăria agricolă colectivă! (Aplau
ze furtunoase).

Cadrele didactice au datoria de 
a asigura cunoașterea și însușirea 
de către studenți a celor mai noi 
descoperiri ale științei și a reali
zărilor tehnicii mondiale și, in 
primul rînd ale științei și tehnicii 
sovietice, care și-au dovedit supe
rioritatea in cele mai importante 
domenii.

Corpul didactic și asociațiile 
studențești trebuie să atragă în 
activitatea științifică un număr 
cit mai mare de studenți și — 
ceea ce este deosebit de impor
tant — să îndrepte cercetările 
științifice spre rezolvarea proble
melor concrete ale producției din 
întreprinderi, unități agricole — 
principalul criteriu de apreciere a 
eficacității muncii științifice a 
studenților.

Tovarăși,
Cunoașterea temeinică a științei 

marxist-leniniste, a adevărului 
științific despre natură, viață, so
cietate, ajută pe studenți la înțe
legerea justă și aprofundarea ori
cărei ramuri a științei, la inter
pretarea justă a evenimentelor is
toriei mondiale contemporane, la 
cunoașterea și înțelegerea profun
dă a politicii partidului și statu
lui nostru, a perspectivelor dezvol
tării țării noastre, îi ajută să de
vină buni specialiști, cetățeni con- 
știenți, luptători activi pentru pro
gresul patriei socialiste, 
progresul omenirii.

In munca de educare a tinere
tului studios trebuie acordată o 
mare atenție însușirii filozofiei și- 
economiei politice marxist-leninis
te, istoriei mișcării muncitorești 
din țara noastră și mișcării mun
citorești internaționale. Trebuie 
dusă o luptă hotărită împotriva

pentru

cesită o muncă ideologică perse
verentă. Lupta ce se desfășoară in
tre filozofia materialist-dialectică 
și filozofia idealistă este însăși 
lupta pentru progresul științei. 
Numai gîndirea eliberată de pre
judecăți, gindirea bazată pe con
cepția materialist-dialectică des
chide drum larg către un nestăvi
lit progres al științei și culturii.

★
Politica marxist-leninistă a par

tidului nostru în problema națio
nală a asigurat egalitatea deplină 
în drepturi a naționalităților con
locuitoare cu poporul romîn, con
sfințită în Constituția Republicii 
Populare Romîne. înfăptuirea în 
practică a acestei politici, deve
nită politică de stat, este cunos
cută și prețuită de întregul nostru 
popor muncitor.

Asigurarea consecventă a de
plinei egalități in drepturi a mi
norităților naționale cu poporul 
romîn a întărit continuu unitatea 
și frăția tuturor celor ce mun
cesc în lupta pentru construirea 
socialismului, pentru înflorirea 
patriei noastre — Republica Popu
lară Romînă. Această frăție se 
reflectă și în relațiile dintre stu
denți, fii ei oamenilor muncii ro- 
mîni și ai naționalități.or conlo
cuitoare.

In condițiile orînduirii demo- 
crat-populare, școala reprezintă 
un mijloc puternic de apropiere 
între tinerii de toate naționalită
țile, de înlăturare a tendințelor 
de izolare națională și a rămăși
țelor învrăjbirii naționale pe care 
au cultivat-o clasele exploata
toare, de educare a tineretului in 
spiritul patriotismului și interna
ționalismului socialist, în spiritul 
luptei unite, umăr la umăr, pen
tru scopul comun — construirea 
socialismului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dați-mi voie in legătură cu a- 
ceasta să citez cîteva din ideile 
marelui Lenin despre școală.

„Atita timp cit diferite națiuni 
trăiesc in cadrul aceluiași stat — 
scrie Lenin — aceste națiuni sînt 
legate intre ele prin milioane și 
miliarde de fire cu caracter eco
nomic, juridic și social. Cum ar 
putea fi smuls învățămintul din 
rețeaua acestor legături ?... Din 
faptul că economicul unește strins 
între ele națiunile care locuiesc 
în cadrul aceluiași stat rezultă 
că încercarea de a le separa 
odată pentru totdeauna în do
meniul problemelor „culturale", și 
mai ales ale învățămîntului, este 
absurdă și reacționară. Dimpo
trivă, trebuie să urmărim unirea 
națiunilor în domeniul învățăm n- 
tului, pentru a pregăti în școală 
ceea ce se înfăptuiește in viață". 
(V. I. Lenin — Opere, vel. 19, 
pag. 498—499, E.S.P.L.P. 1957)

Iar în altă parte, combătînd 
concepțiile naționaliștilor în ma
terie de învățămînt, Lenin 
nea :

„Interesele democrației în ge
nerat și interesele clasei munci*

toare în special, cer exact con
trariul : trebuie să luptăm pentru 
unirea copiilor de toate naționa
litățile în școlile unjce ale locali
tății respective; trebuie ca in 
problema școlii, muncitorii de 
toate naționalitățile să ducă lao
laltă politica proletară...

Preocuparea noastră trebuie să 
fie nu crearea i-ntr-un fel sau al 
tul a unor bariere între națiuni 
în problema școlii, ci dimpotrivă 
— crearea unor condiții demo
cratice elementare pentru convie
țuirea pașnică a națiunilor pe 
baza egalității în drepturi" (V. 1. 
Lenim — Opere, voi. 19, pag. 528— 
529, E.S.P.L.P. 1957).

Consider că mai avem de mun
cit ca școala noastră să contri
buie in tot mai mare măsură la 
întărirea frăției între tinerii de 
toate naționalitățile, pentru ca 
tineretul nostru studios, fără deo
sebire de naționalitate, să învețe 
și să trăiască împreună, să des
fășoare laolaltă activitatea ob
ștească și culturală. Asociațiilor 
studențești le revine un rol de 
mare însemnătate in această pri
vință. (Aplauze puternice).

In trecut burghezia și moșierimea 
ducindu-și politica de asuprire na
țională, au răspândit otrava șovi
nismului și naționalismului, pentru 
a învrăjbi pe oamenii muncii de 
diferite naționalități și a-i abate de 
la lupta comună pentru interesele 
lor vitale- Sint bine cunoscute ur
mările nefaste ale activității di
versioniste naționalist-șovine, des
fășurate în rindurile tineretului 
studios de către clasele exploata
toare și uneltele lor — organiza
țiile fasciste, care au căutat să 
profite de lipsa de experiență și 
insuficienta călire politică a tine
retului studios, cît și de fapul că 
o parte însemnată a acestuia pro
venea din rindurile păturilor a- 
vute și era mai receptivă la edu
cația șovină.

Rămășițele claselor exploatatoa
re, elementele reacționare, agenții 
imperialiștilor străini încearcă și 
astăzi să strecoare în rindurile ti
neretului și studenților idei retro
grade naționalist-șovine, anti
populare, să propage învrăjbirea și 
izolarea națională. Dar, ca și în
tregul tineret, studenții noștri, în 
marea lor majoritate fii ai oame
nilor muncii, ai căror părinți au 
cunoscut și simțit din plin crunta 
exploatare burghezo-moșierească, 
asuprirea socială și națională, 
știu să prețuiască cuceririle revo
luționare ale poporului, să urască 
pe dușmanii săi și dau o ripostă 
hotărîtă oricăror manifestări ale 
dușmanului de clasă. (Aplauze fur
tunoase, prelungite)'.

Activitatea educativă din insti
tuțiile de învățămint superior tre
buie să dezvolte și mai mult la 
studenți dragostea și devotamentul 
nemărginit pentru patrie, pentru 
poporul muncitor și cuceririle sale 
revoluționare, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn — continuato
rul celor mai glorioase tradiții de 
luptă ale poporului romîn pentru 
eliberarea sa națională și socială, 
conducătorul său încercat in lupta 
pentru construirea vieții noi so
cialiste. (Aplauze prelungite, 
ovații).

Studenții trebuie ajutați să cu
noască și să prețuiască tot ceea 
ce este mai valoros și mai înain
tat din trecutul științei și culturii 
romînești și să-și lărgească ne
contenit orizontul prin cunoașterea 
operelor de valoare ale culturii 
poporului nostru și a celorlalte 
popoare.

Studenții trebuie educați în spi
ritul sentimentelor nobile ale prie
teniei frățești față de popoarele 
Uniunii Sovietice, față de po
poarele celorlalte țări socialiste, in 
spiritul solidarității cu oamenii 
muncii din întreaga lume.

In îndeplinirea sarcinilor
mare răspundere ce stau în fața 
învățămintului superior, un rol în
semnat revine organizațiilor de 
partid din universități și institute, 
care trebuie să-și îndrepte întrea
ga lor atenție spre continua îm
bunătățire a muncii didactice, 
științifice și politico-educative în 
rindurile studenților.

Tovarăși,
In lume au loc astăzi uriașe 

transformări care duc omenirea 
cu pași mari inainte spre progres. 
Este o deosebită fericire pentru ti
năra generație care s a născut și 
trăiește într-o astfel de epocă pli
nă de evenimente istorice și 
eroice.

Pe mai mult de o pătrime 
suprafața globului pămintesc 
prinzlnd peste o treime din |

în 
în

de

fapte

spu

■ din 
cu- 

popu- 
lația lumii, popoarele Uniunii So
vietice și ale celorlalte țări ale 
lagărului socialist, însuflețite de 
ideile atotbiruitoare ale marxism- 
leninismului, muncind cu abnega
ție și entuziasm și intr-ajutorîndu- 
se frățește, cîștigă mereu noi vic
torii în întrecerea pașnică cu ca
pitalismul, întărind prin exemplul 
ior încrederea oamenilor muncii 
de pretutindeni in victoria marii 
cauze a socialismului și păcii in 
întreaga lume. (Aplauze prelun
gite).

întreaga omenire a recunoscut

strălucitele succese obținute de 
cultura, știința și tehnica sovieti
că a căror încununare o constituie 
primii sateliți artificiali ai Pămin- 
tului și cea de-a 10-a planetă, pri
ma planetă a Soarelui creată de 
om. Această minunată victorie care 
a deschis era pătrunderii omului 
in spațiul interplanetar este încă 
o dovadă zdrobitoare a imensei 
superiorități a sistemului socialist 
asupra sistemului capitalist.

Grandiosul program de con
struire desfășurată a comunismu
lui, elaborat de Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S., oglindește 
posibilitățile inepuizabile, fără pre
cedent în istorie, pe care Ie capă
tă omul în condițiile orînduirii so
cialiste, pentru construirea unei 
vieți din ce în ce mai bune. Rea
lizarea acestui măreț program de 
construcție pașnică va exercita o 
profundă înriurire nu numai 
viața poporului sovietic ci și
viața popoarelor din celelalte țări 
socialiste și din întreaga lume.

Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. a demonstrat din nou că 
socialismul și pacea sint de ne
despărțit. Omenirea progresistă 
este profund recunoscătoare Uniu
nii Sovietice pentru eforturile el 
neobosite -n vederea apărării pă
cii, micșorării încordării interna
ționale și înlăturării pericolului 
de război la care uneltesc dușma
nii păcii și socialismului.

Republica Populară Romînă, 
împreună cu celelalte țări ale 
lagărului socialist și cu toate for
țele iubitoare de pace din în
treaga lume, luptă pentru re
zolvarea pașnică a problemelor 
internaționale litigioase, pentru 
încetarea „războiului rece", pen
tru ca uriașele mijloace mate
riale folosite astăzi pentru înar
mare să fie puse în slujba îm
bunătățirii traiului cameniilor, in 
slujba progresului și a păcii.

Împreuna cu întregul popor, cu 
tineretul muncitor, studenții din 
țara noastră sprijină cu căldură 
politica de pace a statului nostru. 
Asociațiile studențești închegind 
și dezvoltind relații de prietenie 
și colaborare cu studențimea din 
țările socialiste și cu studenții 
progresiști din toată lumea, aduc 
o contribuție însemnată la unirea 
tineretului și studenților și a tu
turor forțelor care luptă pentru 
victoria cauzei păcii, in care este 
profund interesată in primul rînd 
tinăra generație. (Aplauze).

Dragi tovarăși studenți și 
studente,
în fața tineretului din țara 

noastră este larg deschis drumul 
spre viitor, spre țelul luminos și 
cel mai nobil — construirea so
cialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie. (Aplauze).

Avem o țară frumoasă și un 
popor harnic. Socialismul a des
cătușat forțe uriașe, capabile să 
puna in valoare imensele bogății 
materiale și spirituale ale po
porului nostru, in interesul întă
ririi puterii economice a patriei și 
a creșterii bunăstării oamenilor 
muncii.

Luminoasele perspective de 
dezvoltare ale economiei și cul
turii noastre socialiste, deschid 
un cîmp larg de activitate tutu
ror oamenilor muncii din țaîa 
noastră, tineretului, specialiștilor 
din diferite domenii, intelectuali
tății noastre.

Trebuie să vă pregătiți temei
nic pentru profesiunea aleasă, 
pentru minunata activitate con
structivă ce vă așteaptă in fie
care colț al țării, unde veți avea 
pe deplin posibilitatea să vă afir
mați talentul, energia, entuzias
mul și întreaga capacitate, în 
munca și lupta pentru victoria 
socialismului, pentru binele și fe
ricirea poporului, pentru înflori
rea patriei noastre dragi — pen
tru pace in lume. (Aplauze furtu
noase ).

Asociațiile studențești în cei 
doi ani de activitate a lor au 
desfășurat o activitate rodnică pe 
linia indicată de partid.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Rornin și guvernul 
Republicii Populare Romine iși 
exprimă convingerea că asocia
ții.e studențești, sub conducerea 
organizațiilor de partid și cu 
ajutorul organizațiilor U. T. M., 
iși vor spori contribuția la Îm
bunătățirea întregii activități d.n 
universități și institute de invă- 
țăniint superior pentru ca acestea 
sa se dezvo te și mai mult ca ce
tăți ale științei și culturii înain
tate, a'e luptei jm-potriva a tot ce 
este vechi și perimat, pentru pro
movarea și victoria noului, pentru 
formarea cadrelor de intelectuali 
capabili și devotați trup și suflet 
cauzei construcției socialiste. (A- 
plauze prelungite).

Comitetul Centrai 
și guvernul, urează 
lucrărilor celei de-a 
rînțe Naționale a 
Studențești și spor la învățătură 
tuturor studenților din Republica 
Populară Romînă. (Ovații și ura- 
le. Participant» în picioare, acla
mă pentru Partidul Muncitoresc
Romîn și Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghț
Gheorghiu-Dej).

al Partidului 
succes deplin 
doua Ccnfe- 

Ascciațiilor



Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților
prezentat de tov. Ion Iliescu, președintele Consiliului U.A.S.R.

din R.P.R.

Tovarășii
De la prima Conferință pe țară a 

Asociațiilor Studenților din R.P. Ro- 
mînă au trecut doi ani, o perioadă 
relativ scurtă, dar bogată în reali
zări și succese ale poporului nostru, 
care, sub conducerea partidului, a 
făcut noi pași înainte pe calea cons
truirii societății socialiste

Fiecare om al muncii, fiecare tî- 
năr este cuprins de un sentiment de 
legitimă mîndrie față de realizările 
dobîndite în dezvoltarea economiei 
noastre, față de minunatele perspec
tive pe care le deschide opera de 
construire a socialismului.

Vorbitorul a arătat apoi succesele 
obținute în anii democrației popu
lare datorită justeței și înțelepciu
nii politicii partidului nostru, mun
cii pline de abnegație a întregului 
nostru popor pentru aplicarea ei în 
viață, precum și perspectivele des
chise de hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958.

Avîntul impetuos luat de econo
mia noastră, crearea și dezvoltarea 
unor noi ramuri ale industriei so
cialiste, perspectivele industriei 
noastre chimice, dezvoltarea și me
canizarea puternică a agriculturii 
noastre socialiste reprezintă un 
uriaș cîmp de activitate pentru toti 
oamenii muncii, pentru tineretul 
nostru, pentru întreaga intelectuali
tate. Toate acestea cer noi cadre de 
specialiști cu o înaltă calificare, in
troducerea în producție a tehnicii ce
lei mai moderne, formarea unei ti
nere intelectualități tehnice bine 
instruită, călită, hotărîtă să-și dă
ruiască întreaga capacitate și putere 
de muncă nevoilor patriei.

Perspectiva înfloririi continue a 
țării noastre, a dezvoltării vertigi
noase a industriei ei socialiste, a a- 
griculturii noastre noi oferă uriașe 
posibilități de afirmare a tinerei ge
nerații de intelectuali, posibilități 
mari de valorificare a tuturor capa
cităților lor, însuflețește studenți
mea în munca ei de pregătire știin
țifică, de însușire a cuceririlor știin
ței și tehnicii celei mai înaintate, în 
hotărîrea de a lupta cu și mai mult 
elan pentru aplicarea politicii parti
dului. de a-și aduce contribuția la 
construirea socialismului în patria 
noastră.

Statul nostru, partidul și Comite
tul său Central manifestă o atenție 
și o grijă părintească pentru îmbu
nătățirea permanentă a condițiilor 
de studiu și de viață ale studenților.

Numai în anii primului plan cin
cinal statul nostru a cheltuit peste 
340 milioane lei pentru construcția 
de noi localuri de învățămînt, că
mine, cantine. în ultimii 14 ani s-au 
construit și amenajat 470 noi labo
ratoare. La dispoziția studenților se 
află 120 cămine în care sînt cazați 
peste 55 la sută din studenți. In ul
timii doi ani, au fost date în folo
sință noi cămine modern utilate în 
toate centrele universitare. Aproape 
60 la sută din numărul studenților 
primesc burse și aproape 66 la sută 
dintre ei iau masa la cantinele stu
dențești.

Ca rezultat al politicii partidului 
și guvernului și al măsurilor luate 
în anii regimului democrat-popular, 
învătămîntul nostru superior a de
venit profund democratic. Prin in
troducerea burselor întreprinderilor 

Pentru un învățămînt de nivel înalt, strîns legat 
de sarcinile construcției economice și culturale

Tovarăși,
în anii regimului democrat-popu

lar învătămîntul superior a căpătat 
o largă dezvoltare, fiind legat de 
realitatea și necesitățile construcției 
socialiste. Au luat ființă noi institu
te și facultăți, secții profilate în 
funcție de nevoile economiei și 
culturii naționale.

învătămîntul a căpătat un conți
nut cu adevărat științific, fiind a- 
șezat pe temelia de neclintit a în
vățăturii marxist-leniniste.

Una din sarcinile principale puse 
de partid în fata învățămîntului su
perior este legarea și mai strînsă 
a procesului de învățămînt de via
ță. de practica construcției socia
liste.

Pe baza indicațiilor Partidului si 
guvernului Ministerul învățămîntu-i 
lui și Culturii a introdus experi
mental anul de practică premergă
tor studiilor pentru studenții de la 
Facultățile de Construcții, Mine și 
Agronomie. Experiența dobîndită a- 
nul trecut a dovedit justețea, utili
tatea și eficacitatea acestei măsuri.

Un rol important în pregătirea 
și formarea studenților îl are prac
tica în producție — parte integran
tă a procesului de învățămînt. Ac
tivitatea științifică a studenților re
prezintă de asemenea o formă im
portantă de participare a studenți
lor la rezolvarea unor probleme 
concrete ale activității din indus
trie și agricultură. în decurs de 7 
ani, numărul membrilor cercurilor 
științifice a sporit de la 3.500 la a- 
proape 12.500 în 1957—1958, ceea ce 
reprezintă 24,5 la sută din numărul 
studenților.

Numai la Conferința pe tară a 
cercurilor științifice din aprilie 1958, 
au fost prezentate peste 150 lucrări, 
multe dintre ele de interes practic 
imediat pentru nevoile economiei 
tării.

Cu toate acestea considerăm că 
asociațiile, consiliile pe centre uni
versitare și Consiliul U.A.S.R. au fă
cut încă puțin pentru legarea strînsă 
a pregătirii teoretice a studenților 
cu problemele producției.

Consiliile asociațiilor trebuie să a- 
precieze activitatea cercurilor științi
fice studențești nu atît după numă
rul de lucrări prezentate, ci în pri
mul rînd după calitatea și eficiența 
tehnico-economică a acestora.

Asociațiile trebuie să orienteze în 
și mai mare măsură activitatea 
cercurilor științifice studențești spre 
cele mai actuale probleme țehnico- 
economice ale producției industriale 
și agricole. în această privință tre
buie să cerem un sprijin mai susții

și sfaturilor populare, imensa ma
joritate a studenților în pursul anu
lui universitar 1958—1959 la facul
tăți sînt fii de muncitori și țărani 
muncitori.

Trecînd în revistă toate aceste do
vezi ale grijii părintești pe care o 
arată partidul și guvernul studen- 
țimii, un profund sentiment de re
cunoștință cuprinde inimile noastre 
față de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, față de Comitetul său Central, 
față de guvernul Republicii Popu
lare Romîne. Studențimea noastră 
este hotărîtă să muncească și să 
lupte astfel incit să se dovedească 
demnă de această grijă, de aceste 
condiții minunate. Ea nu va precu
peți nimic pentru a-și dovedi drago
stea și devotamentul nețărmurit 
față de partid, dorința fierbinte de 
a-și închina forțele cauzei mărețe a 
socialismului.

Studenții știu să prețuiască sacri
ficiile care s-au făcut pentru făuri
rea viefii pe care o trăiesc azi și ei 
știu de asemenea că datoria lor este 
de a lupta din răsputeri pentru apă
rarea și consolidarea tuturor cuceri
rilor noastre revoluționare, pentru 
ca viata de azi să devină din ce în 
ce mai bogată și mai frumoasă.

Comparînd trecutul cu prezentul 
fiecare dintre noi își dă seama că 
realitatea noastră confirmă odată în 
plus faptul că numai în socialism, 
unde puterea de stat și economică a- 
parține celor ce muncesc, învătă
mîntul și cultura își găsesc condiții 
optime de dezvoltare, devenind un 
bun al maselor.

în regimul burghezo-moșieresc în
vătămîntul superior nu corespundea 
nevoilor reale ale dezvoltării tării, 
nu pregătea specialiști în conformi
tate cu necesitățile economiei și cul
turii naționale. Din numărul total 
de studenți aflați în 1938 în institu
tele de învățămînt superior, numai 
9,2 la sută urmau institutele teh
nice, 3,9 la sută institutele agrono
mice, în timp ce aproape 30 la sută 
din totalul studenților urmau facul
tatea de drept.

Regimul burghezo-moșieresc ma
nifesta un dezinteres total pentru 
condițiile ma’teriale ale învățămîn- 
tului superior, pentru condițiile de 
viață și studiu ale studenților din 
vechea Romînie. în acest sens se 
pot da multe exemple. Numărul 
căminelor și cantinelor studențești 
era cu totul insuficient. Studenții 
trebuiau să plătească taxe ridica
te, care făceau aproape imposibilă 
pătrunderea fiilor de oameni ai 
muncii în învătămîntul superior, iar 
cei care reușeau să pătrundă o fă
ceau cu neînchipuite privațiuni.

în aceeași situație se găsesc încă 
și azi studenții din țările capitaliste, 
însuși secretarul pentru sănătate și 
educație al S.U.A. a fost nevoit să 
recunoască intr-un memorandum 
înaintat Casei Albe că multi tineri 
„capabili de a deveni intelectuali pă
răsesc școlile din lipsă de posibili
tăți materiale".

în țări cu o numeroasă clasă 
muncitoare, studenții fii de munci
tori reprezintă, după datele oficiale, 
doar 3,5 la sută din numărul total 
al studenților în Franța, 3,2 la sută 
în Suedia, 2,9 la sută în Japonia. 
Multi dintre cei ce reușesc, supu- 
nindu-se unor mari privațiuni, să 
termine studiile, devin șomeri inte
lectuali.

nut din partea conducerilor institu
telor și cadrelor didactice.

Deși s-a îmbunătățit preocuparea 
pentru practica în producție a stu
denților, totuși nu toate asociațiile 
s-au străduit suficient pentru a cui 
tiva la studenți interesul pentru 
muncă. Aceasta a făcut ca să mai 
existe încă studenți care consideră 
practica un prilej de plimbare prin 
întreprinderi și nu de întregire și 
consolidare a cunoștințelor dobîndite 
în cursul anului universitar.

Trebuie însă subliniat că multe din 
deficiențele existente în legarea în- 
vățămîntului cu viața, cu practica, 
sînt determinate de modul în care 
Ministerul învățămîntului și Cultu
rii organizează aplicarea unor 
prevederi ale hotărârilor partidului 
și guvernului în această direcție. 
Astfel deficiențe serioase se manifes
tă de asemenea în orientarea tema
ticii proiectelor de an și de diplomă 
ale studenților care nu întotdeauna 
atacă cele mai actuale probleme 
tehnico-economice ale industriei și 
agriculturii, construcțiilor și trans
porturilor.

Ministerul învățămîntului și Cul
turii nu a luat împreună cu de
partamentele interesate măsurile or
ganizatorice necesare pentru a asi
gura locuri corespunzătoare de mun-i 
că tuturor studenților pentru prac
tică.

Multe institute, departamente, 
printre care Ministerul Industriei 
Grele și Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, și conduceri de uzine, 
nu s-au ocupat suficient de organi
zarea practicii în producție a stu
denților. Multe locuri de practică au 
fost repartizate nejudicios. S-au în
tocmit defectuos unele programe de 
practică. întîrzierea apariției noului 
regulament și a repartiției locu- 
rilor de practică a creat de aseme
nea multe deficiente.

Avînd în vedere că o bună parte 
a absolvenților universităților se 
pregătesc pentru a deveni cadre de 
predare în învățămînt, o importanță 
deosebită o prezintă practica didac
tică. în această direcție, Ministerul 
învățămîntului și Culturii a luat 
măsura de a asigura baze perma
nente de practică pedagogică pentru 
studenții din ultimii ani ai universi
tăților în anumite școli medii. Ar 
fi necesar, de asemenea, ca pentru 
studenții acestor facultăți să se asi
gure legături mai strînse cu viața 
școlară nu numai în ultimul an, ci și 
în timpul celorlalți ani de studii.

Partidul ți guvernul nostru acor
dă o atenție deosebită pregătirii de 
noi contingente de intelectuali, de 

specialiști în toate domeniile știin
ței și tehnicii, proveniți din rîndul 
tinerilor muncitori și țărani munci
tori, care activează direct în produc
ție. O importanță deosebită o pre
zintă din acest punct de vedere în- 
vățămîntul seral și fără frecvență, 
care este un mijloc important de 
pregătire a unor astfel de specia
liști. Trebuie să spunem că în anii 
anteriori, funcționarea învățămîn
tului superior fără frecvență a pre
zentat deficiențe care au dus la de
naturarea scopului pentru care a 
fost creat, Ia pătrunderea unor ele
mente care nu au nimic cu produc
ția. Sarcina asociațiilor studențești 
este ca, alături de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organizații
lor de partid, să sprijine aplicarea 
măsurilor pe care le preconizează 
partidul și guvernul pentru îmbună
tățirea acestui sistem de învăță
mînt.

Tovarăși,
Luptînd pentru îndeplinirea sar

cinilor puse de hotărîrea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. din iunie 
1956 — document de mare impor
tanță pentru activitatea în rînduri- 
le studenților, asociațiile s-au stră
duit în cei doi ani de existență, 
să-și îndeplinească sarcina lor prin
cipală de a cultiva în rîndul stu
denților dragostea pentru studiu. Pe 
baza acestei munci a crescut răs
punderea studenților pentru învăță
tură care se oglindește în rezulta
tele din ce în ce mai bune obținute 
la examene, în nivelul mai ridicat 
al pregătirii absolvenților facultă
ților noastre.

Cu toate acestea mai sînt unii 
studenți care nu se pregătesc sis
tematic, nu respectă disciplina uni
versitară, lipsesc de la cursuri și se- 
minarii și se prezintă superficial 
pregătiți în sesiunile de examene.

Unii din aceștia au văzut în noul 
regulament al examenelor, care pre
vede eșalonarea lor în trei sesiuni, 
doar posibilitatea amînării exame
nelor de pe o sesiune pe alta. O zi
cală populară spune că : „la toamnă 
se numără bobocii"; dar tot toamna

Să asigurăm continua dezvoltare a activității 
politico-ideologice și educative a studenților

Tovarăși,
Procesul complex al pregătirii ti

nerei generații de intelectuali impli
că în mod necesar atît însușirea u- 
nor profunde și temeinice cunoștințe 
profesionale, cit și a unei concepții 
înaintate despre natură și societate, 
a unei temeinice pregătiri ideologice 
și polițice. Intelectualul zilelor noa
stre nu se poate limita numai la vi
ziunea îngustă a propriei sale spe
cialități. Tocmai de aceea studenții 
noștri în marea lor majoritate, ma
nifestă, un viu interes pentru însuși
rea învățăturii marxist-leniniste. Ei 
înțeleg că numai această învățătură 
poate da fiecărui intelectual o con
cepție justă despre viață, o metodă 
științifică de cercetare, perspectiva 
clară a scopului întregii sale activi
tăți creatoare. Și acest lucru se o- 
glindește în rezultatele mereu mai 
bune obținute de studenți la discipli
nele sociale, ca și în întreaga lor a- 
titudine politică.

Trebuie arătat însă că mai există 
din păcate unii studenți cu un ori
zont îngust, limitat, în general slab 
pregătiți, care studiază mecanic, sco
lastic și care nu se preocupă de in
terpretarea științifică a fenomenelor 
naturii și societății și a propriei lor 
specialități.

Cercurile științifice de științe so
ciale constituie un ajutor prețios 
pentru studiul mai aprofundat de 
către unii studenți a învățăturii 
marxist-leniniste, pentru răspândi
rea ei.

Insă asociațiile nu au contribuit 
încă în măsura posibilităților la ex
tinderea activității cercurilor științi
fice de pe lîngă catedrele de științe 
sociale. Tematica acestor cercuri va 
trebui să ne ajute în însușirea te
meinică a cunoștințelor economice și 
filozofice, în interpretarea mar- 
xist-leninistă a ultimelor cuce
riri ale științei, ' în cunoaște
rea temeinică a politicii parti
dului și a statului nostru. în această 
privință solicităm un sprijin mai 
eficient din partea tuturor cadrelor 
didactice.

Asociațiile au contribuit de ase
menea la răspândirea marxism-leni- 
nismului prin diferite activități în 
afara procesului de învățămînt, or- 
ganizînd conferințe și expuneri pe 
diferite teme ideologice și politice, 
simpozioane, dezbateri teoretice, re
cenzii.

De asemenea un număr însemnat 
de studenți lucrează ca propagan- 

întro pauză * Cordsrkrjpi,

se numără și repetenții, cînd lași 
pe mîine ceea ce poți face azi. A- 
ceasta se întîmplă cu cei ce amină 
pentru toamnă un număr mare de 
examene, obținînd rezultate foarte 
slabe.

Asociațiile studenților au muncit 
insuficient pentru a clarifica răs
punderea sporită care revine fiecă
rui student’ în noile condiții de or
ganizare a5 sesiunilor de examene. 
Munca asociațiilor în acest domeniu 
a păstrat în multe cazuri un caracter 
general, negăsind cele mai eficace 
forme organizate pentru îndrumarea 
pregătirii profesionale a fiecărui stu
dent.

Trebuie să arătăm de asemenea 
că Ministerul învățămîntului și Cul
turii lichidează cu încetineală ano
maliile existente în cîteva planuri 
de învățămînt care prevăd uneori 
un număr mare de examinări (exa
mene și colocvii) în sesiunea din 
ianuarie, care durează numai 15 
zile, iar în alte cazuri o singură exa
minare sau nici una, păstrînd în 
schimb pentru sesiunea de vară 
7—8 examinări. Credem că ar fi ne
cesară introducerea examenelor par. 
țiale la sfîrșitul fiecărui an de stu. 
dii, înlăturînd practica programării 
materiei predate într.un an de stu
dii la examenul din anul următor.

Pregătirea studenților e legată în 
mare măsură de existența unor 
cursuri și manuale tipărite. în ulti. 
mii ani a fost elaborat un număr 
mare de cursuri și manuale, unele 
dintre ele cu un înalt conținut știin
țific și ideologic, care sînt de un 
prețios ajutor în munca de pregătire 
a studenților. Trebuie însă să men
ționăm că, mal ales la unele disci, 
pline din facultățile umanistice, 
avem încă puține cursuri tipărite.

Nici pînă In prezent nu există un 
curs tipărit de Istoria R.P.R.. de 
Geografia R.P.R., de Istorie a lite
raturii romîne. de Istorie a literatu. 
rii universale și altele. La nici una 
din cele 8 discipline ale catedrei de 
tehnologia construcțiilor de mașini 
de la Institutul Politehnic din Ora
șul Stalin nu au fost tipărite sau 
litografiate cursuri.

diști în școli, instituții și întreprin
deri, ca lectori ai S.R.S.C.

Ciclurile de conferințe organizate 
în institutele de învățămînt superior 
de organizațiile U.T.M., care au 
fost primite cu deosebit interes de 
către studenți, au adus o contribu
ție importantă la răspîndirea ideo
logiei clasei muncitoare. La buna 
organizare și desfășurare a acestor 
cicluri au contribuit prin activita
tea lor și asociațiile studenților. 
Hot&rîri importante de partid și de 
stat au fost pe larg popularizate în 
masa studenților.

O parte însemnată a activităților 
asociațiilor a fost închinată acțiuni
lor menite să dezvolte continuu 
mîndria patriotică pentru marile 
realizări obținute de poporul nostru 
muncitor în anii regimului demo
crat-popular, pentru bogățiile și fru
musețile patriei noastre. Cultivînd 
tradițiile glorioase ale clasei noastre 
muncitoare, ale partidului nostru, 
ale U.T.C.-ului, ale mișcării progre
siste studențești, asociațiile au con
tribuit la dezvoltarea conștiinței po
litice a studenților, educîndu-i în 
spiritul hotărârii de a urma pildele 
minunate ale comuniștilor și uteciș- 
tilor, de a învăța necontenit din dir- 
zenia și abnegația lor în luptă, din 
dragostea lor fierbinte față de pa
trie și popor.

Cu toate realizările obținute în 
munca politico-educativă considerăm 
că mai avem multe de făcut in a- 
cest domeniu. Mai sînt încă stu
denți care nu dau suficientă aten
ție citirii presei, nu se inte
resează și nu sînt la curent 
cu problemele politice interne 
și internaționale, care trăiesc in
tr-o lume îngustă de preocupări

Asociațiile sînt datoare să lupte 
împotriva unor tendințe de apoli
tism și de plafonare intelectuală, să 
cultive interesul pentru cunoștințe 
cît mai largi și multilaterale, pen
tru problemele politice, interesul 
față de viața obștească care pulsea
ză în jurul nostru.

în fața noastră trebuie să stea 
mereu învățătura partidului de a 
nu slăbi nici un moment munca po
litică, propagarea activă a ideologiei 
clasei muncitoare, căci acolo unde 
slăbește munca noastră ideologică 
își face loc influenta ideologiei bur
gheze. După cum arăta tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej la cel de al II-lea 
Congres al P.M.R. „Existența în 

țara noastră a rămășițelor exploa
tării omului de către om, ca și exis
tența lumii capitaliste constituie o 
sursă permanentă de propagare a 
concepțiilor ideologice burgheze".

Oficinele propagandei reacționare, 
rămășițele claselor exploatatoare 
răspândesc calomnii împotriva po
porului și socialismului, otrava na
ționalismului și cosmopolitismului, 
concepții idealiste, mistice, dispre
țul față de muncă, descompune
rea morală. în mod deosebit dușma
nii socialismului caută să denigreze 
succesele pe care le obține poporul 
muncitor în construcția economică, 
politică și culturală.

Conducîndu-se după principiul 
„dezbină și domnește" burghezia și 
moșierimea română au căutat întot
deauna să otrăvească conștiința po
porului, a tineretului semănînd în
vrăjbirea națională, pentru a-i aba
te astfel atenția de la exploatarea 
cruntă la care erau supuși deopotri
vă oamenii muncii români și ai mi
norităților naționale.

Odată cu rezolvarea problemei na
ționale ca urmare a politicii înțelep
te a P.M.R. în patria noastră s-a 
întărit și s-a cimentat prietenia fră
țească între poporul romîn și națio
nalitățile conlocuitoare.

Rămășițele claselor exploatatoare, 
elementele legionare, fasciste, pro
paganda imperialistă încearcă însă 
să mai răspîndească și astăzi, în spe
cial în rândurile tineretului și mai ales 
ale tineretului studios, otrava națio
nalismului. în rîndul unor elemente 
înapoiate, rupte de viață, din rândul 
studenților, mai apar uneori unele 
manifestări izolate de naționalism și 
șovinism, unele tendințe de izolare 
națională. Astfel de manifestări fac 
jocul dușmanilor socialismului, ai 
patriei noastre. N-au ce căuta în fa
cultățile noastre asemenea manifes
tări ; purtătorii lor trebuie demas- 
cați cu hotărîre și înlăturați din 
mijlocul studenților.

Asociațiile studenților trebuie să 
militeze continuu pentru promova
rea frăției dintre studenții romîni și 
ai naționalităților conlocuitoare, 
pentru combaterea oricăror încer
cări de a semăna învrăjbire, a ori
căror tendințe de izolare națională. 
Muncind și invățînd împreună, par- 
ticlpînd la acțiuni profesionale, știin
țifice. culturale comune, petrecîn- 
du-și timpul liber în comun, studen
ții romîni și ai naționalităților con
locuitoare tratuie să întărească și 
mai mult frăția în lupta comună 
pentru victoria socialismului. Să 
dezvoltăm dragostea și respectul 
față de tezaurul cultural comun, 
creat de-a lungul veacurilor de po
porul romîn și de toate naționali
tățile care locuiesc pe teritoriul ță
rii noastre, dragostea pentru cultura 
noastră nouă socialistă. Studenții mi
norităților naționale — viitori inte
lectuali ai patriei noastre — trebuie 
să cunoască bine limba, literatura, în
treaga cultură a poporului romîn. 
Să dezvoltăm dragostea și devota
mentul față de patria noastră co
mună — Republica Populară Ro< 
mînă. să cultivăm mîndria patrio
tică pentru realizările regimului 
nostru democrat-popular, hotărîrea 
de a lupta cu forțe unite pentru 
construirea socialismului.

Partidul ne învață să prețuim tot 
ceea ce este progresist și înaintat in 
trecutul cultural al poporului nostru, 
să cinstim tradiția materialistă a 
științei și culturii românești, a ce
lor mai străluciți reprezentanți ai ei 
ca N. Bălcescu, Miljail Kogălnicea- 
nu, Victor Babeș, Traian Vuia, Gh. 
Marinescu. Emil Racoviță și mulți 
alții.

Dînd toată prețuirea valorilor cub 
turale din trecut, asociațiile au 
totodată datoria să militeze activ, 
să contribuie la dezvăluirea și com
baterea caracterului antiștiințific, 
retrograd al teoriilor elaborate în 
trecut de ideologii claselor exploa
tatoare. în domeniul sociologiei, fi
lozofiei, economiei politice, istoriei, 
teoriei literaturii și artei. Să dezvol
tăm atitudinea combativă, critică a 
studenților față de manifestări stră 
ine, idei și teorii retrograde, idea
liste chiar atunci cînd ele își fac loc 
în unele prelegeri, cursuri, lecții 
predate de la catedră.

Contribuind activ la propagarea 
concepțiilor înaintate, științifice 
despre natură și societate asociații
le studențești au organizat simpo
zioane și dezbateri pe teme filozo
fice din domeniu] diferitelor științe 
ale naturii. In marea majoritate a 
facultăților asociațiile studenților 
au organizat conferințe cu privire la 
originea religie: și a superstițiilor, 
la caracterul antiștiințific și reacțio
nar al misticismului.

Din păcate se mai găsesc încă 

printre studenții noștri unele ele
mente cu un slab nivel științific și 
cultural care se mai duc încă la bi
serică pentru a se ruga „domnului” 
să capete note mari la examene. 
Apare ci totul ridicol acel tip de 
student care, deși are toate condi
țiile pentru a sa clarifica din punct 
de vedeie ideologic, pentru a înțe
lege uriișul progres înregistrat de 
știința secolului XX, progres ce in
firmă în mod izbitor toate teoriile 
idealiste, antiștiințifice, mai accep
tă încă explicații puerile, mistice. 
Asociațile trebuie să ducă o luptă 
consecventă împotriva oricăror ma- 
nifestăi ale idealismului și misticis
mului. să contribuie activ la propa
garea eunoștințelor științifice.

Burghezia română s a caracterizat, 
printla altele, printr-o lipsă totală 
de patriotism și de mîndrie națio
nală, printr-o ploconire servilă față 
de tot ce era apusean, prin dispreț 
și neîncredere față de capacitatea 
creatoare a poporului nostru. Bur
ghezia se întrecea în a face tot fe
lul de teneneli tehnicii și culturii 
apusene, ignorînd în mod intențio
nat valorde tezaurului cultural al 
poporului nostru, lăsînd pradă mi
zeriei pe cei mai eminenți creatori 
de artă și cultură. Burgheziei îi era 
rușine pilă și de graiul românesc.

Poporului și tineretului nostru, 
educat de partid, îi sînt străine ase
menea atitudini antipatriotice, slu
garnice.

Este semnificativ faptul că atitu
dini cosmopolite de admirație oar
bă și ploconire servilă față de unele 
produse ale tehnicii apusene, față 
de creațiile lipsite de valoare ale 
literaturii și artei decadente occi
dentale, copierea modei lipsită de 
orice decență și de orice simț este
tic, extazul bolnăvicios față de dan
sul și muzica decadentă își mai gă
sesc pe alocuri adepți numai în rîn
dul celor mai înapoiate elemente, cu 
o pregătire profesională și culturală 
slabă, lipsite de orizont și de dem
nitate intelectuală.

Inculții. leneșii, repetenții nea- 
vînd prin ce să se evidențieze în
cearcă să iasă din comun printr-o 
atitudine ce contrastează cu marea 
majoritate a studențimii noastre.

Deși izolate, necaracteristice pentru 
marea masă a studenților noștri a. 
semenea manifestări, reminiscențe 
ale moralei burgheze descompuse 
trebuie combătute cu toată vigoa
rea. Elementele cu astfel de mani
festări nu merită decît disprețul, 
dezaprobarea și condamnarea gene, 
rală. Locul lor nu este în facultate.

în lupta împotriva ideologiei stră. 
ine un pericol deosebit de mare îf 
reprezintă împăciuitorismul, lipsa 
de vigilență și combativitate.

Aceasta se manifestă mai ales 
forma unei colegialități și carrr 
derii greșit înțelese, lipsită de ji 
cipii. la baza căreia stă moliei! 
lipsa maturității și a curajului 
fi intransigent față de lipsuri, 
poate fi considerată colegialitat 
coperirea unor manifestări str 
tolerarea lor numai pentru a 
crea ,,probleme". Această pre 
„colegialitate" înseamnă în 
lipsă de colegialitate față de r 
colectivului, lipsă de răspundere 
de propria conștiință.

Noi trebuie să cultivăm cu 
mai mare grijă înălțătoarele/-- 
mente de prietenie, colegialitț 
lidaritate și tovărășie. însă v, 
pe principiile moralei noastre 
să fim mereu cu inima deschisă, 
față de adevărații noștri priei 
colegi și tovarăși. împreună cu ■ 
ne pregătim să devenim cadre | 
sitoare construcției noastre s<ț 
liste și nu față de acei care caut* 
ne submineze activitatea și să 
murdărească idealurile.

Față de toate încercările de i. 
trare a ideologiei burgheze, tre 
să ducem o luptă continuă și h| 
rîtă. Nu putem trece cu vederea 
un fel de manifestare dușmănt

In continuare raportorul s-a oci. 
pe larg de activitatea cultural1 
ștească și sportivă, de contribuți 
sociațiilor la rezolvarea proble 
lor sociale și gospodărești ale 
denților. Printre altele el a ar 
că în toate centrele universitare 
fost create case de cultură și | 
buri studențești unde au loc zi’ 
manifestări cultural-artistice /*• 
tivități ale diferitelor cercw 
antrenează mii de studenți. 
cultural-artistică desfășurată de ; 
ciațiile studenților a căpătat un 
racter larg de masă. De aseme 
în campionatele universitare de 
șurate în cadrul celor 33 de colt 
ve sportive, cu 360 secții pe ran 
de sport, au participat anual I 
de mii de studenți.

Raportorul a arătat că în cei 2 
care au trecut de la prima coi 
rință pe țară, datorită grijii pa 
dului s-au îmbunătățit condițiile 
studiu și de trai ale studenților, 
fost înființate bursele speciale 
cordate de către întreprinderi, 
sfaturi populare, au fost date în 
losință studenților cămine noi, 
dem utilate. In anii 1957—58, un 
măr de peste 2000 de studenți 
avut posibilitatea de a se reci 
în vacanțele de vară și de iarni 
case de odihnă și tabere specia 
menajate la munte și la mare, 
îmbunătățit de asemenea asiste 
medicală asigurată de stat gr; 
tuturor studenților.

Tinerii specialiști participă cu entuziasm la opef 
de construire a socialismului

Punînd la baza întregii lor activi
tăți Ho:ărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., din iunie 1956, care 
a precizat rolul, locul și sarcinile a- 
soeiațiilor in viața studențimii noa
stre, continuând tradițiile mișcării 
revoluționare democratice studen
țești din țara noastră, asociațiile au 
reușit să desfășoare o activitate ob
ștească multilaterală, să ajute orga
nizațiile de partid și U.T.M. în mo
bilizarea maselor largi de studenți 
la acțiuni patriotice, la viața socială 
și politică a poporului nostru.

Mii de absolvenți muncesc cu răs
pundere și competență, aducîndu-și 
aportul la construcția economică, cul
turală și de stat. In întreaga țară 
absolvenții promoțiilor 1957 și 
1958 și au exprimat hotărîrea de a 
merge in producție acolo unde este 
mai multă nevoie de ei- într-o at
mosferă însuflețită promoția 1958 a 
Institutului Agronomic din Timișoa
ra a cerut să fie repartizată în re
giunea Constanța, prima regiune a 
tării cu agricultura complect colec
tivizată.

Studențimea noastră, mobilizată 
de U.T.M. și asociații, a participat 
larg la acțiunile de muncă patrio
tică în G.A.S., pe șantiere locale, la 
construcția de cămipe studențești.

O valoroasă inițiativă o reprezin
tă participarea studenților de la 
Facultatea de energetică a Institu
tului Politehnic din București la a- 
samblarea unor aparate în cadrul 
„schimburilor de duminică" la fa
brica „Electroaparataj". De aseme
nea, studenții facultății de Metalur
gie au elaborat la uzinele „Mao 
Țze-dun" pînă acum 13 șarje de 
oțel din fierul vechi colectat de ei. 
în vara trecută peste 4000 studenți 
au muncit la întreținerea culturilor 
și la strângerea recoltei din G A.S. 
Studenții din întreaga țară au rea
lizat în primul semestru al acestui 
an universitar 350.000 ore de mun
că voluntară patriotică.

Mulți studenți din institutele a- 
gronomice cit și din alte institute 
care locuiesc la sate, au contribuit 
în perioada de practică și în tim
pul vacanțelor la opera de transfor
mare socialistă a agriculturii. For
mațiuni artistice studențești au dat 
spectacole în fața țărănimii munci
toare.

La îmbogățirea și întărirea acti
vității asociațiilor a contribuit ex
tinderea diferitelor forme de cola
borare cu tineretul muncitoresc din 
fabrici și uzine ca : reuniuni comu
ne, spectacole, întreceri sportive 
etc.

Asociațiile trebuie să organizeze

o legătură mai strînsă și perma: 
tă a studenților cu oamenii n 
cii din fabrici și uzine, cu mi 
torii, inginerii și tehnicienii 
producție, cu tineretul muncite 
Să dezvoltăm mai mult în conș 
ța studenților dragostea și res 
tul față de oamenii muncii, ai 
mentul față de clasa muncitoar 
clasa conducătoare in statul 
stru de democrație populară, 
denții trebuie să învețe din a 
dinea înaintată față de muncă, 
simplitatea, modestia și eroi: 
oamenilor muncii, din spiritul 
abnegație și dîrzenia lor în i 
că, din disciplina și combativi1 
muncitorească, să-și însușească 
cepția de viață a clasei munc 
re, înalta ei morală comunistă 

în continuare vorbitorul s.a 
pat de problemele organizatoric 
activității asociațiilor studen 
relevînd o serie de succese in 
tante obținute de acestea, preci 
unele lipsuri în munca Const 
Uniunii Asociațiilor și a consi 
din centrele universitare.

Consiliile Asociațiilor Studei 
au reușit să strângă legătura cu 
studenților și să antreneze In 
lor un număr din ce în ce mai 
de studenți, bur' organizatori, 
au căpătat exș^tență și au aj 
contribuție efectivă la orga 
diferitelor activități.

Raportorul a făcut de asemer 
nele propuneri de modificări la 
tutui U.A.S.R.

Tovarăși,
Toate succesele noastre se dat 

grijii permanente a organele 
partid pentru munca asocia 
studenților. Respectarea cu cc 
vență de către asociații, în înt 
lor activitate, a principiului c< 
cerii de către partid este che 
unei activități rodnice, care sâ 
jească interesele generale ale 
cației studenților. Munca neol 
a membrilor și candidaților de 
tid. membri ai asociațiilor, c- 
tuie un exemplu de conștiin 
tate, de disciplină și dîrzenie 
tru toți studenții.

Uniunea Tineretului Muncite 
organizație unică politică-re 
ționară a tineretului nostru, c 
primit din partea partidului se 
de a îndruma în mod nemijlqr 
tivitatea asociațiilor studenții 
ocupat cu multă atenție și a \ 
mat zi de zi munca asociațiile 
temiștii au fost în primele rî 
ale activității asociațiilor stu< 
lor.

Studențimea — forță importantă în lupta 
pentru pace ți progres

în continuare raportul s-a referit 
la situația internațională actuală, 
subliniind în special marile succese 
obținute de lagărul socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică. El s-a oprit 
de asemenea la relațiile internațio
nale în continuă dezvoltare ale aso
ciațiilor studenților, arătând că 
U.A.S.R. a căutat să lărgească în 
primul rînd legăturile de prietenie 
ale studenților patriei noastre cu 
studenții sovietici și studenții din 
celelalte țări ale lagărului socialist,

să dezvolte relațiile cu tineretu 
dios din țările Asiei, Africii 
mericii Latine, să promoveze 
borarea internațională cu stui 
progresiști din toate țările lurr 

Studențimea din țara no 
strâns legată de interesele po 
lui — a spus în continuare raj 
rul — sprijină din toată mima 
tica internă și externă a st; 
nostru, politică de construire

(Continuare în pag. IlI-a)



Raportul de activitate
al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R. P. Romînă prezentat de tovarășul 
ion Iliescu, președintele Consiliului U.A.S.R.

(Continuare din pag. II-a)

tialismului ta țara noastră șl 
apărare a păcii în lume.

Uniunea Asociațiilor Studenților 
din R. P- Romînă — a spus vor
bitorul — va continua și în viitor 
să întărească legăturile de priete
nie și colaborare cu tineretul din 
alte țări, să se pronunțe pentru 
colaborare pe bază de egalitate cu 
toate organizațiile studențești care 
sînt în favoarea unității mișcării 
studențești internaționale, care 
luptă pentru democratizarea învă
țămîntului și continua îmbunătă
țire a condițiilor de viață și studiu 
ale studenților, pentru apărarea 
păcii împotriva provocărilor răz
boinice.

Infierînd uneltirile cercurilor im
perialiste agresive în vederea dez
lănțuirii unui nou război, studenții 
din Republica Populară Romînă își 
unesc glasul lor cu cel al studen
ților de pretutindeni, care luptă 
pentru încetarea experiențelor cu 
armele nucleare, dezarmare și pro
movarea politicii de coexistență 
pașnică și prietenie între popoare, 
pentru apărarea păcii.

Studenții din țara noastră sînt 
solidari cu lupta dreaptă a po
poarelor și studenților ain țările 
coloniale și dependente împotriva 
imperialismului și colonialismului.

Noi salutăm cu entuziasm vic
toriile popoarelor din Irak, Cuba 
și Guineea, în lupta lor antiimpe- 
rlalistă pentru independență na
ționali ă.

Dezvoltarea mișcării studențești 
din țările Asiei, Africii și Americii 
Latine a dus la schimbări însem
nate în raportul de forțe din ca
drul mișcării internaționale stu
dențești, la întărirea considerabilă 
a forțelor progresiste, în jurul 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor.

Au fost demascate mult flutu
ratele teorii despre așa-zisul „a- 
politism" universitar, sub a cărui 
mască ipocrită se ascunde o poli
tică net reacționară. Studenții cin
stiți din lumea întreagă își dau 
tot mai mult seama că lupta lor 
va fi încununată de succes numai 
dacă va fi strîns legată de lupta 
popoarelor lor, că problemele stu
dențești nu-și pot găsi rezolvarea 
decît odată cu rezolvarea proble
melor sociale ale țărilor respective.

Cercurile conducătoare reacțio
nare ale C.O.S.E.C. — organism 
finanțat din fondul internațional 
pentru tineret și studenți, creat de 
magnații americani, conducătorii 
reacționari ai organizațiilor 'stu
dențești din S.U.A., Anglia și Ger
mania Federală, se străduiesc să 
mențină sciziunea existentă în 
mișcarea internațională studen
țească- Ne exprimăm însă speran
ța că organizațiile participante la 
Conferința Internațională Studen
țească, organizată de C.O.S.E.C., 
vor ajunge la înțelegerea necesi
tății lărgirii colaborării internațio
nale și vor sprijini propunerile 
concrete de colaborare ale Uniunii 
Internaționale a Studenților.

Anul acesta va avea loc la Vie- 
na cel de al VH-lea Festivei Mon
dial al Tineretului și Studenților. 
Reprezentanții studenților noștri, 
alături de întreaga delegație a ti
neretului R-P.R., var duce cu ei 
expresia sentimentelor de prietenie 
și solidaritate cu studențimea pro
gresistă din lumea întreagă, cu 
tineretul care luptă pentru pace și o -viață mai bună.

Tovarăși,

Asociațiile vor trebui să pună 
în centrul întregii lor activități 
contribuția crescîndă la pregătirea 
profesională, temeinică a tuturor 
studenților, să utilizeze toate po
sibilitățile pentru întărirea legă
turii învățămîntului cu producția 
și a studențimii cu muncitorii din 
fabrici și uzine.

In fața asociațiilor stă sarci
na de onoare de a dezvolta con
tinuu participarea activă a tutu
ror studenților la viața politică 
a poporului, 
formări prin 
stră.

Asociațiile

la mărețele trans- 
care trece țara noa-

Asociațiile trebuie să-și spo
rească eforturile în vederea îmbu
nătățirii continue a educării po
litice, ideologice și morale ale 
studențimii, în spiritul patrio
tismului socialist și al interna
ționalismului proletar.

Vorbitorul a arătat că pentru 
îndeplinirea acestor sarcini, pen
tru a obține noi succese, asocia
țiile studenților trebuie să an
treneze în întreaga lor activitate 
masa largă a studenților din 
țara noastră.

Tovarăși,
Sub conducerea înțeleaptă a 

partidului, poporul romîn înfăp
tuiește o operă de o măreție ne- 
maiîntîlnită în întreaga sa dez
voltare istorică. Realizînd sarci
nile mari indicate de Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958, poporul nostru merge ho- 
tărît pe drumul traducerii în via
ță a obiectivelor de extremă im
portanță puse de Congresul al 
Il-lea al P.M.R.

Faptul că țara noastră face 
parte din marea familie a țărilor 
lagărului socialist, constituie o 
chezășie sigură a dezvoltării ra
pide pe drumul socialismului.

Trăim vremurile în care se 
făurește primăvara omenirii. Cu 
fiecare treaptă urcată, prin voin
țe și munca neobosită a poporu
lui, pe drumul luminos al socia
lismului pe care ne conduce cu 
clarviziune partidul, în fața noa
stră se deschid noi și minunate 
perspective de muncă creatoare, 
alături de întregul popor, pe șan
tiere, în fabrici și uzine, pe o- 
goarele întinse ale patriei, în 
gospodăriile colective și de stat.

Calea spre socialism nu este 
Jnsă o șosea asfaltată — ea pre
supune învingerea unor greutăți 
inerente dezvoltării, ca și înfrîn- 
gerea rezistenței înverșunate a 
rămășițelor claselor exploatatoa
re. Dar nici o fericire nu poate 
fi mai mare pentru tinerii inte
lectuali de mîine, pentru noi toți, 
decît lupta pentru învingerea a- 
cestor greutăți, pentru construi
rea socialismului, pentru întărirea- 
și înflorirea scumpei noastre pa
trii — Republica Populară Ro
mînă.

Să ne pregătim ou însuflețire 
pentru a participa activ la făuri
rea viitorului luminos și fericit 
el patriei. Să ne angajăm în fața 
partidului, a guvernului, a între
gului popor ca ne vom dărui tot 
entuziasmul tinereții noastre, în
treaga noastră capacitate crea
toare măreței lupte dusă de po
porul nostru sub conducerea în
țeleaptă a partidului, e Comite
tului său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru triumful ideilor marxism- 
leninismului, pentru victoria mă
reței cauze a socialismului în pa
trie noastră.

(Text prescurtat)
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G.A.C. din Codlea, regiunea Stalin, dezvoltă necontenit ramurile anexe. De curînd, gospodăria 
a construit cîteva sere moderne, bine utilate. Intr-una din ele, după cum se vede și din fotogra
fie, roșiile au crescut mari și în curînd colectiviștii vor vinde pe piața orașului trufandale, obți- 
nînd venituri frumoase. Foto: 1. MIHALACHE
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către
noul ministru ai Finlandei la București

La 19 februarie a.c. vicepreșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Neționa'Je a Republicii Populare 
Romîne, Anton Moisescu a> pri
mit pe dl. Jorma Vanamo, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar a>l Finlandei în Republica 
Populară Romînă, oare și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Alexandru Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, Pavel Babuci. director 
în 'Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicu Șerban, director ad-interim 
al Protocolului din 'Ministerul A- 
facerilor Externe, Ion Vrabie, di
rectorul Cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Ministrul Finlandei a fost în
soțit de dl. Matti Pyykko, consi
lier al Legației Finlandei la Bu
curești.

Cu acest .prilej ministrul Fin
landei și tovarășul Anton Moi
sescu au rostit cuvîntări.

Manifestîndu-și mulțumirea de
----------- ooo-----------

Peste 91 la sută din familiile 
de țărani muncitori din raionul 
Calafat lucrează în gospodăriile 

colective

a putea contribui la dezvoltarea 
bunelor relații dintre Finlanda și 
Republica Populară Romînă dl. 
J. Vanamo a exprimat convinge
rea că există multe posibilități ca 
aceste relații să se întărească în 
diverse domenii.

In răspunsul său tovarășul An
ton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a arătat că relațiile dintre 
Republica Populară Romînă și 
Finlanda au ounoscut în ultimii 
ani o dezvoltare rodnică și că 
Prezidiul 'Marii Adunări Națio
nale și Guvernul Republicii Popu
lare Romîne vor urmări și în vii
tor promovarea continuă a rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare vicepreședintele Prezi
diului 'Marii Adunări Naționale, 
Anton Moisescu-, 
vorbire cordială 
Finlandei, Jorma

INFORMAȚIE
ASUPRA ȘEDINȚEI A V-a A 
COMISIEI PERMANENTE DE 
COLABORARE ECONOMICA ȘI 
TEHNICO ȘTIINȚIFICA IN DO
MENIUL INDUSTRIEI DE PE
TROL Șl GAZE A ȚARILOR 
MEMBRE ALE CONSILIULUI 

DE AJUTOR ECONOMIC 
RECIPROC

a avut o con- 
cu ministrul 

Vanamo.

In întâmpinarea
Zilei ceferiștilor

★

O zi de muncă din materiale 
economisite

*

In cinstea Zilei ceferiștilor, re
cent, la Depoul C.F.R. Ploești, s-a 
organizat un schimb de' onoare. 
In cursul acestei zile, cele 8 bri
găzi de tineret din depou au exe
cutat toate reparațiile la locomo
tive fără să mai scoată materiale 
de la magazie.

Zi de zi, pentru a întâmpina 
cum se cuvine marea sărbătoure a 
ceferiștilor, tinerii din cele 8 bri- 

a 
de

găzi au dus lupta pentru 
economisi 
material.
scule și materiale 
s-au strîns cantități lot mai în
semnate de buloane de diferite 
dimensiuni, piulițe, cuie spinteca-

orice cantitate 
fn cele 8 dulapuri de 

ale brigăzilor

te, azbest și alte materiale. Cele 
mai mari economii le-a obținut 
brigada condusă de Dumitru Pre- 
da deținătoarea drapelului de bri
gadă fruntașă pe ramură decernai 
de Comitetul orășenesc U.T.M. 
Ploești, urmată de brigada condu
să de Ion Dinu.

în întrecerea din ziua schimbu
lui de onoare, cele mai bune re
zultate le-au obținut tinerii Va- 
sile A. Mihai, Constantin Ciuluc, 
Alexandru Angliei, Constantin 
Bărbuteanu și alții care au execu
tat reparații de calitate superioa
ră și într-un termen record.

P. PALIU

de reparațieReduc timpul
al vagoanelor

O

Foto: AGERPRES

In vederea sa
tisfacerii cerin
țelor oamenilor 
muncii, colecti
vul fabricii „Ra
dio Popular"

din Capitală a introdus în fa
bricație un nou tip de aparat 
de radio „Concert". Noul a- 
panat de radio are trei lun- 
gini de undă, prevăzut cu 
3 + 1 lămpi. Prețul de cost al 
noului aparat va fi scăzut față 
de prețul celorlalte aparate 
fabricate care se află în ma
gazine. In fotografie: utemls- 
ta Niculina Dobrescu montea
ză scala noului aparat „Con
cert-.

Intre 10 și 17 februarie 1959, 
la București a> avut loc ședințe a 
cincea a Comisiei permanente de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică în domeniul industriei 
de petrol și gaze a țărilor mem
bre ale Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

La ședință, care a decurs în 
spirit de unanimitate și deplină 
înțelegere reciprocă, s-au discutat 
rezultatele lucrărilor efectuate în 
anul 1958 și s-a aprobat planul 
de lucru al comisiei pe anul 1959.

De asemenea, Comisia a exa 
minat problemele cu privire la 
relațiile economice, care decurg 
din planurile de perspectivă ale 
dezvoltării industriei de petrol și 
gaze în țările membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc, măsurile țn legătură cu 
construcția conductelor magis
trale de țiței și a noilor radină 
rii.

Ședința a menționat că lucră
rile Comisiei ta anul 1958 au 
contribuit la dezvoltarea au suc
ces a industriei de petrol și ga<ze 
în țările membre ale C.A.E.R.

Lucrările comisiei au decurs 
tatr-o atmosferă da prietenie și 
înțelegere.

Utemiștii și tinerii de la stația 
C.F.R. Cîlnic (Reșița) întîmpină 
Ziua ceferiștilor cu noi succese 
în muncă. Astfel zilele trecute, 
brigada de tineret condusă de 
loan Boargheș, formată numai 
din 5 tovarăși a raparat fără de
tașare vagoanele dintr-un tren 
de marfă într-un timp record.

Tot el au reparat alte 15 va
goane (cu detașare) într-un timp

---------------- 0-^0

cu 50 la sută mai mic decît saw 
cinile de plan.

De curînd, comitetul U.T.M. a 
organizat o zi a strîngerii fieru
lui vechi. Cu acest prilej ute- 
miștii și tinerii din stație au 
strîns 11.400 kg. fontă veche pe 
care au expediat-o cuptoarelor.

I. M. BANAȚEANU 
corespondent votanta®

SPORT
A luat sfîrșit campionatul republican 

pe gheață
curea Giuc — Știința Cluj 10—9; 
C.C.A.—Recolta Miercurea Ciut 
8-0.

Clasamentul final are urmă 
toarea configurație: 1. C.C.A. 17 
puncte; 2. Voința 15 puncte
3. Știința 9 puncte; 4. Recolta î 
puncte; 5. Dinamo 6 puncte; 6 
Progresul 4 puncte.

Echipa Progresul Gheorghien 
a retrogradat în categoria B.

de hochei
Campionatul republican de ho

chei pe gheață a luat sfîrșit joi 
seara pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August". Și la 
această ediție titlul de campioa
nă a revenit echipei C.C.A.. care 
s-a dovedit cea mai bine pregă
tită din cele 6 formații partici
pante la competiție.

In ultima zi eu fost înregistra
te următoarele rezultate tehnice: 
Dinamo Tg. Mureș — Progresul 
Gheorghien! 7—0 ; Voința Mier-

I> e s
(Agerpres)

curt

In momentul de față peste 91 
la sută din numărul familiilor de 
țărani muncitori din raionul Ga- 
jafat fac parte din gospodării a- 
gricole colective. 7 din cele 11 co
mune ale raionului sînt colectivi
zate.

Un factor de seamă care a con
tribuit la avîntul colectivizării ta 
acest raion au fost succesele obți
nute de gospodăriile agricole co
lective fn dezvoltarea lor multila
terală. Anul trecut, de pildă, gos
podăriile colective din raion au 
obținut recolte mai mari cu 500 
kg grîu și 660 kg porumb la hec
tar decît țăranii muncitori cu gos
podării individuale. Multe gospo
dării colective, printre care Basa- 

I rabi, Maglavit și Tunarii Noi au 
recoltat între 1.600 și 2.200 kg. de

grîu și 2.000—2.800 kg. de porumb 
la hectar, cu toată seceta care a 
bîntuit ta raion. Producțiile spo
rite au adus colectiviștilor însem
nate venituri bănești care întrec 
cu peste 1.600.000 lei pe acelea 
realizate în 1957. Majoritatea aces
tor venituri au fost obținute prin 
valorificarea produselor pe bază 
de contract cu statul. A a-escut 
de asemenea 
gospodăriilor colective 
5.500.000 lei ta 1957 
13.500.000 lei

In prezent colectiviștii din raio
nul Galafat muncesc cu sîrguință 
pentru dezvoltarea succeselor ob
ținute pînă acum, pentru continua 
întărire economico-organizatorică 
a gospodăriilor lor colective.

(Agerpres)

• Joi dimineața a părăsit Ca
pitala pleeînd în R. P. Ungară e- 
chipa selecționată feminină de flo
retă a R. P. Romîne care sîmbătă 
și duminică va întîlni la Buda
pesta într-un meci internațional 
echipele Italiei și R. P. Ungare. 
Echipa țării noastre este alcătuită 
din Olga Orban, Maria Vicol, Eu-

"'■••3E---- <x>®oo----

genia Țărăngoiu, Ecaterina Orb ș 
Lidia Grib.

• Echipa poloneză -’ de hoche 
pe gheață Legia-Varșovia își vf 
începe turneul în țara noastră sîm 
bâtă 21 februarie. In primul mec' 
hocheiștii polonezi vor întîlni p' 
patinoarul artificial echipa Voin 
ța Miercurea Ciuc,

(Agerpres)

O ereniea în (inafjiin<

fondul de bază al 
s de la 

în 1957 fa peste 
anul trecut.

a aetuaLLtățLt

informații
Joi seara a avut loc în sata 

Ateneului R.P. Romîne un con
cert simfonic 
Radiodifuziunii 
sub conducerea
Bugeanu. cu concursul pianistei 
braziliene Anna Stella Shic.

★
Studioul de televiziune „Bucu

rești" prezintă duminică, 22 fe
bruarie, primul său program de
dicat oamenilor muncii de la sate. 
Cu acest prilej vor fi transmise up 

- program de cîntece și dansuri 
populare românești, îndrumări 
agrozootehnice și filme documenta
re inspirate din viața nouă a sa
telor din patria noastră.

începând de la 22 februarie. 
Studioul de televiziune va trans
mite în fiecare duminică programe 
pentru oamenii muncii de la sate.

it
Joi a părăsit Capitala, plecind 

la Berlin, artistul emerit Ion Da
cian, care își va da concursul la 
programele posturilor de radio și 
televiziune din Berlin interpre- 
tînd arii din operele compozitori
lor romîni.

—oxo—

dat de Orchestra 
și Televiziunii 

lui Constantin

PETRU VINTILĂ: „Linia vieții
tu
ci

O seară 
a tinerilor 
furnaliști

Cu prilejul împlinirii unui an 
de cînd furnalul nr. 3 de la Com
binatul siderurgic Hunedoara a 
fost luat sub patronajul tineretu
lui, joi după-amiază a avut loc la 
Hunedoara o seară a tinerilor fur- 
naliști.

Cu acest prilej, Anton Roșea, 
secretarul comitetului U.T.M. al 
Combinatului a făcut un scurt bi
lanț al activității tinerilor ce de
servesc furnalul nr. 3, felicitîndu-i 
pentru succesele obținute.

De la preluarea sub patronaj 
de către tineret a furnalului nr. 3, 
brigăzile conduse de prim-fuma- 
liștij loan Bartok, Dumitru Tă- 
gîrță, loan Uțiu, care lucrează la 
acest agregat au dat peste planul 
de producție aproape 10.000 tone 
de fontă.

> Nuvelele dîn acest volum 
’ gerează cu pregnanță ideea 
, destinul oamenilor este depen-
> dent organic de istoria poporu- 
’ lui și de evoluția societății.
, Eroii nuvelelor au vieți dife- 
i rite, fiecare evoluând conform 
’ linei sale specifice, spre decade- 
, re și pieire, sau spre lumină,
> spre bucurie și înflorire, după 
' destinul clasei din oare face 
, parte.
' Primele două, „Pământul" ți 
, „Seceta", inspirate din viața ță-
■ rănimii, descriu cîteva episoade 
’ din perioada imediat următoare 
, eliberării patriei noastre de sub 
• jugul fascist. Este perioada in 
1 care masele țărănimii muncitoa- 
\ re, sub conducerea partidu

lui, pășesc energic, în ciuda 
împotrivirii autorităților reac
ționare, la împărțirea pământuri
lor moșierești. Masele țărăni
mii muncitoare sint chemate 
la o nouă viață, de liber
tate și dreptate, începând să 
pășească hotărit pe drumurile 
deschise, cu convingerea nestră
mutată în sensul nou al destinu
lui lor. Scriitorul reliefează cu 
claritate aceste fapte, raportîndu- 
le la figura bătrînului invalid de 
război Florea Gh. lovan. Bătrî- 
nul a îndurat ani și ani amarul 
asupririi boierești, a suferit de 
nenumărate ori urgia aparatului 
de stat opresiv ol burgheziei și 
moșierimii, pentru participarea 
lui la răscoalele din 1907 și la 
manifestația din 13 decembrie 
1918, a suportat cu obidă sără
cia și mizeria. De aceea, după 
eliberare simte chemarea vre
murilor noi, a vieții noi, înțele
ge că soarta poporului a por
nit pe alt drum. Florea lovan se 
înscrie în partid, fiind primul 
care mobilizează țăranii munci
tori în sat și-i conduce la mo
șia boierului, spre a o îm.părți 
cu dreptate adevăraților stăpâni 
ai pământului.

în bătrânul invalid Florea Io- 
van, scriitorul a portretizat o fi
gură reprezentativă a maselor ță
rănimii, un om energic, hotărit

care înțelege sensul nou al vieții. 
Cunoscător al realității, al pro
blemelor vieții oamenilor din 
acea perioadă. Petru Vintilă a 
observat că, in aflarea adevăra
tului sens al vieții, unii oameni 
trec prin procese complicate, 
prin frământări lăuntrice dra
matice. In nuvela „Seceta", prin 
presentarea comportărilor perso
najului principal Stan lovan, 
scriitorul a afirmat biruința con
științei noi, revoluționare, asupra 
mentalității vechi, oscilatorii, su
pusă influențelor nefaste exerci
tate de uneltirile exploatatorilor. 
Stan lovan, feciorul bătrînului 
invalid, nu are, de la început.

sfârșitul cu ochii, în ciuda nepu
tincioaselor lor sforțări de o se 
menține în picioare, pentru că a- 
parțin unei clase condamnată is
toricește la pieire. Același destin 
îl are și Păuna Varlam, eroina 
principală din ampla nuvelă 
„Mărirea și decăderea Păunei 
Varlam".

Spre deosebire de nuvelele 
„Pământul" și „Seceta", această 
nuvelă are a construcție mai în
chegată, un conflict mai clar 
prezentat și mai odîncit, cu mo
tivări psihologice, profilul moral 
al eroinei reieșind mai distinct 
din descrierea acțiunilor pe care 
le întreprinde. In primele două

CRONICA LITERARĂ
intransigența tatălui său, el se 
lasă copleșit de necazurile pro
vocate de rentă și, fără știrea 
tatălui său, care, desigur, nu i-ar 
fi îngăduit, împrumută bani d^ 
la cîrciumarul State pentru ia a- 
duce mălai din regiunile mai pu
țin bântuite de secetă. Pe drum 
insă, și mai ales la întoarcere. 
Stan înțelege că a căzut victimă 
uneltirilor chiaburului, izbindu-se 
de rapacitatea brutală a acestuia. 
Stan se dezmeticește, se simte vi
novat față de bătrânul său tată 
comunist. El înțelege acum ce 
drum să urmeze în viață, drum 
deschis cu sacrificii pentru el și 
pentru toți deopotrivă cu el. Stan 
îl pedepsește cu dreptate pe chia
burul afacerist, începînd să aibă 
aceeași atitudine înaintată ca și 
tatăl său.

Bătrânul invalid, feciorul său 
Stan ca și ceilalți țărani săraci 
din sat, cunosc o evoluție ascen
dentă, spre lumină, spre bucurie 
și bunăstare, pentru că viața a- 
parține lor, pentru că istoria le-a 
deschis căile unui nou destin, 
destinul meritat de cei ce mun
cesc. Moșierul Valoșescu, oirciu- 
mărul chiabur State iți vad însă

(Agerpres)
3F

un cronicar 
în mișcare, 

neobosit, cu o imaginația fertilă, 
consemnează pe peliculă tot ceea 
ce este nou. Nici un eveniment de 
interes general nu se consumă fără 
ca obiectivul fotografic să nu-l fi 
surprins. Se poate spune că foto
grafia este reportajul de cea mai 
largă accesibilitate, exprimând într-o 
formă concentrată, direct, o multi
tudine tematică. Maeștrii fotogra
fiei na-au dăruit veritabile opere 
de artă al căror mesaj profund nu 
este alterat de trecerea timpului. 

Am vizitat expoziția de fotogra
fii artistice din sala Dalles. întâl
nești aci numeroși expozanți (re
gret că lipsa unui catalog al expo
ziției m-a privat de posibilitatea 
de a oferi cifre exacte). Ii deose
bești cu ușurință pe cei ce cotidian 
explorează noul. Lor le sint pro
prii căutarea temelor majore, 
poezia minunată a vieții creatoare. 
La ei interesantul nu este artifi
cial, ci provine din însăși conținu
tul fotografiei. Pe S. Șinderman îl 
pasionează masivitățile industriale. 
Imaginea lui, desprinsă din reali
tatea socialistă a patriei, sugerează 
forță, putere. Peisajul de la Bicaz

Fotoreporterul este 
al aotualității. Mereu

al lui Eugen Iarovici are o frumu- fera intimă a locuinței lui Arghezi 
sețe pe care o comunică spontan 
vizitatorului. Luminoasă, respirînd 
prospețime, ni se înfățișează foto
grafia lui Gheorghe Vintilă „Cons
truim". Aglomerarea urbanistică, 
liniile moderne ale blocurilor mm-

sau în sala de concert in care f 
podiumul dirijorului se află Georg 
Georgescu. Nu puțini dintre foti 
grafi sint neobosiți drumeți. Pașii 
nea pentru drumeție se reflectă î 
mulțimea peisajelor — de la liti 
ralul în zilele, fierbinți de vai 
pînă la cărările muntoase acopi 
rite cu un strat gros de zăpadă.

înainte de a incheia, o notă cr 
tică : se găsesc cîteva — e drep 
puține — fotografii oi căror ai 
tori vădesc o înțelegere den. 
tunată a ideii de originalitate. 8 
amintim doar capul ciufulit I 
unei tinere, oarecum un elogiu . 
unei ținute dezordonate. Ce corni 
nică vizitatorului o asemenea fot. 
grafie ? Absența ei din expoziț 
n-ar fi deplîns-o nimeni.

Multe nume din expoziție le ci 
noaștem din paginile ziarelor 
revistelor. Altele le-am întâlni 
mai puțin. Dar expoziția ne-a de. 
văluit în afara „consacraților" mut 
cronicari în imagini ai actualităț 
ale căror nume avem convingere 
că le vom mai întîlni deseori i 
viitor. Ori, chiar și tîumai prin i 
cest simplu fapt ideea organizăr 
acestei treceri în revistă a fotogn 
fiei artistice își vădește valoarea

EUGENIU OBREA

citorești, dau farmec imaginei. De
sigur, vizitatorul expoziției înre
gistrează și alte lucrări. Obiectivul 
fotografic e prezent în lumea sa
tului. Cîteva fotografii ne poartă 
pe ogoare. Tema muncii, a efortu
lui productiv, a inspirat numeroase 
fotografii valoroase ce reliefează 
rodnice căutări.

Dar trăsăturile vieții noi se des
prind și prin intermediul altor 
imagini. Unii fotografi au predilec
ție pentru copii. Lumea celor mici 
— exuberanță, drăgălășenie, puri
tate — conferă o poezie inegalabi
lă. Lucrările acestea răscolesc 
ducerile aminte ale copilăriei. Iată, 
apoi, fotografii ce conduc în atmos-

incapabilă si înțeleagă sensul 
desfășurării istorice, încearcă za
darnic să
Viața nouă care crește în toată 
țara nu o mai poate primi însă 
și Păuna Varlam, reprezentantă 
fidelă a ticăloșiei burgheziei, sfâr
șește lamentabil.

Nuvela „Linia vieții" descrie 
desmeticirea unei fete puternic 
influențată de morala și menta
litatea claselor doborâte de la pu
tere, Sabina. Cu sprijinul unor 
comuniști adevărați, cărora li se 
destăinuiește cu sinceritate și cu 
rugămintea de a o ajuta să pă
șească pe drumul cel bun, Sabina 
este ajutată să-și însușească noile 
concepții despre viață ți, pri
mind un post de învățătoare în- 
tr-un sat îndepărtat, se dedică cu 
pasiune și dragoste muncii. In 
acest fel, ea renaște, pășind cu 
încredere și elan pe căile lumi
noase ale vieții, ale muncii con
structive. Linia vieții ei i-au lu
minat-o comuniștii, făuritorii lu
mii noi.

Și în această nuvelă, Petru 
Vintilă reușește să construiască 
un conflict închegat, susținut ale 
cărei episoade se desfășoară gra
dat și logic, permițînd contura
rea distinctă a eroilor, în pri
mul rând a eroinei principale, a- 
supra fizionomiei căreia scriito
rul, insistă în detaliu, ântreprin- 
zînd și unele analize psihologice.

Petru Vintilă scrie în general 
sobru, într-un stil limpede, ferit , 
de prețiozități, de contursionări 
de frază. Conținutul de idei al 
nuvelelor este turnat în for- , 
me compoziționale necomplicate, ■ 
scriitorul îmbinînd armonios ' 
dialogul personajelor cu comen- , 
tăriile sale, selectând amănuntul < 
de viață esențial, semnificativ și ' 
încorporîndu-l împrejurărilor și < 
situațiilor specifice, <

Nuvelele lui Petru Vintilă «o- ’ 
vînd un merit de seamă prin J 
faptul că sint ancorate în con- < 
temporaneitate, atrag prin zugră- < 
virea veridică a realităților fi a J 
oamenilor zilelor noastre. <

TEODOR VÎRGOLICÎ !

i se împotrivească.
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nuvele, Petru Vintilă s-a menți
nut intr-o oarecare măsură la 
suprafața problemelor, fără a pă
trunde minuțios în esența lor, 
din care cauză unele personaje, 
printre care și Stan, sint mai 
sumar prezentate. In nuvela 
„Mărirea și decăderea Păunei 
Varlam", scriitorul a pătruns a- 
dînc în mecanismul vieții aces
tei femei ariviste și meschine, i-a 
surprins cu mult spirit de ob
servație reacțiile fizice, calculele 
și intențiile ei, dezvăluindu-j în 
mod realist, veridic, dezgustătoa
rele și murdarele ei trăsături do 
caracter și apucături proprii cla
sei din care face parte. Păuna 
Varlam, fostă soție de plutonier 
major din armata antonesciană, 
seduce, în perioada imediat ur 
mătoare eliberării, cînd mijloa 
cele de producție se mai aflau 
in mina patronilor, pe un pro
prietar de tăbăcărie, calculând, 
ca, după moartea acestuia, să-i 
rimînă averea. Viața își urmează 
însă cursul ei firesc și logic, îm
potriva tuturor calculelor acestei 
afaceriste rapace și imorale. Na
ționalizarea mijloacelor de pro
ducție îi stăvilește acțiunile ai 
speculatorii dar exploatatoarea.

Anul acesta, colectivul uzinelor „Tudor Vladimirescu" din Capitală și-a luat angajamente în
semnate în producție. Astfel, prin aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice colectivul uzinei 
va obține pînă la sfîrșitul anului o economie de 217 tonț. In aceeași perioadă prețul de cost la 
autobusele „T.V.l." via fi scăzut cu 20 la sută față de 1957 și cu 15 la sută față de anul 1958.

In fotografie: muncitorii T udoriță Ciorap și Andrei Telman lucrînd la finisarea autoizoter- 
metor care vor servi ta transportul alimentdlor în timpul verii. Foto: AGERPRES
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150.000 mineri belgieni 
în grevă

Tinerii sodal-democrați 
vestgermani cer:

Tratative imediate 
?eprezentaDții celor două 

state germane
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In rindurile organizațiilor de 
tineret ale Partidului Social- 
Democrat din Germania crește 
nemulțumirea față de poziția 
nehotărită pe care o adoptă 
Partidul social-democrat din 
Germania în ce privește stabi
lirea unei înțelegeri reciproce 
în problema germană. Zilele a- 
cestea a avut loc in orașul vest- 
german Friedberg (Landul Hes
sen) Conferința organizației de 
tineret a P.S.D.G. Majoritatea 
celor care au luat cuvîntul la 
conferință au cerut tratative 
imediate între reprezentanții ce
lor două state germane în pro
blema creării Confederației ger
mane. Oratorii s-au pronunțat 
pentru crearea unei zone denu- 
clearizate in Europa și au de
clarat că proiectul sovietic al 
tratatului de pace cu Germania 
trebuie să stea la baza dezba
terii problemei germane.

Pregătiri 
pentru Festival

• In legătură cu pregătirea ce
lui de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți' 
lor care va avea loc la Viena în 
iulie—august 1959, a fost or
ganizată la 17 februarie la 
Roma o intllnire a reprezen
tanților organizațiilor de tine
ret cu fruntași ai vieții cultu
rale și artistice. Senatorul co
munist Umberto Terracini, 
membru al Prezidiului Comi
tetului italian de pregătire, a 
vorbit celor prezenți la intîl- 
nire despre cele șase Festivaluri 
care au avut loc

In legătură cu problemele 
organizatorice de pregătire a 
Festivalului a vorbit Vincenzo 
Baljamo, secretar al organiza
ției de tineret a Partidului So
cialist din Italia, membru al 
Comitetului Internațional de 
pregătire a celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial.

Cunoscuți fruntași ai vieții 
culturale din Italia, printre care 
scriitorii Fiore, Aleramo și în
coronate, regizorul de cinema
tograf De Santis, pictorii Ves- 
pignani și Attardi, editorul Ei- 
naudi, dirijorul Zecchi, au de
clarat că sprijină ideile Festi
valului Mondial și vor contri
bui la pregătirea și desfășura
rea lui.

• în Germania Occidentală 
se fac pregătiri active în vede
rea celui de-al 7-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților care va avea loc anul 
acesta la Viena.

Ziarul „Die \Ve1t“ relatează 
că Uniunea studenților liberali 
și o serie de alte organizații 
de tineret din R. F. Germană 
și-au exprimat dorința de a 
participa la festival. Tineretul 
vcistgerman va pregăti pentru 
festival un program artistic.

—OOQOO------

BORINAGE 19 (Agerpres). — 
Greva minerilor belgieni, care este 
îndreptată împotriva hotăririi pa
tronilor de a închide așa-numitele 
mine „nerentabile", s-a extins. în 
toate bazinele carbonilere ale Bel
giei. Minerilor greviști din Bori- 
nage li s-au alăturat și minerii din 
Liege și Limburg, numărul total 
al greviștilor ridieîndu-se astfel la 
150.000.

Mișcarea grevistă a minerilor se 
bucură de sprijinul întregii popu
lații. La Borinage, în cursul zilei

de 19 februarie cu excepția maga- 
zinelor alimentare, toate întreprin
derile comerciale au fost închise, 
stațiile de benzină au alimentat 
numai camioanele destinate trans
portului de alimente, circulația 
tramvaielor și troleibuselor a fost 
complect paralizată, iar în regiunea 
Liege comunicațiile feroviare au 
fost întrerupte timp de 30 de mi
nute. Toate școlile au suspendat 
cursurile, iar studenții din Mons 
au depus coroane de flori la 
numentul ridicat în memoria 
nerilor din Qurregncn.

Convocarea 
parlamentului belgian

cestor discuții, deputatul socialist 
Toubeau a arătat în discursul 
că „politica pe care a dus-o 
o duce guvernul, în ceea ce pri
vește înăsprirea condițiilor 
trai ale clasei muncitoare, a exas
perat la maximum pe muncitori". 

Totodată în cadrul acestor dez
bateri deputății socialiști au ce
rut guvernului să naționalizeze 
minele. De asemenea deputății so
cialiști și comuniști au cerut gu
vernului retragerea planului, așa- 
zis ,,de asanare", adoptat de Con
siliul național al industriei cărbu
nelui aprobat de guvern și de 
rile trusturi ale cărbunelui și 
lului.

BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, ca urmare a declarării 
grevei generale în întregul bazin 
carbonifer din Belgia, precum și 
datorită situației extrem de în
cordate care domnește în țară, nu
meroși deputați au cerut convoca
rea de urgență a Parlamentului 
belgian.

In cadrul primei ședințe din 18 
februarie, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă foarte încordată, 
numeroși deputați socialiști și co
muniști au cerut guvernului să se 
ia cele mai urgente măsuri pen
tru a se pune capăt acestei si
tuații. Luînd cuvîntul în cadrul a-
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S. U. A. instigă guvernul 
Laosului în acțiunea de torpilare 

a acordurilor de la Geneva
Declarația ministrului Afacerilor Externe 

al R. P. Chineze
PEKIN 19 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă transmite textul 
declarației făcute în numele gu-. 
vernului R. P. Chineze de Cen I, 
ministrul Afacerilor Externe al
R. P. Chineze, în legătură cu re
fuzul guvernului regal al Laosu
lui de a îndeplini acordurile de la 
Geneva.

Faptul că guvernul regal al 
Laosului a refuzat fățiș să înde, 
plinească obligațiile asumate, de- 
curgînd din acordurile de Ia Ge
neva, se spune în declarație, se 
explică prin instigările și sprijinul 
acordat de S.U.A., care caută să 
includă într-o măsură și mai mare 
regatul Laos în blocul agresiv
S. E.A.T-O. și să-l transforme în
tr-o bază militară americană.

Fiind participantă la conferința 
de la Geneva și vecină cu Laosul, 
se arată în Declarație, China nu 
poate să nu-și manifeste îngrijo
rarea profundă față de faptul că 
S.U.A. instigă și sprijină fățiș gu
vernul regal al Laosului în acțiu
nea acestuia de torpilare și 
nunțare la acordurile de la
neva, creează încordare în Laos 
și subminează pacea în regiunea 
Indochinei. Guvernul regal al 
Laosului este întrutotul legat de 
obligațiile care rezultă din acordu
rile de la Geneva și poartă răs
punderea pentru îndeplinirea tutu-

re-
Ge-

ror hotărîrilor conferinței de 
Geneva în problema Laosului. Gu
vernul chinez se pronunță cu ho- 
tărîre împotriva încălcării unila
terale de către guvernul regal al 
Laosului a acordurilor de la Ge
neva. Guvernul regal al Laosului 
trebuie să suporte toate consecin
țele care decurg din aceasta.

Ținînd seama de gravitatea si
tuației din Laos, se arată mai de
parte în Declarația făcută de Cen 
I, guvernul R. P. Chineze cheamă 
țările participante la conferința de 
la Geneva, în primul rînd Uniu
nea Sovietică și Anglia ai căror 
reprezentanți au fost președinții 
conferinței de la Geneva, țările 
membre ale Comisiilor internațio
nale din Indochina, precum și 
•toate țările și popoarele interesate 
în menținerea păcii în Asia de 
sud-est și care vor s-o apere, să 
protesteze vehement împotriva 
planurilor întunecate ale Statelor 
Unite care instigă guvernul regal 
al Laosului să torpileze și să re
nunțe la acordurile de la Geneva, 
și să zădărnicească aceste inten
ții tenebroase pentru ca Comisia 
internațională din Laos să-și poa
tă continua activitatea în condiții 
normale, pentru ca să fie slăbită 
încordarea din Laos și să fie men
ținută și întărită pacea în regiunea 
Indochinei.

I
La „Dobereiner-Institut* pen
tru chimie anorganică al Unit- 
versității „Friederich Schiller** 
din Jena (R. D. Germană) s-a 
introdus o nouă metodă de a- 
naliză calitativă. Imagilnea 
noastră vă redă un aspect al 
unui laborator pentru studenți 
al acestui Institut.

Presa americană cere 
insistent înlocuirea * 

lui Dulles

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
La San-Juan, capitala statului Por- 
to-Rico se desfășoară sesiunea or
dinară a Comitetului Executiv al 
Uniunii sindicatelor americane 
AFL-CIO.

Ca și la sesiunile anterioare, co
mitetul executiv al AFL-CIO a 
examinat o serie de probleme or
ganizatorice ale vieții interne a 
sindicatelor dar a evitat să elabo
reze masuri pentru rezolvarea 
principalelor probleme de impor
tanță vitală pentru clasa munci
toare americană ca șomajul, creș
terea impozitelor și a prețurilor, 
ofensiva crescînda a patronilor 
împotriva drepturilor 
lor.

Liderii AFL-CIO au fost nevoiți 
să recunoască că situația oameni
lor muncii din S.U.A. se înrăută
țește, iar perspectivele dezvoltării 
economiei americane sînt extrem 
de sumbre. Potrivit relatărilor 
presei, luînd cuvîntul la o confe
rință de presă la San Juan, pre-

muncitori-

ședintele AFL-CIO, Meany, a 
clarat că situația economiei ameri
cane „ne sperie într-adevăr“. „A- 
tita timp cît această tendință nu 
se va schimba, a spus in continua
re Meany, vom putea vedea o ar
mata permanenta de șomeri care 
numără 5 pînă la 6 milioane... In 
condițiile acestei scăderi a capa
cității de cumpărare, este numai 
o problemă de timp intrarea noas
tră în faza unei depresiuni grave".

Wiliam Reuther, vicepreședin
tele AFL-CIO și președintele Sin
dicatului unit al muncitorilor din 
industria de automobile și avioa
ne, a declarat corespondenților că 
încă în luna aceasta 
merilor din S.U.A. se 
5.000.000. Renther a 
puțin încă 1.500.000
„sînt prea demoralizați pentru a 
mai cauta de lucru** și de aceea 
nu sînt înregistrați ca șomeri. Nu
mărul șomerilor parțiali se ridică 
de asemenea la miltoane.

de-

numărul șo- 
va ridica la 
spus ca cel 

de șomeri
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Pakistanul îsi transformă teritoriu! 
a S. U. A.o bază

Declarația guvernului V. R. S. S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite : Guvernul sovie
tic a dat publicității o declarație 
in legătură cu răspunsul din 7 ia
nuarie dat de guvernul Pakistanu
lui la nota guvernului U.R.S.S. 
privitoare la tratativele dintre 
S.U.A. și Pakistan pentru încheie
rea unui nou acord militar. Guver
nul sovietic a avertizat guvernul 
Pakistanului că întreaga răspun
dere pentru „consecințele acțiunilor 
întreprinse de Pakistan în vederea 
transformării teritoriului său în- 
tr-o bază militară străină revine 
guvernului pakistanez.

Guvernul sovietic se arată în de
clarație, nu poate fi de acord cu 
acci'.e păreri cuprinse în răspunsul 
guvernului Pakistanului, prin care 
se încearcă din nou să se justifice

eclarația-program a 
aului guvern cubanez
NEW YORK 19 (Agerpres). — 
ipă cum relatează ziarul cuban 
loticias de Hoy“, Fidel Castro, 
imul ministru al Cubei, a dat 
blicității o declarație-program. 
lumerind sarcinile urgente ale 
ului guvern, sarcini care au 
ept scop continuarea revoluției, 
istro a pus pe primul plan a- 
•ptarea legii cu privire la refor- 
3 agrară. Această lege, a spus 

trebuie să fie mai largă decît 
. oiectul pregătit anul trecut de 

mandamentul suprem al mișcă- 
răsculaților. Intre altele ea tre- 

ie să prevadă lichidarea latifun- 
■ ilor.
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In Coreea de Sud ia amploare lupta populației împotriva suprimării libertăților democratice de că
tre guvernul Li-Sîn-Man. In fotografie: poliția lisînmanistă maltratînd pe manifestanți.

Mișcarea de eliberare națio- 
lă a popoarelor aflate sub co- 
nialism continuă să ia o om
oare fără precedent. în Africa, 
lia și America Latină, popoarele 
uprite decenii de-a rîndul de 
tre odiosul colonialism se ridică 

luptă, revendieîndu-și dreptul 
r inalienabil la independență și 
iertate, 
în fața acestui val, colonialiștii 
’ați in derută recurg în afară de 
•oareași măsurile militare des- 
ise la cele mai perfide manevre 
versioniste, prin intermediul că
ra încearcă să contracareze miș- 

■ rea de eliberare națională în 
in avint. Obiectul unor aseme- 
a manevre au fost de curind 
poarele din sudul peninsulei 

. ibice și din regiunea golfului 
irsic, care și-au intensificat în 
țimul timp lupta de eliberare 
țională.
Alarmat de amploarea acestei 
șcări, colonialismul englez in- 
•buințează vechiul truc al ,.fe- 
ralizării" coloniilor sub egida 
irii Britanii. O asemenea in- 
rcare falimentară a fost și ra
sata „federație" iordano-ira- 
znă. Schimbînd doar firma, la 
februarie, în prezența Ministru 

i englez al Coloniilor, Lennox 
tyd, n luat ființă în mod oficial niilor, în legătură cu crearea unei 
„federație" a șase protectorate 

itanice din sudul peninsulei ara-
■ ie. în această „federație" au 
it silite să intre emiratele 
ihan și Bhala. sultanatele Aud
it, Fadhli și Yafa inferioară și

O nouă manevră
colonialismului britanica

în sudul peninsulei arabice
teritoriul șeicului din Aula Supe
rioară. Urmărind să dea un ca
racter ceva mai „legal" domina
ției colonialiste 
protectorate, guvernul britanic s-a 
grăbit să încheie și un tratat cu 
conducătorii „federației".

Această manevră are drept scop 
să consolideze imperiul colonial 
britanic, îndeosebi in această zonă 
unde Anglia are importante in
terese economice (reprezentate de 
petrolul ascuns sub nisipul încins 
al deșertului Arabiei) și strategice 
(după ce au fost nevoiți să pără
sească multe din posesiunile lor 
din Asia și Africa). Paralel cu 
nașterea acestei „federații", la 
Londra, unde se află în vizită 
sultanul Mascatului se duc în pre
zent tratative la Ministerul Colo-

asupra acestor

noi ,.federații“. Din noua „federa
ție^ ar urma să facă parte insulele 
Bahrein, Omanul convențional și 
Mascatul.

Dominația engleză de decenii, 
extrem de nemiloasă asupra aces-

tor sultanate și șeicate are urmări 
grave, care se văd ba tot pasul i 
un nivel de trai deosebit de scă
zut, mizeria cruntă, bolile, lipsa 
totală a oricărei asistențe medi
cale și analfabetismul 
același timp imamii, 
sultanii, stăpinitori cu 
și pretențioase, trăiesc 
orbitor, in palate somploase, 
urma exploatării propriilor 
poare, mină in mină cu colonia 
liștii britanici. Alături de cămi
lele supte de vlagă și domoale ale 
locuitorilor extrem de săraci pot 
fi văzute limuzinele de ultimul 
t'tp ale șeicilor, primite „cadou" 
din partea autorităților colonialis
te britanice, pentru ajutorul dat în 
exploatarea populației. Cit pri
vește puterea acestor feudali, ei 
ar fi fost de mult răsturnați dacă 
n-ar fi existat armamentul și tru
pele engleze care le păzesc pala
tele și interesele monopolurilor 
petrolifere din metropolă.

Nemaiputînd suporta exploata
rea colonială sălbatică instituită

,,protectorii" britanici, tri- 
din sudul peninsulei ara-

cronic. în 
șeicii și 

titluri mari 
intr-un lux 

în 
po-

aici de 
burile 
bice s-au răsculat în repetate rîn- 
duri, cerind alungarea dominației 
engleze și acordarea independen
ței. Dar întotdeauna colonia'iștii 
britanici au organizat expediții de 
represiune care au depășit culmea 
sălbăticiei. Dar nici bombele cu 
napalm, mitralierele avioanelor în 
zboruri razante și nici execuțiile 

; în masă împotriva populației lip
sită de apărare, n-au reușit să 
stăvilească lupta pentru libertate 
și independență națională a acestor 
popoare. Acest fapt a speriat au
toritățile colonialiste britanice 
care au fost nevoite să recunoască 
că mișcarea anticolonialistă ,Jace 
progrese alarmante" în această 
zonă.

Așa dar, cu tot sprijinul ele 
mentelor corupte, al șantajului și 
al represiunii armate, colonialiștii 
britanici, se simt tot mai puțin in 
siguranță. în fața puternicului 
val anticolonialist din Asia și 
Africa nu mai rezistă nici o

esența agresivă a blocurilor mili
tare din Orientul Mijlociu și din 
Asia de sud-est la care participă 
Pakistanul.

În răspunsul său, se subliniază 
în declarație, guvernul pakistanez 
încearcă încă o dată să conteste 
faptul evident că întregul teritoriu 
aț Pakistanului esto impînzit de 
baze militare create sub conduce
rea directă a specialiștilor militari 
din S.U.A. și care în orice mo
ment pot fi folosite chiar și fără 
consimțămîntul guvernului pakista
nez, de către puteri militare stră
ine împotriva Uniunii Sovietice și 
a statelor pașnice învecinate cu 
Pakistanul.

Guvernul sovietic a confirmat 
poziția expusă în declarația sa 
din 26 decembrie 1958 remisă prin 
intermediul ambasadei U.R.S.S. 
la Caraci, declarație in care a ex
primat neliniștea legitimă și îngri
jorarea Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări pașnice învecinate cu 
Pakistanul 
vele duse 
încheierii 
cu S.U.A., 
extinderea 
tre cele două țări.

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
In legătură cu boala secretarului 
de stat Foster Dulles, numeroase 
ziare americane exprimă părerea 
că Dulles ar trebui să demisio
neze din postul său. Corespon
dentul Jin Washington al ziaru
lui londonez „News Chronicle** 
scrie că ziarele americane propun 
ca „președintele Eisenhower să 
numească un nou secretar de stat 
cît mai curind posibil acordîn- 
du-i deplină autoritate".

Agenția Reuter relatează că 
„ziare care dispun de influență 
în rîndurile membrilor Congresu
lui, precum și în alte cercuri au 
atacat serios pe președintei» Ei
senhower pentru insistenta sa de 
a menține pe Dulles în postul 
său...“.

Ziarul „The Washington Post* 
subliniază că întrucît Dulles nu 
se va restabili curînd „situația 
pledează cu putere pentru numi
rea unui alt secretar de stat" și 
îi cere lui Eisenhower „să acțio
neze chiar acum".

„The Wall Street Journal**, re- 
mareînd că Dulles „nu este de 
neînlocuit" scrie că „și alții pot 
să conducă politica externă a 
țării".

Ziarul „The Washington Star" 
subliniază de asemenea că „un 
succesor va trebui găsit la o dată 
cît mai apropiată" 
„o decizie în acest 
poate fi amînată".

Fostul premier
ment Attlee, care se află în 
zent la Westfield, statul 
Jersey, a declarat unor ziariști 
la 18 februarie că secretarul de 
stat Dulles ar trebui să fie înlo
cuit.

și spune că
sens nu mai

britanic,

în legătură cu tratati- 
de acesta în vederea 

unui nou acord militar 
acord care 
colaborării

sa pruvadă 
militare în-
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Scrisoare deschisă profesorului loannis D. 
Hatzopoulos, rectorul Politehnicii din Atena

Am avut totdeauna o admirație deosebita pentru curajul unic de 
care un fiu al Greciei — MANOLIS GLEZOS — a dat dovadă în 
timpul ocupației patriei sale de forțele naziste cînd, cu prețul vieții 
lui, a reușit să smulgă drapelul hitlerist de pe străvechea Acropolă.

In octombrie 1957, cînd am avut ocazia sa vizitez din nou Grecia 
și să vă cunosc personal pe dvs., domnule rector, am avut fericirea 
sa contemplu pe Acropole minunatul Partenon, această culme a fru- 

în ra
de lu-

sa contemplu pe Acropole minunatul Partenon, această culme 
mnsețiî arhitecturale și podoabă a artei antice, ziua scăldată 
zele calde ale soarelui Eladei și noaptea inundată de valurile 
mină ale reflectoarelor.

Gindul mi-a zburat din nou la temerarul erou care prin „____
lui plin de îndrăzneală a reușit să dea poporului grec asuprit un nou 
îndemn la luptă și convingerea că va învinge.

Totuși, acest erou național al Greciei este astăzi întemnițat.
Mă adresez oamenilor de știință și cultură djn Grecia și în special 

dvs. IOANNIS D. HATZOPOULOS, profesor și rector al Politehnicii 
<Vn Atena și vă chem să vă uniți glasul cu cei care luptă pentru 
pace și democrație și să cerem cu toții eliberarea eroului național 
grec MANOLIS GLEZOS.

Profesor
Membru corespondent al Academiei R.P.R, 

Rectorul Institutului Politehnic 
București

gestul

glasul cu cei care luptă pentru

inginer C. DINCULESCU
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CAMERUN
Conferința reprezentanților popoarelor din Africa care a avut 

loc la Accra în prima jumătate a lunii decembrie a anului trecut, 
a proclamat ziua de 20 februarie, zi a solidarității cu poporul din 
Camerun. Tot azi se deschide la New York o sesiune specială a 
Adunării Generale O.N.U. mznită să discute problema teritoriilor 
Camerunului aflate sub tutela O.N.U., date în administrația Fran
ței și Angliei. Cu acest prilej, prezentăm cititorilor noștri un 
scurt documentar asupra Cameru nului.
Țărmul Camerunului, partea de 

nord est a golfului Guineei, a fost 
descoperit de navigatorii portu
ghezi la sfîrșitul secolului XV. 
Ei au găsit «ici o populație nu
meroasă cu o cultură înfloritoa
re. Portughezii, iar mai tîrziu 
englezii, au început o vînătoare 
sistematică a băștinașilor 
care i transportau ca sclavi 
plantațiile din America.

In 1884 Camerunul a fost 
pat de germani și proclamat
tectorat. Colonizatorii germani

pe 
pe

ocu-
pro-

0 tranzacție împotriva aspirațiilor la libertate 
și independență ale poporului cipriot

LONDRA 19 (Agerpres). — La 
19 februarie s-a întrunit ședința 
plenară a conferinței în problema 
Ciprului. La această ședință au 
participat prim-miniștri ai Angliei 
și Greciei, precum și arhiepiscopul 
Alakarios și dr. Kuciuk. După ter
minarea ședinței s-a anunțat că a 
fost semnat acordul în problema 
Ciprului și că arhiepiscopul Maka
rios a renunțat la obiecțiunile for
mulate anterior cu privire la a- 
cordul greco-turc de la Zurich.

Agențiile occidentale de presă 
au subliniat în relatările lor că în 
tot cursul zilei de 18 februarie au 
fost exercitate presiuni puternice 
asupra lui Alakarios „pentru a-1

☆ La Londra a fost semnat 
acordul în problema Ciprului 
în urma unor presiuni grosola
ne asupra arhiepiscopului Ma
karios.

manevră oricît de dibace ar fi 
ea regizată. Popoarele arabe s au 
convins pe propria piele că 
scopul colonialiștilor este u- 
nic : spolierea bogățiilor și asi
gurarea intereselor lor strategice 
agresive. Dealtfel intr-o declarație 
a reprezentanței Ligii Arabiei de 
sud se arată că vizita lui Lennox 
Boyd in sultanatele din sudul pe
ninsulei arabice s-a soldat cu în
cheierea unor acorduri pentru 
construirea de noi baze militare 
engleze, iar în unele sultanate s-au 
construit deja importante 
militare la Unuk, Makiras, 
Raian, Dala și Beihan.

Demonstrațiile și rezistența dîrză 
apusă de popoarele arabe 
nialismului, sînt manifestări 
hotăririi acestora de a lupta 
tru independență politică și 
nomici, 
nurilor 
formă ar 
vor avea 
lor petrolifere americane care 
participarea unor feudali 
urmăresc să ocupe locul 
renților lor britanici aflați 
clin.

Popoarele arabe insă, își 
fese viața nu pentru a înlocui stă- 
pinul britanic cu cel american, ci 
pentru a scutura pentru totdeauna 
jugul odios al colonialismului.

C. STAN

convinge că nu mai este cu pu
tință să se revină asupra princi
piilor acordului de la Zurich".

Ministrul de Externe britanic 
Selwyn Lloyd a dat un adevărat 
ultimatum lui Makarios cerîndti-i 
ca pînă la 19 februarie ora 9,45 
a.m._ să anunțe dacă este dispus 
sau nu să semneze acordul în for
ma sa inițială. Lui Makarios i s-a 
atras atenția, fără nici un fel de 
menajamente, că dacă va refuza 
să semneze acordul, acceta va fi 
semnat și fără el.

După cum relatează ziarul „Av- 
ghi“, Averoff, ministrul Afacerilor 
Externe al Greciei a chemat la 
Ambasada Greciei din Londra pe 
reprezentanții ciprioți și le-a de-
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clarat că ori ei vor aproba necon
diționat acordul de la Zurich, ori 
guvernul grec „își va spăla mîi- 
nile“ în ce priveștei problema ci
priotă.

Un alt ziar „Nea" subliniază că 
guvernul Greciei a exercitat pre
siuni grosolane asupra lui Maka
rios, cerîndu-i să accepte necon
diționat acordul de la Zurich.

Acordul realizat la Londra este 
ținut deocamdată secret și s-a a- 
nunțat că va fi dat publicității la 
23 februarie. De pe acum însă se 
știe că Anglia își va menține su
veranitatea asupra bazelor mili
tare pe care le deține în insula Ci
pru, iar noua „republică** va fi 
supusă controlului celor trei gu
verne semnatare ale acordului de 
la Londra. Este evident însă că o 
asemenea reglementare a proble
mei cipriote, contrară aspirațiilor 
la libertate și independență națio
nală ale populației din insulă, nu 
este viabilă.
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MOSCOVA. — Editura de stat 
pentru literatură politică din
U. R.S.S. a publicat culegerea „îm
potriva revizionismului, în apăra
rea marxismului", care cuprinde 
cele mai importante lucrări ale lui
V. I. Lenin îndreptate împotriva 
revizionismului, oportunismului și 
dogmatismului în mișcarea mun
citorească internaționa'ă și din Ru
sia. în apărarea socialismului ști
ințific.

PRAGA. — In seara zilei de 18 
februarie la Praga a sosit într-o 
vizită de prietenie Janos Kadar, 
prim.secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

PARIS. — Organizația pentru 
problemele învătămîfitului, știin
ței și culturii (UNESCO) anunță 
că în 1957 Uniunea Sovietică a o- 
cupat primul loc în lume în ce 
privește numărul cărților traduse.

MOSCOVA - Rină la 20 fe
bruarie, ora 6 dimineața, cel de-al 
treilea satelit artificial a înconju
rat Pămîntui de 8895 ori.

TEHERAN. — Ziarul vest-german 
,,Neue Rheinzeitung" relatează că 
in regiunea munților Zagros din 
Iran se construiesc rampe pen-

tru lansarea rachetelor americane 
cu rază medie de acțiune. După 
cum arată ziarul, la aceste cons
trucții participă ingineri americani 
și germani.

MOSCOVA. — La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
cu privire la schimbul instrumen
telor de ratificare ale acordului 
cu privire la acordarea cle ajutor 
economic și tehnic de 
U.R.S.S. Republicii Arabe 
pentru construirea primei 
barajului de la Assuan, 
prevederilor acestui acord, 
la Cairo la 27 decembrie 
a Intrat în vigoare 'a 19 februarie 
1959.

STOCKHOLM. - La 17 februa
rie filmul romînesc „Scurtă Isto
rie" a fost prezentat în premieră 
de către televiziunea suedeză. Cu 
acest prilej criticul Gurii Lemon 
Bernard a vorbit despre cinemato
grafia romînească.

PNOM PENH. - Ziarul „Depe- 
che du Cambodgie" anunță că la 
18 februarie prințul Sianuk a re
maniat Cabinetul de Miniștri al 
Cambodgiei. Norodom Sianuk a 
rămas președinta al Cabinetului 
de Miniștri.
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au intensificat exploatarea negri
lor, introducing munca forțată. 
In 1916. Camerunul a fost ccunrt 
de trupele engleze și franceze. 
Trei ani mai tîrziu Anglia și 
Franța au împărțit între ele teri
toriul Camerunului, care în 192.2 
le-a fost încredințat în mod for
mal de către Liga Națiunilor 
prin mandatele respective. In de
cembrie 1946 Adunarea Generală 
O.N.U. a predat cele două părți 
ale Camerurțului, puse sub tutela 
O.N.U., spre administrare Franței 
și Angliei.

Populația băștinașă a teritoriu
lui care formează astăzi Cameru
nul francez și englez numără 5 
milioane locuitori. Ocupa,ia ei Je 
bază este agricultura, practicată 
în mod primitiv. In Camerunul 
francez se extrag cantități neîn
semnate de aur și cositor, iar în 
cel englez a început în ultimii 
ani prelucrarea minereului de ti- 
taniu.

Poporul camerunez supus unei 
crunte exploatări din partea colo
nialiștilor, duce o viață de cruntă 
mizerie; unele boli ce malaria, 
lepra, au proporțiile unei calami
tăți naționale. Din 1000 copii, 
după datele oficiale. 650 mor în 
cursul primilor ani de viață.

Masele populare din Camerun, 
trezite de mișcarea de eliberare 
națională din celelalte țări ale 
Asiei și Africii, iau parte tot mai 
activ la lupta antiimperialistă, 
pentru reunificarea țării și pro
clamarea ei ca stat independent. 
Această luptă este condusă de 
Uniunea Națională din Camerun, 
al cărei secretar general este în- 
flăcăratul patriot camerunez Ru
ben Um Nyobe. Uniunea Națio
nală din Camerjin se bucură de 
o caldă simpatie’din partea popu
lației băștinașe.

De la tribuna celei de a doua 
Conferințe de la Accra a repre
zentanților popoarelor din Africa 
s au făcut auzite glasurile repre
zentanților poporului camerunez, 
care au condamnat cu vehemență 
colonialismul englez și francez. 
Ernest Ouandie. vicepreședinte al 
Uniunii Naționale din Camerun, 
șeful delegației cameruneze la 
conferința de la Accra, în cuvîn- 
tarea se a demascat metodele de 
exploatare și de înăbușire a lup
tei poporului camerunez de către 
administrația colonială. „Colonia
liștii — a afătat Ouandie — su
pun poporul nostru la cele mai -------------- : ---- t_j c£

vor
neomenoase torturi, crezînd 
prin aceste metode violente 
face să înăbușe glasul poporului 
camerunez care cere libertate și 
independență". In aceste condiții 
inumane lupta - poporului împotri
va colonialiștilor n a slăbit, ci 
dimpotrivă ia amploare.

Poporul romîn, tineretul nos
tru. privește cu deplină înțelege
re și adîncă simpatie lupta dreap
tă a popoarelor din Africa, Cu 
prilejul zilei de 20 februarie, ziua 
solidarității cu poporul din Came
run. urăm poporului camerune> 
deplin succes în lupta pentru in
dependență și unire într-un singur, 
stat național.

VIRGIL SIM1ON
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