
R doua Conferință 
pe țară a U. H. S. R.

Lucrările din ziua de 20 februarie 1959

Proletari clin toate țările, uniți-vă!

ii
Organ Gentral al Uniunii Tineretului Muncitor

Vineri la Palatul Marii Adunări 
Naționale au continuat lucrările 
celei de-a II-a Conferințe pe țară 
a Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Republica Populară Roniînă.

Au avut loc discuții pe margi
nea Raportului de activitate al 
Consiliului U.A.S.R. și a Rapor
tului Comisiei de cenzori.

Au luat cuvîntul delegații: 
Gheorghe Măruță (Petroșa ni), 
Marcus Arke (Timișoara), Gligor 
Bodea (București), Magdalena 
Kacso (Cluj), Emil Badea (Cra
iova), Hie Văduva (București), 
Marin Ene (lași), Ștefan Nemeș 
(Tg. Mureș), Maria Lungulesei 
(București), Ion Bojan (Cluj), 
Ion Lemnete (București), Constan
tin Pândele (Cluj), Mihai Nadin 
(București), Constanța Morar (Ti
mișoara), losif Soare (Or. Stalin), 
Mariana Dumitrescu (București), 
Ion Furcoi (Iași),- Alexandru Ig
nat (București), Ion Bota (Cluj), 
Zorin Zamfir (București), Ion 
Cristescu (București), precum și 
Alexandru Ionescu, redactor șef al 
revistei „Viața Studențească".

Au luat de asemenea cuvîntul 
proi. univ. Jean Livescu, prorecto
rul Universității „C. I. Parhon" 
din Capitală, prof- univ. Ion 
Creangă, rectorul Universității 
„Al. 1. Cuza“ din Iași și prof, 
univ. Remus Răduleț, profesor la 
Institutul politehnic din București.

In numele tineretului muncitor 
din Capitală, Conferința a fost 
salutată de muncitorul Gheorghe 
Stoca de la uzinele ICAR. »

In aplauzele celor prezenți au 
luat cuvîntul’Va jo Peter, secretar 
al Consiliului Central al Comite
tului organizațiilor studenților din 
R. P. Ungară, Kurt Knobloch, 
membru al Consiliului Central a] 
Uniunii Tineretului Liber German, 
vicepreședinte al Consiliului Stu
dențesc din Leipzig, Jerzy Wilc- 
zynski, secretar al Uniunii Stu
denților Polonezi și Niko Tiko, re
prezentant al studenților din R. P. 
Albania care au adus salutul stu
denților și al întregului tineret din 
țările prietene. Cuvîntările lor au 
prilejuit o caldă manifestație de 
solidaritate a tineretului nostru cu 
întregul tineret din puternicul la
găr al socialismului în frunte cu

Uniunea Sovietică, în nobila luptă 
pentru pace, pentru victoria socia
lismului și comunismului.

Reprezentanții studenților 
țările prietene au oferit în 
Conferinței diferite obiecte.

După ce Conferința a ales

din 
dar

ședinții comisiilor de lucru și re
prezentanții delegaților la consfă
tuirea pentru desemnarea candida- 
ților în vederea alegerilor noilor 
organe ale U.A.S.R., lucrările con
ferinței s-au desfășurat în cursul 
serii în cadrul comisiilor : profe-

sională, culturală, socială și spor
tivă.

Lucrările celei de-a Il-a Confe
rințe pe țară a Uniunii Asociații
lor Studenților din Republica 
Populară Romînă continuă.

(Agerpres)pre-

Un aspect din sala Conferinței
Foto: D. F. DUMITRU

Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3041

O VALOROASA INIȚIATIVA
A COLECTIVULUI FABRICII

DE HIRTIE,,! SEPTEMBRIE*'
BUȘTENI

Zilnic 5 tone 
de hîrtie peste plan

Răspunzînd cu entuziasm sar
cinilor puse de partid, muncitorii 
și tehnicienii fabricii de hîrtie 
„1 Septembrie" din Bușteni, ho- 
tărîți să-și sporească contribuția 
la mărirea acumulărilor statului, 
au analizat și au dezbătut în 
dunări generale posibilitățile de 
mărire a vitezei la mașinile 
fabricat hîrtie.

Cu acest prilej, numeroși mun
citori au arătat că prin unele com
pletări aduse instalațiilor ce de
servesc aceste mașini și aplicarea 
unor măsuri tehnico-organizatori- 
C9, există posibilitatea măririi vi
tezei mașinilor de fabricat hîrtie. 
Astfel s-a născut inițiativa : „Mă
rind viteza de labricație, să dăm 
patriei 
plan".

Prin 
utilaje, 
angajează să depășească planul 
la producția globală cu 2.000.000 
lei, să depășească planul pro
ducției de hirtie cu 2000 tone. 
In același timp, productivitatea 
muncii va spori față de anul 1958 
cu 9,2 la sută, iar prețul de cost 
va fi redus peste cifra planificată 
cu 750.000 lei.

Conștient că în felul acesta 
va da patriei cît mai multe pro
duse de bună calitate și la un 
preț de cost cît mai scăzut, colec
tivul fabricii „1 Septembrie" din 
Bușteni cheamă la întrecere toate 
celelalte întreprinderi din sector 
pentru descoperirea și valorifica
rea rezervelor interne în vederea 

I sporirii producției de hirtie.

de

zilnic 5 tone hîrtie peste

mărirea vitezei acestor 
colectivul întreprinderii se
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Folosirea intensivă a utilajului
uxdal&wtt ftatzMieci
a titextiliști

Colectivele a 11 întreprinderi din industria textilă au inițiat 
mișcarea de folosire intensivă a capacității utilajelor, în vede
rea creșterii producției și pro ductivității muncii și reducerii 
prețului de cost al produselor. Cele trei consfătuiri pe țară, or
ganizate recent de Ministerul Industriei Bunurilor de Consum, 
cu muncitorii fruntași, tehnicien ii și inginerii din întreprinderile 
sectoarelor bumbac, mătase și lînă, au analizat succesele obți
nute în perioada experimentării, posibilitățile existente privind 
valorificarea rezervelor interne. Pe baza angajamentelor luate, 
prin ridicarea indicelui de utilizare a mașinilor cu 10,5 la sută, 
se va obține in plus in sectorul mătase 1.200.000 m. țesături iar 
în sectorul lină 2-500.000 metri țesături.

In întreprinderile textile lucrează mulți tineri. Ziarul nostru a 
întreprins o anchetă in cîteva întreprinderi din Capitală pentru a 
cunoaște contribuția adusă 
acțiune patriotică. Publicăm

de organizațiile U.T.M. in această 
mai jos răspunsurile primite.

„Nici un utemist 
sub normă — 

toți utemiștii să învețe1'

Citiți în pag. 2-3

Discuții la raportul 
de activitate 

al Consiliului U.A.S.R.

Să creștem
cit mai multe păsări

Partidului — 
devotamentul 

și recunoștința noastră

0
o

Vor trece anii iar tinerii 
aceștia entuziaști, sludenți pre
zenți la cea de a doua con
ferință pe țară a U.A.S.R., vor 
deveni pricepuți specialiști în 
diferite domenii, unii din ei 
chiar renumiți academicieni 
(in privința aceasta n-avem 
îndoieli!). Dar timpul nu le 
va șterge din memorie amin
tirea zilelor acestei conferințe. 
Sint momente în viață pe care 
le păstrezi pentru totdeauna 
într-un colț al sufletului, pen
tru că ți-au dăruit simțăminte 
înălțătoare, copleșitoare, bucu
rii nestăvilite. Un asemenea 
moment este acela al prezen
ței conducătorilor iubitului 
nostru partid în mijlocul re
prezentanților studențimii noa
stre. Cînd studenții i-au văzul 
intrînd în sală pe conducătorii 
partidului și guvernului, în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, s-au declanșat pu
ternice ovații și aplauze ce 
minute in șir nu s-au potolit. 
Iar atunci cind la tribună a 
urcat tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej entuziasmul a fost cu ade
vărat de nedescris.

Cuvintele calde și îndrumă
rile părintești ale cuvintării 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej sint încă o mărturie 
emoționantă a grijii ca care 
partidul nostru înconjoară stu
dențimea patriei. Studenții 
prețuiesc cu nemărginită re
cunoștință această grijă și în 
manifestările lor de dragoste 
față de partid descifram con
știința răspunderii pe care o 
au față de partid, față de po
por, față de cauza construirii 
socialismului. l-am ascultat 
vorbind pe delegații la con
ferință. Nu intimplător in fie
care cuvintare revine în cu
vinte avîntate ideea atașamen
tului față de partid. Este un 
semn al maturității politice a 
studenților noștri, al roadelor 
intensei munci educative pe 
care, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au desfășural-o 
organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților. Cuvîntările 
delegaților au pus tn discuție 
probleme esențiale ale vieții 
studențești din țara noastră. 
Sint problemele unei studen
țimi ce are fericirea să tră-

iască în anii puterii populare, 
ce are toate condițiile nece
sare pentru studiu și care po
sedă certitudinea zilei de 
miine.

Nu poți să privești chipurile 
vesele, sănătoase, robuste, de- 
gajind un sincer optimism ale 
studenților noștri, 
amintești trecutul studențimii 
romînești. Citeam undeva 
cu aproape trei 
urmă încerca să vadă lumina 
tiparului chemarea la un con
gres al tinerimii studioase ce 
se zbatea în mizerie : „Veniți 
la congresul cel mai trist al 
tinerimii luminate și ofilite de 
suferințe... veniți cei care mîn- 
cați pline numai din două in 
două zile ; veniți cei ce schim
bați din an în un cămașa și o 
aruncați ruptă în gunoi; veniți 
cei ce dormiți prin gări, gră
dini publice, pivnițe și graj
duri'. Congresul acela nu s-a 
ținut niciodată — burghezia se 
temea de glasul „tinerimii lu
minate și ofilite de suferințe". 
Trecutul acesta întunecat ne 
îndeamnă să prețuim și mai 
mult prezentul luminos al stu
dențimii, al unei studențimi la 
dispoziția căreia statul pune 
burse, cămine, universități mo
derne, fonduri uriașe.

Intr o pauză am înregistrat 
o întîlnire emoționantă. Cițiva 
tineri muncitori, invitați la 
conferință, și-au revăzut un to
varăș de al lor, devenit stu
dent intr-o facultate tehnică 
din provincie, lin fapt obiș
nuit, dar cu o valoare simbo
lică. f aptul acesta, mulțimea 
faptelor citate la tribuna con
ferinței ce pomeneau de posi
bilitățile pe care statul nostru 
le-a creat tineretului studios, 
realitatea vieții socialiste din 
patria noastră — toate acestea 
la un loc și fiecare în parte 
explică atașamentul nemărginit 
al studențimii față de partid.

Partidului — toată puterea 
noastră de muncă, toate cuno 
ștințele noastre, toată dragostea 
și devotamentul. E gîndul fie
cărui delegat la conferința pe 
țară a U.A.S.R., al fiecărui stu
dent hotărît să slujească cu 
abnegație măreața cauză a so
cialismului.

BUGEN1U OBREA

fără să-ți

că
decenii in

0
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și iepuri de casă
Angajamentele 

tinerilor craioveni
Răspunzînd indicațiilor plena

rei a VI-a a C.C. al U.T.M., ute
miștii și tinerii din regiunea Cra
iova s-au angajat — și au trecut 
deja și la fapte — să organi
zeze pe lîngă gospodăriile agri
cole de stat, gospodăriile agri
cole colective, cooperativele agri
cole de producție cu rentă, pe lîn
gă întovărășirt agricole, silozuri, 
școli și sate, crescătorii de iepuri, 
păsări și porumbei. Astfel, pen
tru a și îndeplini angajamentul 

* , pUj,
și 

re- 
D =_______ __ bază
U.T.M. se preocupă de înfăptui
rea acestor sarcini.

De pildă, întrucît pînă în acest 
an în regiunea Craiova creșterea 
iepurilor de casă era foarte mult 
neglijată — neexistînd o tradiție 
în această privință — acum au 
fost luate măsuri de a se aduce 
iepuri din altă regiune.

In adunările generale U.T.M. 
de la sate fiecare utemist s-a 
angajat să aducă cîte 15—20 de 
ouă de găină, iar acolo unde sînt 
bălți și iazuri cîte 4—5 ouă de 
gîscă sau 10 de rață. Pînă acum 
s-a luat legătură cu unitățile a- 
gricole socialiste care au incu
batoare, pentru asigurarea cloci- 
rii ouălelor.

In fiecare organizație de bază 
U.T.M.. în cadrul adunărilor ge
nerale, s a mai discutat confec
ționarea de cărămizi arse ori
bulgărite cu ajutorul cărora pe 
o suprafață de cîțiva ari — ce
dată de unitatea agricolă socia
listă, școala 
comunal 
construi 
clădirile 
jurimile

de a crește 300.000 de 
25.000 de iepuri de casă 
50.000 porumbei, în întreaga 
giune organizațiile de

sau sfatul popular 
respectiv — se vor 

prin muncă voluntară 
crescătoriilor și împre- 
acestora.

ION TEOHARIDE

Ferme ale
Intr o discuție avută de curînl 

cu tov. Beraru Gh., șeful comisiei 
tineret sătesc a Comitetului regio
nal U.T.M. Cluj, am fost infor
mați despre acțiunile ce le vor în
treprinde tinerii din regiunea Cluj 
in acțiunea patriotică a tineretu
lui din țara noastră pentru crește
rea iepurilor de casă și a păsări
lor. Am aflat cu această ocazie că 
pe întreaga regiune Comitetul re
gional a prevăzut să fie crescuți 
peste 8000 iepuri de casă. Tinerii 
din raioanele Turda și Zalău vor 
crește cile 600 iepuri de casă, iar 
cei din Aiud 500. In privința creș
terii păsărilor s-au luat de pe 
acum unele măsuri organizatorici»

VOR CREȘTE 4.000 IEPURI
Șl 2.500 PĂSĂRI

luate cu
Fiecare 

pe lingă 
fiecare 
pentru 
și e o 
Numai 
că vor

voringinerului
Pe lîngă acestea 

cercul agrozoo-

Angajamentele au fost 
entuziasm și maturitate, 
tînăr hotărise să crească 
casă 8—10 păsări, iar 
fată cîte 12—15 păsări, 
că ele sînt mai pricepute 
treabă mai specifică lor. 
cînd cineva aduse vorba
trebui să crească găini de rasă 
bună, lucrurile se cam încurcară 
puțin. Trebuiau procurate ouă de 
la aceeași rasă de găini pentru 
ca toți să obțină rezultate cit 
mai bune. Atunci interveni tînă- 
rU'l inginer al gospodăriei colec
tive, Constantin Bogdan.

— Hotărîrea voastră e foarte 
bună și lăudabilă. Faceți un lu
cru bun. Văd însă că v-ați cam 
încurcat în treburi. Uite ce pro
pun eu : fiecare să cumpere ouă 
de la noi, din colectivă. Lucrul 
acesta îl aranjez eu cu conduce
rea gospodăriei. Ce ziceți, e bine?

— Da, răspunseră bucuroși 
tinerii.

Și astfel toți utemiștii și tinerii 
din G.A.C. Codlea au hotărît să 
crească pe lîngă casă anul ace
sta aproape 800 de păsări pe care 
le vor valorifica prin organizațiile 
comerciale

și cu sprijinul 
construi cuști, 
vor primi, prin 
tehnic, și cîteve informații lega
te de medul cum trebuie îngrijiți 
și crescuți iepurii de casă. Spriji
niți de organizația de bază U.T.ÂL 
ei vor lupta să-și ducă la înde
plinire acest angajament și chiar 
să-l depășească.

★
Aceste două notații sînt des 

prinse din angajamentele pe care 
și le-au luat tinerii din raionul 
Codlea în legătură cu creșterea 
păsărilor și iepurilor de casă. 
Astfel de angajamente și-au luat 
un număr de peste 400 de tineri 
din gospodăriile colective, din în
tovărășirile agricole și din sa
tele raionului. în total, anul ace
sta în întreg raionul Codlea ti
nerii vor crește aproape 4000 de 
iepuri și 2.500 păsări.

N. BARBU

— Comitetul U. T. M. — ne-a 
spus tov. Vasile Zoie — secretar 
la țesatoria „llie Pintilie" și-a în
dreptat atenția în primul rînd spre 
ridicarea calificării profesionale a 
tinerilor. Este știut doar ca fara 
o calificare superioara nu este 
posibil sa lucrezi cu turații spori
te. Anul trecut, în luna mai, 50 
de țesătoare — majoritatea tinere
— printre care Sandu Maria, Mo- 
man Margareta, Elena Tomescu, 
llie Felicia și altele nu-și reali
zau cu regularitate sarcinile de 
plan. Situația aceasta a fost ana
lizata într-o ședința de comitet, 
apoi am prezentat un referat în 
fața comitetului de partid. Prac
tic, am luat următoarele masuri : 
mobilizarea tinerelor țesătoare la 
cursul de minim tehnic și la con
ferințele organizate de cabinetul 
tehnic și cercul A.S.I.T., organiza
rea de schimburi de experiența. 
Comitetul de partid și conducerea 
sectorului țesatorie ne-au sprijinit 
în aceasta acțiune repartizind pe 
comunistele Elena Voieulescu, A- 
dela Pachețeanu și Maria Cuciu- 
reanu, țesătoare cu experiența în
delungată, sa se ocupe de ridica
rea calificării tinerelor munci
toare.

Putem spune astfel că princi
pala noastră sarcina în perioada 
experimentării măririi turațiilor
— ridicarea calificării profesiona
le a tinerelor — a fost rezolvata 
în mare măsură. Astfel acțiunea 
desfășurata în fabrica noastră a 
dat roade bogate : nici o țesătoa
re nu lucrează sub norma. Sandu 
Maiia, Moman Margareta, llie 
Felicia, Tomescu Elena țesătoare 
care înainte nu-și realizau norme* 
le, lucrează astăzi la războaie cu 
tuiație mărită, realizînd zilnic la 
un singur război un plus 
2 metri țesături.

La consfătuirea pe țară 
prinderilor din ramura 
fabrica noastră s-a angajat sa ri
dice indicele de utilizare a ma
șinilor cu 12 la suta, realizînd 
astfel în fiecaie luna un spor dc 
circa 20.200 metri țesături. Pen
tru realizarea acestui angajament, 
comitetul U.T.M. a prevăzut în 
planul său de munca noi sarcini 
privind ridicarea continua a cali
ficării profesionale a tinerilor : 
repartizarea pe lîngă fruntași a 
tineiilor care obțin rezultate sub 
media fabricii, organizarea unui

curs de minim tehnic pentru țe
sătorii noi, mobilizarea tinerilor la 
conferințele organizate în cadrul 
cabinetului tehnic, organizarea 
unor concursuri „Sa ne cunoaștem 
meseria" etc. Tinerii din fabiica

noastră s-au angajat să muncească 
sub lozinca „Nici un utemist sub 
plan, nici un utemi6t sa nu dea 
produse de calitate necorespunza- 
toare, toți utemiștii sa învețe“.

Atitudine socialistă 
față de muncă

Disciplina socialistă a muncii» 
folosirea integrală a timpului de 
lucru, sînt factori care pot grăbi

sau încetini acțiunea de ridicare 
a indicelui de utilizare « mașini
lor — ne-a spus tov. Eugenia 
Pletea, secretara comitetului 
U.T.M. de la fabrica „Donca 
Sirno" — fabrică care în decem
brie 1958 a realizat cel mai mare 
indice de utilizare pe sector, lată 
de ce Co>,tetul U.T.M. a inițiat 
o seamă de măsuri privind întă
rirea disciplinei socialiste a mun
cii. In acest sens noi am discu
tat îndeaproape cu tinerele care 
nu foloseau în întregime timpul 
de lucru, explicîndu-le că această 
atitudine duce la folosirea nera
țională a capacității de producție 
a utilajului, că aceasta înseamnă 
o scădere simțitoare a producției 
și productivității muncii. Comite
tul U.T.M. a discutat in acest 
sens și cu Elena Ciobanu, a cri
ticat abaterile ei și ale altor tinere 
în consfătuiri de brigăzi, in șe
dințe, la gazeta de perete etc. 
Azi, se spune despre fabrica noa
stră că este o fabrică fără codași. 
Și este adevărat. Tinerele țesă
toare, îndrumate zi de zi de co
muniștii fabricii, înțeleg că a fi 
disciplinat nu înseamnă numai să 
vii la timp la lucru, ci să-ți în
deplinești conștiincios in fiecare 
minut sarcinile de producție. -A 
devenit un obicei ca tinerele țesă
toare să vină mai devreme b lu
cru, să-și pregătească mașinile, să 
se aprovizioneze cu bătătură pen
tru ca mașinile să lucreze toată 
ziua fără întrerupere. Ioana Mo- 
țoc, Constanța Taradaciuc, lordana 
Magdale, Elena Ciobanu și altele 
lucrează la cite trei războaie cu 
turații sporite, realizind in plus 
pe fiecare război circa 4 metri țe
sături. Alături de celelalte țesă-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Ședința Academiei R. P. R. 
consacrată aniversării luptelor 

revoluționare din februarie 1933

de circa

a între- 
matase,

Vineri după-amiază a avut loc o 
ședință a Academiei R. P. Romine 
consacrată împlinirii a 26 de ani 
de la eroicele lupte ale ceferiști
lor și petroliștilor din ianuane- 
februarie 1933.

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Acude- 
rniei R. P. Romine, cercetători ai 
institutelor sale, colaboratori ai A- 
cademiei, cadre tehnico-științi- 
fice

In cuvîntul de deschidere acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al A- 
cademiei R. P. Romine a arătat că 
eroicele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor de acum 26 de ani re
prezintă una din cele mai glorioa
se pagini din istoria luptei clasei 
muncitoare sub conducerea Parti
dului Comunist Romin.

Apoi a luat cuvîntul acad. Emil 
Condurachi, care în comunicurea 
prezentată a înfățișat condițiile 
economice și politice interne și in
ternaționale ce au determinat dez
lănțuirea luptelor ceferiștilor și 
petroliștilor, rolul pe care l-a avut 
Partidul Comunist Romin în orga
nizarea și conducerea acestor lupte.

După ce a scos în evidență rea
lizările obținute de poporul nos
tru în anii regimului democrat- 
popular, acad Emil Conduracht a 
arătat că astăzi clasa muncitoare, 
condusă de partidul ei revoluțio
nar, păstrează cu sfințenie și cin
stește tradițiile de luptă ale celor 
mai buni fii ai poporului nostru, 
înfăptuiește cu succes idealurile 
pentru care au luptat și și-au jert- 
fil viața numeroși ceferiști și pe
troliști in urmă cu 26 de ani.

(Agerpres)

Fapte din munca
ceferiștilor

Ceferiștii patriei noastre în- . 
tîmpină sărbătoarea lor cu\ 
fapte importante in muncă. <<

de stat.
★

din utemiștii și tinerii 
din G.A.C. Hălchiu

O parte 
colectiviști 
s au angajat ca anul acesta să 
crească pe lîngă casă cel puțin 
500 de iepuri. Lucrul acesta și 
l-au propus să-l realizeze în fe
lul următor : în G.A.C. sînt cîțiva 
colectiviști în vîrstă care se ocu
pă cu creșterea iepurilor. împre
ună cu inginerul gospodăriei vor 
face vizite la cîțiva crescători 
pentru a vedea concret cum se 
fac cuștile. cum trebuie îngrijiți. 
Fiecare tînăr își va procura din 
comună cite o pereche de iepuri. 
Apoi vor merge unii pe la alții

tineretului
către comitetele raionale 

și organizațiile de bază 
Astfel se Va crea un mare 
de ferme ale tineretului

creșterea păsărilor. în ra- 
Turda, secția Bădeni a

Poiana, care are un sector 
va deveni secție

de
U.T.M. 
U.T.M. 
număr 
pentru 
ionul 
G.AB.
avicol dezvoltat, i
a tineretului. In total, în raion 
vor fi create 30 ferme ale tinere
tului pentru creșterea păsărilor, tn 
raionul Sărmaș se vor crea fer
me ale tineretului la gospodăriile 
agricole de stat Șincai și Grebeniș 
și la șase școli elementare de 1 
ani.

1, MIHALACHE

oooo

In chemarea la întrecere a celor 8 întreprin
deri bucureștene, colectivul întreprinderii de în
călțăminte „Kirov“ din Capitală s-a angajat să 
economisească peste prevederi, materiie primă și 
auxiliară în valoare de 1.400.0lei, realizind 
astfel o economie totală de 3.7f.000 lei.

In fotografie: Maria Niculescu, responsabila 
unei brigăzi de tineret, care în luna trecută a 
realizat economii de 12.606 lei, discută cu Dumi
tru Joandrea, fruntaș în producție, posibilitatea în. 
cadrării cit maj raționale a tiparelor de croit,

A i îOfciL.. Foto : AGERPRES

ORAȘUL STALIN. Aplicarea» 
metodelor sovietice Lunin, Pa-» 
pavin ți altele a ajutat pe me-» 
canicii ți fochiștii <lin unități-» 
le de pe cuprinsul Regionalei» 
C.F.R. Stalin sa economisească» 
in cinstea Zilei ceferiștilor^/ 
combustibil în valoare de pes-<< 
te o jumătate de milion lei. $>

DEJ. Echipele de drum de Ia » 
Depoul C.F.R. Dej-Triaj au» 
remorcat in ultimul timp,» 
peste prevederile planului de» 
transporturi, 6.200 tone de» 
mărfuri. Mecanicii de locomo-<? 
tiva Cornel Florițca, Martin» 
Tamaș, Tiberiu Butașiu au re-?? 
morcat zilnic peste plan cile 81 << 
pina la 125 tone de mărfuri.

de 
z’^ 

re-
l»e 
f'

TG. MUREȘ. La depoul 
locomotive din Tg. Mure; 
fost economisită in cinstea 
lei ceferiștilor o cantitate 
combustibil cu care se pot 
morca 26 trenuri de marfa 
distanta Tg. Mure;—Ciceu 
retur. 3

fo- \<GALAȚI. Mecanicii și 
chiștii de la depoul de locomo
tive din Galați au economisit 
de ia incepulul anului și pină 
acum o cautitate de combusti
bil cu care se pot remorca 65 
trenuri pe distanța Galați-^ 
Buzau și retur.

»

’ PAȘCANI. Colectivul depou* 
lui C.F.R. Pașcani și-a depășit» 
angajamentul luat în cinstea?? 
Zilei ceferiștilor remorcind 20» 
trenuri cu tonaj sporit uiai» 
mult decît iși propusese. r?

(Agerpres). »



Lucrările celei de a doua Conferințe pe țară a U. A. S. R.
Cuvîntul tov. 
Cornel Burtică, 

din centrul universitar 
București

In cuvîntul său tov. Cornel Bur
tică, președintele Consiliului U.A.S.- 
București a spus: linia fermă și 
clară pe care ne-a arătat-o parti
dul, drumul luminos și sigur pe 
care el ne conduce cu dragoste și 
atenție, au făcut ca asociațiile noa
stre să obțină importante succese 
în domeniul antrenării studenților 
la învățătură și la acțiunile de 
muncă patriotică, la viața . politică 
a întregului nostru popor.

Conducerea de către partid 
este principiul de bază al în
tregii noastre activități.

Pornind de la necesitățile com
plexe ale construirii socialismului 
în patria noastră, partidul ne-a 
trasat sarcina de a sprijini și con
tribui în mod efectiv la legarea în- 
vățămîntuilui superior de practică. 
Ințelegînd rolul deosebit pe care 
activitatea practică și participarea 
directă la procesul de producție îl 
au în formarea viitorilor specialiști, 
asociațiile studenților din București 
au acordat o mare atenție organi
zării practicii în producție. Față de 
anii trecuți au fost obținute succe
se însemnate. Mulți studenți s-au 
încadrat în echipe și brigăzi ală; 
turi de muncitori, lucrînd în secții 
de montaj și de întreținere ale 
uzinelor, pe șantiere, la mașini 
unelte, în turnătorii etc. Studen
ții Institutului politehnic au 
executat în timpul practicii apa
rate și piese care astăzi simt fo
losite ca material didactic în 
procesul de învățămînt. Studenții 
Institutului agronomic s-au în
cadrat efectiv la lucrările agrico
le din Q.A.S.-uri și G.A.C.-uri, 
iar o parte din studenții Institu
tului de Construcții, Institutului de 
Petrol, Gaze și Geologie și Insti
tutului Politehnic s-au calificat la 
locul de practică. Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Bucu
rești va trebui să se ocupe mai în
deaproape de organizarea grupe
lor de practică, să întărească dis
ciplina în producție a studenți
lor praoticanți, să controleze sis
tematic modul în care se desfă
șoară practica. Totodată este ne- 
cear ca Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii, departamentele și 
conducerile institutelor să acorde 
o atenție mai mare rezolvării 
problemelor practicii în producție 
a studenților.

In continuare vorbitorul s-a ocu
pat de activitatea științifică a stu
denților din București care a fost 
orientată îndeosebi către studierea 
unor probleme ridicate de necesită
țile actuale ale producției, arătînd 
că au fost realizate o serie de lu
crări științifice valoroase. Atenția 
noastră trebuie îndreptată și mai 
mult spre rezolvarea probleme
lor de mare însemnătate pentru e- 
conomia întregii țări puse de Ple
nara C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958. Astfel printre problemele pro
puse a fi studiate sînt teme ca : 
ritmicitatea producției pe șantierul 
de construcții ,,Floreasca“, determi
narea umidității pastei pentru cup
toarele de clincher în scopul îmbu
nătățirii randamentului termic al 
acestora la Fabrica de Ciment Bi- 
caz și multe altele.

Vorbind despre uneia rezultate 
obținute de cele 242 brigăzi de 
muncă patriotică ale studenților din 
București, vorbitorul a subliniat că 
acțiunile lor au constituit un mi
nunat prilej de întărire a colective
lor studențești, de. educare a stu
denților. în spiritul dragostei față 
de patria noastră. In cursul ace
stui an asociațiile studenților din 
București și-au propus să , contri- 

turi de organizațiile U.T.M. 
institute și facultăți la realizarea 
unor economii în valoare de 2 mi
lioane lei. Acțiunile noastre încunu
nate de succes, a spus în încheiere 
vorbitorul, dau o ripostă hotărîtă 
calomniilor nerușinate debitate de 
cercurile reacționare din Apus la 
adresa muncii patriotice, entu
ziaste a studenților noștri. Ati
tudinea studențimii noastre izvo
răște din dragostea fierbinte 
studenților față de partid și 
vern, din dorința ei sinceră 
a contribui cu toate forțele 
construirea noii societăți în patria 
noastră.

Discuții la raportul de activitate al Consiliului U.A.S.R.
poporului și a determinat hotărî- 
rea lor de a participa activ, ală
turi de clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, la realizarea 
acestor țeluri.

Studențimea ieșeană a primit cu 
entuziasm organizarea brigăzilor 
permanente de muncă patriotică și 
a participat la lucrări de irigare, 
la construirea complexului de o- 
dihnă de la Ciric și alte acțiuni. 
Studenții au participat cu rezultate 
bune în munca de atragere a țără
nimii muncitoare pe calea trans
formării socialiste a agriculturii. 
Cercurile științifice studiază de a- 
semenea probleme legate de prac
tica și particularitățile regiunii 
noastre ca : posibilitatea reducerii 
prețului de cost al construcțiilor 
printr-o mai bună organizare a 
șantierelor din orașul Iași, reduce
rea prețului de cost în secția de 
țesătorie, prin creșterea indicilor 
de utilizare a războaielor la 
brica „Țesătura“-lași etc.

Cuvîntul tov. 
Onorîu Rațîu, 

dîn centrul universitar 
Cluj

Delegatul Onoriu Rațiu din cen- 
truL universitar Cluj s-a ocupat în 
cuvîntul său de problema schim
bării fizionomiei morale a stu
dentului de tip nou în opoziție 
cu profilul moral al studentului 
din fosta orînduire burghezo-mo- 
șierească.

Astăzi, în institutele de învă
țămînt superior din Cluj, spre 
deosebire de studenții de bani 
gata din trecut, cărora li se pro
pagau de la catedre sau din fa
milie, atitudini de egoism, huli
ganism, minați la facultate pen
tru a obține o diplomă care 
să le permită o viață ușoa
ră, în locul studentului care dis- 
preția munca astăzi, ca rezultat al 
politicii partidului nostru, al acti
vității U.T.M. și a asociațiilor stu
denților, în institutele noastre se for
mează un student nou, educat în 
spiritul moralei comuniste, pentru 
care munca devine o necesitate 
vitală, care are o atitudine nouă 
față de avutul obștesc, față de 
problema națională, față de fe
meie, interesat în pregătirea te
meinică pentru profesiunea alea
să spre a deveni cît mai folositor 
societății. In acest proces com
plex de educare în spiritul moralei 
comuniste a studenților își aduc 
aportul lor majoritatea cadrelor di
dactice din Cluj. De unde fn tre
cut un student rareori se întîmpla 
să absolve în anii fixați pentru 
școlarizare, astăzi în univer
sitatea noastră marea majoritate a 
studenților (97 la sută) termină fa
cultatea aleasă în anii fixați în 
planurile de învățămînt, prezen- 
tîndu-se în același timp la exame
nele de stat. Așa numiții studenți 
de profesie eu fost definitiv în
lăturați din institutele de învă
țămînt superior din Cluj.

Atitudinea nouă față de muncă 
se reflectă și în numărul din ce 
îh ce mai mare al studenților care 
participă Ia acțiunile de folos ob
ștesc. Aceste acțiuni constituie un 
minunat prilej de educare cetățe
nească, de călire morală și politică 
a studenților.

împotriva unor manifestări de 
descompunere morală sau de huli
ganism studenții din Cluj au luat 
atitudine fermă, fapt care denotă 
opinia sănătoasă ce s-a creat în 
rîndul studenților. Noi ne anga
jăm )n fața partidului, a spus în 

__ _ t._ r_.r încheiere vorbitorul, ca în munca 
buiecu toata posibilitățile lor ală- noastră de zi cu zi să ne preocu- 

- •_______ ' (jin 'păm de formarea profilului moral
al studentului de tip nou.

Cuvîntul tov. 
Liliana Ștefănescu, 

din centrul universitar 
Galaji

Studenta Liliana Ștefănescu a 
arătat că, datorită grijii partidu
lui și guvernului, Institutul poli
tehnic din Galați — unul din in
stitutele înființate 'în țara noastră 
în anii regimului democrat-popu
lar — pune la dispoziția studen
ților săli de studii spațioase, bi
blioteci bine înzestrate, labora
toare moderne și bine utilate, pre
cum și cămine noi care asigură 
condiții bune de învățătură și 
viață.

Marea majoritate a studenților 
institutului au înțeles că sarcina 
lor de seamă este de a se pregăti 
cît mai bine din punct de vedere 
profesional și politic și acest lu
cru se oglindește prin răspunsuri
le bune date la examene, în fe
lul în care își îndeplinesc sarci
nile atunci cînd intră în producție. 
Referindu-se la condițiile de prac
tică ale studenților vorbitoarea a 
arătat că existența unor putermce 
unități industriale și agricole în 
regiune a înlesnit mult practica de 
producție a studenților.

Ea a împărtășit de asemenea 
din experiența pozitivă dobîndită 
în institut în ceea ce privește spri
jinul pe care studenții mai vechi 
l-au acordat studenților din pri
mul an care nu au suficientă ex
periență în organizarea studiului 
sistematic.

Cuvîntul tov. 
luliu Furo, 

din centrul universitar 
Orașul Stalin

.M.R. din noiembrie

a 
gu- 

de 
la

Cuvîntul tov.
Făgăraș Georgescu, 

din centrul universitar 
Iași

In cuvîntul său delegatul Fă
găraș Georgescu de la Institutul 
de medicină din Iași s-a ocupat 
de problema pregătirii com‘ 
plexe a viitorilor intelectuali 
El a subliniat că problema de im
portanță capitală pentru pregăti
rea fiecărui specialist este însuși
rea celei mai înaintate concepții 
științifice despre lume și viață 
— mărxism-leninismul. Numai 

.studierea temeinică, aprofundată 
a marxism-leninismului, a arătat 
vorbitorul, ne dă firul con
ducător spre adevărul știin
țific, ne formează concepția 
științifică necesară pentrp orien
tarea în complexitatea fenomene
lor naturii și vieții sociale. Ințe- 
legînd acest lucru studenții ieșeni 
au obținut rezultate bune în stu
dierea marxism-leninismului și 
s-au prezentat bine la examene, 
însușirea științelor sociale i e aju
tat pe studenți să-și formeze cali
tăți morale noi, să înțeleagă și să-și 
însușească hotărîrile importante 
ale partidului nostru, să înțeleagă 
mai bine obiectivele și perspecti
vele luminoase care stau în fața

cuvîntul său delegatul 
din centrul universitar

ia-

luliu
Ora-

In 
Furo 
șui Stalin, a arătat că asociațiile 
studenților din acest oraș au înre
gistrat în scurt timp de la crea
rea lor însemnate realizări în 
toate domeniile de activitate folo
sind forme variate de educație

și antrenînd masa largă a studen
ților în îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid.

El a vorbit despre acțiunile în
treprinse de studenții Institutului 
Politehnic pentru ridicarea cultu
rală a satelor regiunii. Studenții 
din mediul săteisc au participat la 
munca politică pentru transfor
marea socialistă a agriculturii în 
satele natale.

Cuvîntul tov. 
Marco Baleklcs, 

din centrul universitar 
Timișoara

Tov. Marco Balekics, din cen
trul. universitar Timișoara, a su
bliniat că opera de dezvoltare a 
economiei socialiste care se des
fășoară în patria noastră cere nu
meroase cadre tehnice cu o pregă
tire superioară. Partidul și guver
nul, acordînd o deosebită atenție 
acestei probleme, a creat condiții 
pentru creșterea cadrelor de ingi
neri necesari industriei și agri
culturii. Astfel în centrul uni
versitar Timișoara numărul stu
denților a crescut de la 463 în 
anul 1938—1939 Ia 3.725 în acest 
an. S-au 
condițiile 
denților. 
funcționa

înfățișat detailat

de
In
o

universitară

îmbunătățit considerabil 
studiu și trai ale stu- 
1939 la Timișoara 

singură bibliotecă 
cu 8.293 de volume și

Vorbitorul a 
îmbunătățirea condițiilor de studiu 
și de viață ale studenților univer
sității „Bolyai".

Studenții maghiari sînt conști- 
enți — a spus vorbitorul — că 
numai în condițiile regimului de
mocrat-popular au putut fi 
aceste condiții și muncesc 
încît să poată dovedi prin 
patriotismul lor.

Intre studenții romîni și 
ghiari s-au statornicit puternice 
legături de prietenie întemeiată 
pe idealul comun, pe lupta comu
nă dusă de oamenii muncii sub 
conducerea partidului pentru con
struirea socialismului. S-au orga
nizat întruniri tovărășești comu
ne, avem cercuri științifice stu
dențești comune, organizăm ac
țiuni culturale, sportive comune. 
Prietenia între studenții romîni 
și cei aparținînd minorităților 
conlocuitoare se poate dezvolta 
— așa cum ne-a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorgtiiu-Dej în cadrul 
Conferinței noastre — trăind și 
muncind laolaltă pentru rea
lizarea scopului comun, con
struirea socialismului în scumpa 
noastră patrie, Republica Popula
ră Romînă. Astfel vom înlătura 
manifestările de izolare națională 
care mai există la unii studenți. 
vom învăța mai lesne limba ro
mînă, datorie patriotică a tuturor 
studenților aparținînd minorităților

create 
astfel 
fapte

ma

profesor a fostcurînd acest , .
scos de la catedră. Noi am fă
cut puțin insă, pentru e educa 
pe studenți să ia atitudine hotă- 
rîtă împotriva unor asemenea 
manifestări.

Cuvîntul tov. 
Ivan Aurel, 

din centrul universitar 
Iași

Delegatul Ivan Aurel, din cen
trul universitar Iași, a arătat că 
studenții ieșeni sînt profund recu
noscători față de grija părintească 
pe care le-o acordă partidul și 
guvernul. La Iași în anii regimului 
de democrație populară numărul 
studenților a crescut de la 2.170 
la 7.000, al facultăților de la 4 la 
15. De la 3 cămine cu 460 locuri 
astăzi la Iași sînt 14 cămine, cu 
3.407 locuri. Numai în ultimii 3 
ani s-au construit 7 cămine moder
ne cu aproape 2.000 locuri. Peste 
50 la sută din studenții ieșeni 
primesc bursă.

Asociațiile studenților — a a- 
rătat în continuare vorbitorul — 
au obținut succese însemnate în 
munca profesională, în acțiunile 
culturale și sportive.

Peste 4.000 de studenți ieșeni 
au organizat brigăzi de muncă 
patriotica' și participă cu elan la 
diferite acțiuni ca : redarea unor

Iuri Skiriatov, vicepreședinte al 
tineret din U.R.S.S., stînd de 

niște barăci de lemn cu cîteva a- 
parate care țineau loc de labo
ratoare. Astăzi funcționează aci 4 
biblioteci, din care numai una 
deține 81.769 de volume, s-au creat 
laboratoare moderne, ca labora
torul de mașini hidraulice, unic în 
țară, laboratoarele de sudură, de 
locomotive-

Vorbitorul a arătat că acum 
doi ani, la propunerea studenți
lor care locuiesc la căminul In
stitutului pedagogic Timișoara, 
s-a introdus autodeservirea, ini
țiativă valoroasă pe care Consi
liul U.A.S. Timișoara a extins-o 
la toate căminele din oraș. Drept 
urmare căminele sînt mai îngri
jite, au un aspect mai plăcut, co
lectivele căminiștilor sînt mai 
unite, ele organizează astfel inte
resante acțiuni instructiv-edu- 
cative ca : întîlniri cu cadre di
dactice sau fruntași ai vieții obș
tești, audiții de muzică, seri li
terare, seri de odihnă ale 
niștilor; autodeservirea se 
dește astfel nu numai un 
de economie, ci și o formă 
ducare, de pregătire pentru 
studenților.

Amintind că în primul 
stru al acestui an studenții 
mișoreni au făcut 
15.000 ore de muncă voluntară, 
vorbitorul a arătat că în seme
strul II ei vor dezvolta aceste ac
țiuni importante de educare ce
tățenească, de formare a inte
lectualului de tip nou, pătruns de 
patriotismul socialist, care pre
țuiește munca productivă și este 
devotat trup și suflet intereselor 
clasei muncitoare.

cămi- 
dove- 
prilej 
de e- 
viața

seme- 
ti- 

aproximativ

Cuvîntul tov. 
Ștefan Koszty, 

din centrul universitar 
Cluj

Studentul Ștefan Koszty de la 
Universitatea „Bolyai" 
niat marile succese ale 
partidului în rezolvarea 
mei naționale. Amintind 
mîrșavă de învrăjbire și 
națională dusă de clasele exploa
tatoare atît sub regimul burghe- 
zo-moșieresc din vechea Romînie, 
cît și sub regimul 
cist, 
acel 
nist 
tă 
nale. 
Iară 
ții optime pentru ca minoritățile 
naționale să se bucure de toate 
avantajele create pentru studiu 
alături de studenții romîni. In 
institutele de învățămînt supe
rior din țara noastră învață astăzi 
mii de studenți maghiari.

vorbitorul a 
timp numai 
a dus o 

împotriva
Astăzi, în Republica 

Romînă, s-au creat

a subli- 
politicii 
proble- 
politica 

asuprire

hortist-fas- 
subliniat că în 

partidul 
luptă 

asupririi

comu- 
hotărî- 
națio-
Popu- 
condi-

Consiliului Studențesc de pe lingă Comitetul organizațiilor de 
vorbă cu un grup de delegați în "
naționale. Nu vom precupeți nici 
un efort ca să stîrpim din rădăcini 
orice manifestări care dăunează 
prieteniei de nezdruncinat între 
poporul romîn și minoritățile națio
nale.

Cuvîntul tov. 
Iulian Cirjină, 

din centrul universitar 
București

Delegatul Iulian Cîrțînă, de la 
Universitatea ,,C. I. Parhon“ Bucu
rești a subliniat în cuvîntul său 
contribuția însemnată pe care 
tineretul da pretutindeni o aduce 
la lupta pentru apărarea și întă
rirea păcii. Studenții bucu-reșteni, 
a arătat vorbitorul, și-au manifes
tat întotdeauna dorința lor 
binte de a lupta pentru 
păcii, arătîndu-și deplina 
tisfacție față de măsurile 
statul și partidul nostru 
menținerea păcii.

In continuare vorbitorul s-a o- 
cupat de unele probleme ale edu
cației comuniste a studenților. 
Noi am arătat că nu există pro
bleme pur profesionale, probleme 
pur studențești. Ele sînt legate 
de problemele întregului nostru po
por și noi nu putem să fim străini 
de munca și lupta poporului nos
tru. Școala în afară de politică 
este o ipocrizie și o minciună. 
Oricît ar căuta unele elemente 
dușmănoase să ne abată de la 
problemele politice noi le spunem 
acestor domni că, noi, studenții, 
facem politică și că politica făcută 
de noi este politica înțeleaptă a 
partidului nostru. Studenții de 
Universitatea „€. I. Pajteon", 
arătat în continuare vorbitorul, 
participat cu tot entuziasmul 
marile manifestări politice ale 
porului nostru, dînd astfel un e- 
xemplu de felul cum studențimea 
știe să fie alături de lupta între
gului popor. Trebuie spus însă că 
asociațiile noastre studențești nu 
au făcut încă totul pentru comba
terea manifestărilor de apolitism 
care se mai manifetstă încă la unii 
studenți.

Ocupîndu-se în continuare de 
rolul cadrelor didactice în forma
rea și educarea multilaterală a stu
denților și relevînd munca rod
nică a majorității cadrelor didac
tice tov- I. Cîrțînă a arătat că 
mai sînt unii profesori care au a- 
titudini necorespunzătoare față de 
studenți, mai sînt profesori care 
predau după cursuri vechi, care 
cuprind idei greșite. Cursurile de 
istorie contemporană generală ți
nute de Eliza Campus au avut 
multe greșeli politice ș,i abia de

fier- 
apăra-rea 
lor sa- 
luate de 

pentru

la
a 

au 
la 

po-

timpul unei pauze a Conferinței.
terenuri agriculturii, la construcția 
de șosele, pe șantiere de construc
ții etc. Numai în primul semestru 
al acestui an școlar studenții din 
Iași au efectuat 26.320 ore de 
muncă patriotică. Rezultate bune 
au fost obținute și în mobilizarea 
studenților la diferite acțiuni me
nite să contribuie la transformarea 
socialistă a agriculturii și în mun
ca în întreprinderi. Toate acesteia 
oglindesc creșterea continuă a con
științei tineretului studios, maturi
tatea sa politică.

In continuare, vorbitorul a ce
rut ca Ministerul Invățămîntului 
și Culturii și conducerile institu
telor de învățămînt superior să a- 
corde un sprijin mai concret aso
ciațiilor studenților în întreaga lor 
activitate. De asemenea el a ară
tat că organizațiile economice ar 
trebui să primească cu mai multă 
încredere ajutorul pe care studen
ții vor să li-1 acorde prin muncă 
patriotică'.' In încheiere, vorbito
rul a propus ca Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii și Comitetul 
Executiv al U.A.S.R. să analizeze 
posibilitatea ca viitoarea progra
mă analitică, ce se va alcătui să 
prevadă ca pe lîngă programul de 
Învățămînt propriu-zis, fiecare stu
dent să lucreze pe an o lună de 
zile consecutiv într-un anumit 
sector de producție-

Cuvîntul tov.
Gheorghe Măruță 

din centrul universitar 
Petroșani

Studentul Gheorghe Măruța, 
a arătat că prin înființarea Insti
tutului de mine ,,Gh. Gheorghiu- 
Dej“ în Petroșani, s-a creat po
sibilitatea ca studenții să fie în 
permanență legați de munca 
productivă din cadrul întreprin
derilor miniere. Condițiile de 
studiu și faptul că studenții noș
tri trăiesc alături de munci
torii mineri au contribuit și con
tribuie mult la formaTea unei atitu
dini juste față de muncă în rîndul 
acelora care mîine vor deveni ca
dre tehnice în industria noastră 
minieră.

Prin aplicarea hotărîrii parti
dului și guvernului, mulți tineri 
care au lucrat efectiv în produc
ție — printre care mă număr și 
eu — urmează cursurile univer
sitare pentru a se specializa șl a 
deveni cadre bine pregătite. Per
sonal și în numele celorlalți stu
denții proveniți din producție 
exprim mulțumiri partidului și 
guvernului care au creat aceste 
largi posibilități de a studia în
tr-un institut tehnic superior, 
lucru le care în trecut nici nu 
am fi putut visa.

In lumina realităților zilelor

noastre ne putem da seama cît de 
ridicole și false apar calomniile 
oficinelor occidentale la adresa 
realizărilor din țara noastră. Vor
bitorul a arătat că camenii mun
cii respingînd cu indignare aceste 
calomnii luptă strîns uniți în 
jurul partidului, pentru făurirea 
vieții noastre noi, socialiste. In 
continuare, vorbitorul a spus: A 
urca de la strung, de la ciocanul 
de abataj și de pe ogoare pînă 
la cele mai înalte culmi ale știin
ței înseamnă adevărata libertate 
pentru noi și dacă unora nu le 
place, nu au decît să urle, pînă 
cînd mersul vremii îi va zdrobi 
cu totul.

In încheiere, vorbitorul a ară
tat că pentru îmbunătățirea con
tinuă a învățămîntului superioi 
de un real folos s-a dovedit a- 
nul de practică premergătoare 
studiului teoretic. In legătură cu 
aceasta, 
mit un 
ordinea 
miniere 
a cerut 
neze problema continuității pre
gătirii teoretice a anului 1 para
lel cu practica, întrucît o mare 
parte dintre studenții acestui 
provin din producție.

Cuvîntul tov. 
Marcus Arke, 

din centrul universitar 
Timișoara

Tov. Marcus Arke, delegat din 
centrul universitar Timișoara, s-a 
oprit asuipira unui aspect al acti
vității ideologice, înarmarea stu
denților în lupte dusă îm
potriva concepțiilor retrograde, 
mistice. Consiliile asociațiilor 
studenților din centrul nostru 
universitar — a arătat vorbitorul 
— duc o muncă politică de lăr
gire a orizontului științific și cul
tural al studenților, de educare a 
acestora în spiritul concepțiilor 
materialiste. Conferințele de 
popularizare și, organizarea unor 
discuții pe baza unor lucrări 
ateiste, explicarea științifică a 
fenomenelor din natură și socie
tate, organizarea, judicioasă a 
timpului liber al studenților, sînt 
doar cîteva mijloace folosite de 
asociații în combaterea misticis
mului. O altă inițiativă a fost a- 
ceea de a invita studenți în ca
drul unor conferințe din ciclul 
știință și religie.

Deși marea majoritate a stu
denților noștri s-au debarasat de 
concepțiile idealiste și prejudecă
țile mistice, mai există unele ca
zuri. deși rare, de studenți cu 
concepții mistice. Mai mult ca 
oriunde în institutele de învăță
mînt superior avem la dispoziție 
știința pentru a lupta împotriva 
concepțiilor mistice și de aceea 
trebuie să folosim această posi
bilitate pentru a nu mai exista 
în rînd-urile studențimii noastre 
asemenea concepții greșite și a 
răspîndi -concepțiile ateiste ale 
marilor gînditori și ale științei 
și culturii noastre romînești.

Cuvîntul tov. prof, 
univ. Jean Livescu, 

din centrul universitar 
București

Prof. univ. Jean Livescu, pro
rector la Universitatea „C. I. 
Parhon“ din București, a spus că 
de la înființare, asociațiile studen
ților au dovedit capacitatea lor 
de a mobiliza studențimea pentru 
realizarea marilor sarcini pe care 

le pun in- 
învățămînt 
tinerei ge- 
atașați in- 
cadre bine

el a propus să fie întoc- 
program de practică în 
importanței operațiunilor 
ce trebuie cunoscute și 
ca ministerul să soluțio-

an

partidul și guvernul 
stitutelor noastre de 
superior — formarea 
nerații de intelectuali 
destructibil de popor, 
pregătite pentru economia-, cultu
ra și știința socialistă cu un larg 
orizont cultural. Prin munca aso
ciațiilor studenților, îndrumate ne
mijlocit de organizațiile U.T.M. 
și în colaborare cu decanate
le, s-a stimulat spiritul de răs
pundere a,l studențimii 
rezultate cît mai 
țătură.

In continuare 
subliniat că buna pregătire pro
fesională presupune. în afară de 
o sumă de cunoștințe la nivelul 
actual al științei mondiale, capa
citatea de a aplica conștient 
aceste cunoștințe pentru trans
formarea naturii și a societății 
în folosul omului, pentru pro
gresul și bunăstarea lui. A- 
ceasta presupune însușirea temei
nică a învățăturii marxist-leni- 
niste și aplicarea ei creatoare în 
ramura de știință studiată.

Arătînd că în unele cursuri, 
printre care cel de teorie a sta
tului și dreptului de la Faculta
tea de științe juridice, în unele 
lucrări de diplomă Ia Facultățile 
de filozofie și filologie s-au 
strecurat idei străine, vorbitorul 
a spus: Este datoria noastră a 
tuturor, cadre didactice și stu
denți, să luptăm pentru a asi
gura puritatea ideologică a învă
țăturii marxist-leniniste, far lu
minos care călăuzește poporul 
nostru pe drumul construirii so
cialismului.

In încheiere vorbitorul a spus 
printre altele : participăm cu toții 
cu emoție la această impresionan
tă manifestare a dragostei și ata
șamentului reprezentanților studen- 
țimii noastre față de partid și gu
vern, față de poporul muncitor.

Cuvîntul tov. 
Bodea Gligor, 

din centrul universitar 
București

Tov. Bodea Gligor — student 
la Facultatea de metalurgie de la 
Institutul politehnic București a 
spus:

Rezultatele pe oare studenții 
proveniți din producție le-au ob-

pentru
bune la învă-

vorbitorul a

ținut în pregătirea profesională, 
demonstrează cît de justă este ho- 
tărîrea partidului și guvernului cu 
privire la trimiterea în învățămîn- 
tul superior a tinerilor muncitori.

Aceste rezultate spulberă fără 
cruțare teoriile retrograde ale bur
gheziei care susțin ca muncitorul 
nu e în stare decît să muncească, 
și, că el nu ar fi dotat, pasămite, 
cu calități intelectuale. Ce alt 
exemplu mai bun vor domnii ideo
logi burghezi decît acela că noi, 
foștii muncitori de ieri vom fi in
ginerii de mîine.

Vorbitorul a insistat asupra fap
tului că o deosebită importanță în 
pregătirea viitorilor specialiști o 
are practica în producție a stu
denților. După cum se știe, ince
pted cu anul universitar trecut, s-a 
îmbunătățit simțitor organizarea 
practicii, obținîndu-se multe suc
cese. Mulți studenți au lucrat efec
tiv în producție. Cu toate acestea, 
în organizarea practicii mai sînt 
unele lipsuri care pot și trebuie 
lichidate. Astfel mai sînt stu
denți — tot mai puțini la 
număr — care consideră practica 
doar un prilej de a cunoaște „în 
general" unele întreprinderi.

Relevînd unele probleme legate 
de practica în producție, vorbito
rul a arătat că este necesar să 
fie îmbunătățit controlul practicii 
de către cadrele didactice. Există 
tendințe la unele institute de a 
trimite pentru îndrumarea și con
trolul practicii numai cadre tinere, 
de obicei asistenți și lectori. Ar fi 
și mai bine dacă printre delegații 
corpului didactic s-ar număra și 
profesori cu experiență care, con
ducted practica studenților să-i 
îndrume pe aceștia spre rezolva
rea unor teme tehnice, specifice 
întreprinderii respective

In încheiere, vorbitorul a arătat: 
datoria noastră este să facem 
totul ca într-adevăr drumul nos
tru spre o temeinică specializare 
să treacă nemijlocit prin produc
ție. Ne angajăm în fața parti
dului că vom urma fără șovăire 
acest drum.

Golegii mei din Facultatea de 
metalurgie a Institutului politeh
nic București m-au rugat să trans
mit Conferinței cadoul lor modest. 
In cinstea Conferinței ei au e- 
laborat două șarje de oțel în ca
drul schimbului de duminică la u- 
zina „Mao Țze-dun“. Pînă la sfîr- 
șitul^ anului școlar studenții Fa
cultății de metalurgie vor elabora 
încă 15 șarje de oțel din fierul 
vechi strîns de noi.

Cuvîntul tov. 
Magdalena Kacso, 

din centrul universitar 
Cluj

Studenta Magdalena Kacso din 
centrul universitar Cluj, a spus 
printre altele : înainte de a fi de
venit studentă am fost muncitoare 
la uzinele „Independența" din Si
biu. Cît timp am fost muncitoare 
am trăit și am muncit împreună 
cu muncitorii romîni și am simțit 
din plin frăția care s-a legat între 
oamenii muncii romîni și cei din 
rîndurile minorităților naționale.

In cadrul dezbaterilor de aici 
s-au ridicat cîteva probleme care 
pentru noi prezintă o însemnătate 
deosebită. Realitățile din țara 
noastră arată că școala este un 
mijloc puternic de apropiere între 
tinerii de toate naționalitățile, de 
educare a lor în spiritul interna
ționalismului proletar, al luptei îm
potriva învrăjbirii naționale pe 
care au cultivat-o clasele exploa
tatoare, în spiritul luptei unite pen
tru victoria socialismului.

Regimul nostru democrat-popu
lar ne-a creat condiții ca să putem 
învăța și acest lucru eu îl simtînvăța și 
din plin.

Pentru 
nitatea 
romîni și 
rile minorităților ..............
arătat vorbitoarea — mai pot fi 
făcute o seamă de lucruri. Iată 
de pildă : studenții universității 
noastre învață și trăiesc în cămi
ne, cantine, separat de studenții 
romîni. Eu care am trăit între 
muncitori îmi dau cu atît mai 
bine seama că această situație nu 
contribuie la întărirea înfrățirii în 
muncă a studenților romîni și ma
ghiari, ci mai mult la izola
rea lor de studenții romîni. 
Noi trebuie să învățăm, să mun
cim laolaltă, să desfășurăm o ac
tivitate cultural-științifică comună 
Numai în felul acesta vom reuși 
să ne cunoaștem mai bine, să ne 
împrietenim, să ne însușim mai 
temeinic limba romînă, limba de. 
stat vorbită pe întreg teritoriul 
țării noastre. Absolvenții universi
tății noastre ca și toți absolvenții 
institutelor de învățămînt superior 
din țară au aceleași drepturi șl 
îndatoriri. Ei trebuie să meargă 
acolo unde sînt trimiși, acolo 
unde este nevoie de ei.

Pentru ca să poată pune în 
slujbe construirii socialismului 
tot ceea ce au învățat viitorii 
profesori, fizicieni, chimiști, ma
tematicieni care vor lucra după 
absolvire, în fabrici, în institute 
de cercetări, la sate, au nevoie 
să cunoască temeinic limba ro
mînă. In țara noastră sînt toate 
condițiile pentru ca studenții din 
rîndul naționalităților conlocuitoa
re să poată vorbi și studia în 
limba lor maternă. Este datoria 
noastră 
romînă 
cetățenii 
se poate 
prin școală. Ar fi bine să se stu-

a întări și mai mult u- 
frățească a studenților 

a celor din rîndu- 
naționale — a

să învățăm bine limba 
pe care o vorbesc toți 
țării noastre. Aceasta 

realiza în primul rînd

-dieze posibilitatea ca și studenții 
din universitatea „Bolyai" care 
învață fizica, chimia, matematica, 
la fel ca și ceilalți studenți din 
Institiitul Medico-Farmaceutic din 
orașul nostru, Institutul Po
litehnic din Cluj, Timișoara 
unde învață laolaltă romîni, ma
ghiari și germani să învețe îm
preună cu studenții romîni. Ar fi 
posibil oare să împărțim fabrica, 
gospodăria, laboratoarele în două ? 
Desigur că nu. Tot așa școala nu 
poate fi împărțită și tocmai de 
aceea eu fac această propunere.

Dușmanii socialismului nu văd 
cu ochi buni prietenia între po
porul romîn și minoritățile națio
nale și încearcă prin diferite me
tode să strecoare în rîndurile noa
stre ideile naționalist-șovine, să 
propage învrăjbirea și izolarea 
națională. Naționalismul, șovinis
mul constituie arme odioase ale 
dușmanilor înrăiți ai poporului 
nostru. Mărețele cuceriri ale oa
menilor muncii din țara noastră, 
indiferent de naționalitate, îi fac 
să turbeze pe dușmani.

De aceea noi studenții trebuie să 
întărim vigilența, să demascăm 
orice manifestări de naționalism, 
șovinism, tendințe de izolare na
țională. Să zvîrlim din rîndul stu
denților pe cei care se fac purtă
torii unor asemenea idei. Ne an
gajăm să întărim zi de zi priete
nia noastră cu studenții romîni, 
să facem din ea un zid de granit 
Invățînd împreună în școală, mun
cind laolaltă după absolvire, noi 
toți, romîni și maghiari, vom servi 
patria noastră scumpă — Republi
ca Populară Romînă.

Cuvîntul tov. prof* 
univ. Ion Creangă) 

din centrul universitar 
Iași

Prof. univ. Ion Creangă, recto
rul universității „Al. I. Guza" din 
Iași a spus printre altele: Cuvîn
tul tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej este plin de învățăminte atît 
pentru studenți, cît și pentru ca
drele didactice.

Am desprins din această cuvîn- 
tare ideea de mare importanță, cu 
privire la selecționarea studenților 
de acum înainte prin procesul de 
producție. Aceasta este o idee cu 
totul justă; în momentul de față 
nu poate să existe un alt criteriu 
de selecționare a cadrelor.

In continuare vorbitorul a rele
vat succesele obținute de asocia
țiile studenților din Iași, sprijinul 
prețios pe care ele l-au acordat 
conducerii institutelor de învăță
mînt.

In legătură cu apropiatul Cente
nar al Universității „Al. I. Guza" 
vorbitorul a propus să se țină în 
toamna anului 1960 la Iași o se
siune a cercurilor științifice stu
dențești pe întreaga țară. Să se 
organizeze o săptămînă de mani
festări culturale, artistice și între
ceri sportive cu participarea stu
denților din toate centrele univer
sitare.

Cuvîntul tov. 
Emil Badea, 

din centrul universitar 
Craiova

Tov. Emil Badea, președintele a- 
sociației studenților din Institutul 
agronomic ,.Tudor Vladimîrescu"- 
Craiova, referindu-se ]a contribuția 
pe care viitorii ingineri, agrome- 
canizatori, sînt chemați să o a- 
ducă la opera de transformare so
cialistă a agriculturii noastre, a 
arătat ca în fața acestora stă în 
primul rînd sarcina însușirii cît 
mai temeinice a profesiei pe care 
și-au ales-o.

Vorbitorul a subliniat că prac: 
tica în producție premergătoare 
anului I s-a dovedit a fi deosebit 
de eficientă. In privința îmbinării 
teoriei cu practica studenții anului 
I Agricultură, de pildă, conduși 
de un asistent priceput, s-au în
cadrat în echipele de muncă ș; au 
participat la lucrările agricole, a- 
iături de țăranii muncitori. Foarte 
prețioasă este noua metodă de pre
dare folosită de multe dintre ca
drele noastre didactice — efectua
rea celor mai multe dintre lucră
rile practice pe teren, în S.M.T.- 
uri, G.A.S.-uri și G.A.C.-uri. In 
același scop am orientat în ulti
ma vreme activitatea de cerce
tare științifică a studenților și 
munca brigăzilor noastre patrio
tice. Cei peste 250 membri ei 
cercurilor științifice studențești au 
luat în studiu teme legate direct 
de producție. Dintre acestea amin
tesc „Proiectarea unei combine ce
realiere purtatei de tractor UTOS- 
26", studiul îngrășămintelor verzi 
pe nisipuri etc.

Noi nei angajăm în fața condu
cerii partidului și guvernului, cu 
prilejul celei de-a Il-a Conferințe 
pe țară a U.A.S.R. să înzecim 
eforturile noastre, așa cum ne-a 
îndemnat tovarășul Gli. Gheorghiu- 
Dej în cuvîntul rostit de la acea
stă tribună, spre a lega și mai 
strîns activitatea noastră științi
fică de problemele practice ale 
producției.

Cuvîntul tov. 
Ilie Văduva, 

din centrul universitar 
București

Toy. Ilie Văduva, președintele 
Consiliului Asociațiilor Studenți
lor de la I.S.E. București, s-a 
oprit asupra cîtorva din proble
mele muncii artistice studențești 
de amatori din Capitală.

In ultimii doi a-ni în institu
tele bucureștene au luat ființă 
peste 45 formațiuni artistice. La 
I.S.E. „V. I. Lenin“ mai mult 
de 200 de studenți sînt încadrați 
în mișcarea artistică, care prin 
programele prezentate au contri
buit la educarea comunistă a 
studenților, la dezvoltarea dragoste

(Continuare în pag. 3-vt)
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față de creație cuitural-artistică 
a poporului nostru, la cunoaște
rea unora din comorile artistice 
ale popoarelor prietene.

Prin programul lor brigăzile 
artistice de agitație au combătut 
elementele înapoiate, huliganice, 
chiulangiii, contribuind la crearea 
unei opinii de masă împotriva lor.

O contribuție importantă au 
adus pe această linie activitățile 
cultural-artistice desfășurate în ca
drul Casei de Cultură a Studen
ților „Grigore Preoteasa" și în 
cadrul cluburilor studențești din 
institute. In continuare tov. Vă
duva a arătat că în munca artis
tică din Capitală au existat și de
ficiențe. Astfel el s-a referit la 
slabul conținut al repertoriilor unor 
formațiuni ca aceea de muzică u- 
șoară de la Facultatea de medi
cină veterinară. De asemenea 
mișcarea artistică n-a antrenat 
peste tot un număr corespunzător 
de studenți.

Cuvîntul tov. 
Marin Ene, 

din centrul universitar 
lași

Tov. Marin Ene de la Universi
tatea „Al. I. Cuza“ din Iași, a vor
bit despre specificul muncii din a- 
ceastă universitate în care se pre
gătesc în special cadre pentru în- 
vățămînt, precum și despre sarci
nile asociațiilor 
vederea formării 
dagogi pricepuți, 
munca lor.

Faptul că marea majoritate a 
absolvenților noștri sînt cadre bine 
pregătite, a spus vorbitorul, nu ne 
mulțumește încă deoarece de pe 
băncile universității mai pleacă 
studenți care numai de dragul 
rămânerii în oraș sînt gata să 
renunțe la profesia pentru care 
s-au pregătit ani de zile. Asocia
țiile studenților trebuie să-și in
tensifice eforturile pentru ca vii
toarele promoții să nu mai aibă 
nici un asemenea element prin 
tre absolvenți.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de practica pedagogică și 
rolul ei în formarea viitoarelor ca
dre de predare, arătînd ca timpul 
afectat practicii pedagogice este 
insuficient, că aceste ore de prac
tică se fac numai într-un singur 
semestru din ultimul an, cînd stu
dentul are cursuri, seminarii, ore 
de laborator și trebuie să se pre
gătească pentru examenul de stat.

Cred că ar fi bine ca într-un 
timp scurt la universitățile din 
București, Iași și Cluj să se orga
nizeze consfătuiri cu participarea 
reprezentanților ministerului, a ca
drelor didactice din școli și uni
versități, în care să se facă o a- 
naliză temeinică a practicii peda
gogice și să se sugereze modi
ficări la regulamentul actual.

Se impune de asemenea o mai 
strinsă legătură ' înlre studenții 
universității și școlile medii în 
care ei efectuează practica și o mai 
temeinică preocupare a cadrelor di
dactice precum și a Consiliului 
U.A.S.R. față de această proble
mă.

studenților în 
unor viitori pe- 

pasionați de

Cuvîntul tov 
Gh. Stoca, 

muncitor la I. C. A. R. 
București

Tov. Gh. Stoca — muncitor la 
IGAR a adus un călduros salut 
Conferinței în numele tinerilor 
muncitori din Capitală.

Vorbitorul a arătat că între ti
nerii muncitori din Capitală și stu
denți s-au realizat legături trai
nice, concrete, prin organizarea în 
comun a diferitelor acțiuni care 
au dus la o mai temeinică cunoaș
tere reciprocă, la realizarea unu= 
schimb de experiență privind me 
todele și formele de muncă ale or 
ganizațiilor U.T.M. Citind în a- 
cest sens numeroase exemple 
vorbitorul « subliniat că aseme
nea acțiuni menite să întărească 
legătura dintre tineretul muncitor 
și cel studios trebuie extinse și 
în viitor.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, în expunerea făcută la aceas
tă Conferință a arătat că drumul 
cel mai sigur spre învățămîntul 
superior, spre o calificare profe
sională înaltă duce prin școala 
muncii în fabrică, uzină, gospodă
ria agricolă de stat, gospodăria 
agricolă colectivă. Tinerii munci
tori sînt conștienți de faptul că 
numai prin creșterea continuă £ 
calificării lor profesionale, com
pletată cu cunoștințe teoretice te
meinice, pot să contribuie la în
făptuirea sarcinilor mărețe puse, 
în fața întregului popor de partid. 
De la noi din întreprindere un nu
măr de 30 de tineri urmează liceul 
seral sau facultăți fără frecvență 
iar 3 tineri muncitori urmează la 
facultăți cursurile de zi-

Vorbitorul a arătat apoi entu
ziasmul cu care tineretul Capita
lei a răspuns la chemarea parti
dului de a realiza cît mai multe

treaga

ruiefte 
obiecte

fiu Țt-U, prețe- 

diniele Federației 

studenților pe în- 

Chină, dă- 

Conferinței 

lucrate de

studenții chinezi.

Decada cărții Academiei R.P.R.
Cu prilejul „Decadei cărții Aca- vut loc o coi 

demiei R. P. Romîne" la Consi- ~ 
liul Central A.S.I.T. a avut loc 
vineri după amiază o consfătuire 
consacrată activității Editurii A- 
cademiei R. P. Romîne.

Au luat cuvîntul academicienii 
Al. Graur, directorul general al 
Editurii Academiei R P. Romîne, 
Elie Carafoli, precum și profesorii 
universitari Remus Răduleț și Eu
gen Angelescu, membri corespon
denți ai Academiei R. P. Romîne

Cu același prilej tot vineri a a-

onsfătuire la Muzeul 
„Gr. Antipa". Au vorbit academi
cian Gheorghe Ionescu-Sisețti, pre
ședintele secției de biologie și 
științe agricole a Academiei R.P.R.. 
profesorii universitari Teodor Buf
niță, Nicolae Sălăgeanu, membri 
corespondenți ai Academiei R.P.R. 
fi dr. Val Pufcariu.

Vorbitorii au prezentat la aceste 
consfătuiri unele aspecte din acti
vitatea institutelor de cercetări ale 
Academiei R P. Romîne in dome
niile matematicii, fizicii, tehnicii,

chimiei și biologiei, reflectate în 
lucrările publicate de editură, su
bliniind succesele obținute în anii 
puterii populare în domeniul cer
cetărilor științifice și al editării 
unor valoroase lucrări și publi
cații.

La discuții au luat parte nu
meroși participanți care au făcut 
propuneri pentru activitatea de 
viitor a Editurii Academiei R. P. 
Romîne.

( Agerpres)

Funeraliile 
lui Alfred Alessandrescu

Arătînd că 
trăiesc și învață în bună înțele
gere și prietenie studenți romîni 
și studenti apartinînd minorități
lor naționale, el a propus ca a- 
sociațiile studenților să găsească 
forme și metode mai variate pen
tru a închega și mai puternic 
colectivul studenților romîni, ma
ghiari și de alte naționalități.

dului de a realiza 
economii.

Alături de noi, a 
torul, însuflețiți de 
care ne revin, studenții vor munci 
cu abnegație pentru pregătirea lor 
politică și profesională, pentru le
garea mai puternică a pregătirii 
lor profesionale de practică, pen
tru a deveni cadre de nădejde 
care să lupte cu hotărîre pentru 
aplicarea în viață a politicii par
tidului nostru.

încheiat vorbi- 
sarcinile mari

Cuvîntul tov. prof, 
univ. Remus Răduleț, 
din centrul universitar 

București

la

cuvîntul său, prof. univ. Re- 
Răduleț, membru corespon- 
al Academiei R. P. Romîne

Cuvîntul tov. 
Ștefan Nemeș, 

dia central universitar 
Tg. Mureș

Vorbind în numele studenților 
maghiari din Tg. Mureș, tov. 
Ștefan Nemeș a mulțumit din 
inimă Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru minunatele con
diții de studii și viață create 
studenților din această localitate 
în anii regimului demccrat- 
popularx

Aproape 800 de studenți ma
ghiari învață în cele două insti
tute de învățămînt superior cu 
limbă de predare maghiară din 
Tg. Mureș. De curînd a fost dat 
în folosința studenților un cămin 
cu 340 paturi, în care sînt asigu
rate cele mai bune condiții de 
cazare și cantină.

Cunoașterea limbii romîne — 
a arătat vorbitorul — constituie 
pentru noi un mijloc de a strîn- 
ge legăturile frățești cu tineretul 
romîn și în același timp o nece
sitate ce izvorăște din faptul că 
trăim în această tară și luptăm 
pentru același țel — construirea 
socialismului.

In numele membrilor asociații
lor studenților din centrul uni
versitar Tg. Mureș — a spus 
tov. S. Nemeș — mă declar pe de
plin de acord cu propunerile tov. 
Kacso Magdalena de la Cluj. 
Noi ne luăm angajamentul să 
luptăm cu toate forțele sub con
ducerea partidului împotriva ori
căror încercări ale reacțiunii de 
a slăbi frăția care leagă prin 
mii de fire populația maghiară 
și populația romînă. Nu vcm pre
cupeți nimic ca patria noastră 
scumpă, Republica Populară Ro
mînă, să se întărească, să înflo 
rească și vom face un zid de 
neînvins pentru apărarea cuceri
rilor mărețe scumne deopotrivă 
oamenilor muncii romîni și ma
ghiari.

In continuare vorbitorul s-a o- 
cupat de munca dusă de .asociația 
studenților sub conducerea orga
nizației de oartid pentru educa
rea patriotică a studenților ară
tînd că printre rezultatele cele 
mai bune și concrete ale acestei 
munci sînt și cererile absolvenți
lor de a fi repartizați în «T.e 
regiuni.

In încheiere vorbitorul a făcut 
propuneri în vederea strîngerii 
tot mai mult a legăturilor din
tre studenții din Tg. Mureș și co
legii lor din celelalte centre uni
versitare din țară, ca organiza- 
rea de vizite reciproce, organi- , 
zarea de tabere comune etc.

Cuvîntul tov. 
Maria Lungulesei, 

din centrul universitar 
București

Studenta Maria Lungulesei de 
la Facultatea de filozofie a Uni
versității „C. I. Parhon" din 
București, a vorbit despre acti
vitatea rodnică pe care o desfă
șoară asociațiile studenților în 
vederea însușirii temeinice « în
vățăturii marxist-leniniste de că
tre studenti și despre necesita
tea intensificării muncii de pre
gătire profesională, ideologică și 
politică a studenților

Numai astfel, a spus vorbitoa
rea, bine înarmați din punct de 
vedere 
putea 
teoriilor 
pe care 
gheziei.

Asociațiile studenților 
să '

, te pentru a-i ajuta 
denți să cunoască mai 
politica partidului nostru, realiză
rile regimului democrat popular. 
Vorbitoarea a propus ca asocia
țiile studenților să se ocupe 
mai îndeaproape de practica 
studenților de la facultățile de 
științe sociale pentru ca într-ade- 
văr aceasta să contribuie la o mai 
temeinică pregătire a viitorilor ac
tiviști pe tărîm social și politic.

Cuvîntul tov. 
ton Bojan, 

din centrul universitar 
Cluj

Tov. Ion Bojan, din centrul uni
versitar Cluj, s-a oprit, în cuvîntul 
său,, asupra unor aspecte ale 
muncii de educație comunistă a 
studenților, subliniind că succe
sele obținute pe acest tărîm se 
riatoresc conducerii și îndrumă
rii de către partid, grijii pe care 
partidul o manifestă pentru for
marea și educarea tinerei gene
rații.

Vorbitorul a relevat rolul 
deosebit de important pe care îl 
prezintă studiul științelor sociale 
în munca de educație comunistă 
a studenților, pentru formarea 
unui intelectual capabil să con
tribuie prin munca și cunoștințe
le sale ia măreața operă de con
struire a socialismului-

Însușirea învățăturii marxist- 
leniniste a spus vorbitorul, a dat 
posibilitatea majorității studenți
lor să seziseze unele încercări de 
infiltrare a ideologiei burgheze 
care s-au manifestat în centrul 
universitar Cluj. Astfel 
de la I.M.F. au sezisat 
unor confuzii strecurate 
de psihiatrie prezentat 
studenților de profesorul Pamfil.

in continuare vorbitorul a ară
tat că, deși în învățămîntul su
perior majoritatea studenților își 
însușesc temeinic învățătura 
marxist-leninistă, mai sînt unii 
studenți care învață în mod bu- 
cherist marxism-lenrnismul, fapt 
care-i împiedică să înțeleagă esen
ța acestei științe și să lupte îm
potriva concepțiilor înapoiate 
mistice. Aceasta arată că în fata 
asociațiilor studenților stă sarci
na de a duce o muncă sus
ținută pentru a-i ajuta pe toți 
studenții să-și însușească mai 
profund marxism-leninismul.

Tov. Ion Bojan a subliniat că 
este necesar să se sporească parti
ciparea cadrelor didactice la mun
ca de educație comunistă a stu
denților.

In 
mus 
dent 
a subliniat rolul important al stu- 
dențimii, al întregului tineret în 
lupta pentru pace și progres so
cial. El a -arătat superioritatea 
educației sănătoase, pătrunse 
de spiritul dragostei de om, 
de pace și progres social,
în care este crescută tînăra
noastră generație și tineretul tu
turor țărilor lagărului socialist, 
fa{ă de educația imorală, pătrun
să de spirit de ură ce se face 
tineretului în țările capitaliste.

După ce a relevat marea însem
nătate a legării teoriei cu prac
tica în învățămîntul superior, vor
bitorul a accentuat răspunderea ce 
revine asociațiilor studenților în 
educarea tineretului nostru studen
țesc, contribuția importantă pe 
care ele trebuie să o aducă la 
creșterea unor cadre de nădej
de, constructori activi «i noii so
cietăți socialiste.

cursurile și semmarule de reali
tatea vie, care pulsează în țara 
noastră.

Cuvîntul tov. 
Mihai Nadin, din 
centrul universitar 

București
Tov. Mihai Nadin, student

Institutul Politehnic din Bucu
rești, s-a ocupat în cuvîntul său 
de activitatea cuitural-artistică 
desfășurată de asociațiile bucu- 
reștene, oprindu-se îndeosebi asu
pra desfășurării concursului „Iu
biți cartea" și a muncii formațiilor 
artistice studențești de amatori.

Vorbitorul a criticat comisia 
cuitural-artistică a Consiliului 
U.A.S.R. pentru slaba îndru
mare a muncii în institute și 
facultăți și revista „Viața Stu
dențească" care s-a ocupat insu
ficient de conținutul propriu-zis 
al activității artistice și cultu
rale

ideologic studenții vor 
da o ripostă holărită 
dușmănoase, reacționare, 
le vîntură ideologii bur-

............... trebuie 
desfășoare o largă activita- 

pe stu- 
temeinic

studenții 
existenta 
în cursul 
în fata

Cuvîntul tov. 
ton Lemnete, din 

centrul universitar 
București

Cuvîntul tov. 
Constanta Morar , 

din centrul universitar 
Timișoara

Tov. Constanța Morar, stu
dentă la Institutul Agronomic din 
Timișoara, amintind că peste pu
țin timp se vor împlini 10 ani de 
la Rezoluția Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 3—5 martie 1949, a 
spus : Cu mîndrie, putem raporta 
Conferinței că și absolvenții insti
tutului nostru au participat, ală 
turi de țărănimea muncitoare, la 
îndeplinirea prevederilor acestui 
important document de partid

Conduși de partid și mobilizați 
de organizația U.T.M. și Asocia
ția Studenților, noi, fiii muncito

rilor și țăranilor care învățăm ta 
Timișoara, legați prin mii și mi
lioane de fire de interesele po
porului muncitor educați în spiritul 
politicii partidului nostru drag, ne 
străduim din răsputeri să aducem 
aportul nostru, oricît de modest ar 
fi acesta, la transformarea socia
listă a agriculturii. In toamna a- 
nului 1957, de pildă, au mers nu
mai în regiunea Contanta 18 din
tre studenții anului- V, care și-au 
pregătit acolo lucrările de stat. 
Munca desfășurată de aceștia în 
stagiul de practică i-a făcut pe 
ei — ca și pe ceilalți să se a- 
propie de țăranii muncitori din 
G.A.C.-urile respective, să-i în
drăgească. De aceea după ab
solvire, aproape toți au cerut 
să 
în 
ca.
pe 
este 
colective. Rod al aceleași educații, 
studenții actualului an V au lan
sat, cu cîtva timp în urmă, che
marea cătra toți studenții anilor 
V agronomie pentru efectuarea 
practicii în producție. Cei 142 
studenți ai anului V s-au anga
jat cu acest prilej, ca 
stagiului, paralel cu 
lucrărilor de diplomă, 
pe efectiv la ridicarea 
agricole, la obținerea unor recol
te sporite la hectar și la consoli
darea economico-organizatorică a 
G.A.C.-uriior.

Urmînd indicațiile pe care to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej ni 
le-a făcut și cu prilejul acestei 
Conferințe, asociația noastră va 
munci cu mai mult spirit de 
pundere pentru a educa pe 
denți în spiritul dragostei 
de profesia aleasă, pentru a-i 
vinge să lucreze acolo unde 
mai multă nevoie de ei.

Cu prilejul zilei de 20 februarie 
— zi de solidaritate cu lupta po
porului din Camerun — a avut loc 
o înt-îlnire a reprezentanților pre
sei noastre cu Aloys-Marie Ndjog, 
secretar al organizației tineretului 
democrat din Camerun, care vizi
tează țara noastră la invitația Li
gii romîne de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa.

Oaspetele a fost salutat de prof. 
Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii.

In declarațiile sale, A. M. Ndjog 
a vorbit despre lupta dîrză pe care 
poporul din Camerun o duce de 4 
ani împotriva ocupanților colonia
liști imperialiști.

A. M. Ndjog a vorbit apoi des
pre persecuțiile la cărei se dedau 
ocupanții imperialiști împotriva 
poporului camerunez care luptă 
pentru reunificare și independență 
națională.

Vorbitorul a arătat că lupta de 
eliberare a popoarelor din Africa 
face ca acest bastion al colonia
lismului să se zdruncine din te
melii.

Răspunzînd întrebărilor puse de 
ziariști, A. M. Ndjog a arătat, în
tre alteia, că tineretul democrat din 
Camerun se află în primele rîn- 
duri ale luptei împotriva colonia
liștilor și a subliniat că tineretul 
camerunez este încurajat în lupta 
sa de faptul că se bucură de soli
daritatea întregului tineret demo
cratic al lumii.

fie repartizați în locurile 
care și-au făcut precti- 

Amintim dintre aceștia 
Gh. Pinti’liciuc, care «zi 
președintele unei gospodării

(Agerpres)
•®..---------

INFORMAȚII

în timpul 
pregătirea 
să pârtiei- 
producției

răs- 
stu- 
față 
con- 
este

Tov. 
misiei 
U.A.S. 
astăzi 
guvernului studenții din țara noa
stră se bucură de condiții de stu
diu și de viață, la care în trecut 
nici nu putea visa tineretul stu
dios.

Ca răspuns la această grijă, 
noi membrii asociațiilor studenți
lor ne străduim să păstrăm în 
bune condiții toate mijloacele ce 
ne stau la dispoziție. Autodeservi- 
rea, care dezvoltă la student spiri
tul de» răspundere și grija față de 
bunul obștesc, a făcut ca majori
tatea căminiștiior să aibă o ati
tudine cetățenească, de buni gos
podari față de avutul obștesc din 
cămine. In frunte s-au situat că- 
miniștii din Splaiul Indepen
denței al I.M.F., studentele din că
minul Institutului de Cultură 
Fizică și Sport etc.

Vorbitorul a arătat apoi unele 
lacune ale muncii desfășurate de 
asociații în căminele bucureștene 
și a propus ca în fiecare că
min să se alcătuiască planuri 
concrete de educație, să se ame
najeze — după posibilități — 
săli de club în care să fie 
te activități culturale, să 
tindă sistemul întrecerilor 
cea mai ordonată cameră

Cuvîntul tov< 
Constantin Pândele 

din centrul universitar 
Cluj

Tov. Constantin Pândele, stu
dent la Universitatea „Victor 
Babeș" din Cluj, s-a referit în 
special 1a probleme privind în
drumarea muncii profesionale de 
către asociațiile studenților. Re- 
levînd succesele pe această linie 
obținute în Universitatea „Victor 
Babeș" el a criticat unele mani
festări de formalism în îndruma
rea acestei munci.

Vom depune o susținută activi
tate politică de mobilizare a stu
denților pentru însușirea cît mai 
temeinică a cunoștințelor predate 
la cursuri — a spus în încheiere 
vorbitorul. Considerăm însă că și 
unele din cadrele noastre didactice 
ar trebui să lege și mai mult

ion Lemnete, șeful
sociale a Consiliului 

București a subliniat că 
datorită grijii partidului și

co-

iniția
se ax- 
pentru

din filmO scenă
în-

CRONICA FILMULUI

ȘAPTE ARTE“

Liga romînă de prietenie cu po
poarele dim Asia și Africa și So
cietatea pentru răspîndirea știin
ței și culturii anunță pentru dumi
nică 22 februarie, orele 10, în sala 
S.R.S.C. din str. Biserica Amzei 
5-7, conferința : „Arta egipteană 
veche și nouă“ (Impresii de călă
torie); Va vorbi Ionel Jianu — 
critic de artă. Conferința va fi în
soțită de proiecții și film.

★
Vineri seara, Teatrul Național 

din Craiova a prezentat cea de-a 
patra premieră a stagiunii 1958- 
1959 : piesa „Soldatul Svejk", 
dramatizare de Jean Grossu după 
romanul lui Jaroslav Hașek.

Spectacolul s-a bucurat de o căl
duroasă primire din partea pu
blicului craiovean.

La premieră au participat mem
bri ai ambasadei R. Cehoslovace 
la București.

*
Vineri seara a avut loc la Aso

ciația corespondenților presei stră
ine din București o reuniune con
sacrată celei de-a 41-a aniversări 
a Armatei Sovietice. Atașatul mi
litar al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, general maior I. P. Ju- 
ravlev, a făcut o expunere asupra 
drumului gl-orios de luptă al Ar
matei Sovietice.

A fost prezentată apoi o nouă 
producție a studiourilor cinemato
grafice sovietice.

★
La Casa oamenilor de știință 

din Capitală a avut loc vineri di
mineață conferința prof. univ. dr. 
Ferenc Kiss, directorul Institutu
lui de anatomie din Budapesta, 
laureat al Premiului „Kossuth“.

Oaspetele a prezentat o nouă 
realizare a științei și tehnicii țării 

.sale — condensorul 3-D — cu 
ajutorul căruia se obține o ame

liorare a vizibilității microscoape- 
lor obișnuite și deci imagini cu 

>un relief deosebit ceea ce permite 
rsă se studieze unele detalii ale 
(secțiunii microscopice.
> Prof. univ. dr. Ferenc Kiss va 
'conferenția în continuarea vizitei 
£în țara ncmstră la Iași, Tg. Mu- 
£reș și Cluj.

Vineri după-amiază, numeroși 
compozitori, muzicieni, iubitori 
de muzică și prieteni au condus 
pe ultimul său drum pe dirijorul 
și compozitorul Alfred Alessan
drescu, maestru emerit al artei 
din R.P. Romînă, membru în Co
mitetul de conducere al Uniunii 
Compozitorilor din R.P. Romînă, 
prim-dirijor al orchestrei simfo
nice Radio și al Teatrului de 
Operă și Balet.

In cursul dimineții, prin fața 
catafalcului cu corpul neînsufle
țit al lui Alfred Alessandrescu, 
depus la sediul Uniunii Compozi
torilor din R. P. Romînă. s-au 
perindat numeroși oameni de 
artă și cultură, studenți, nu
meroși locuitori ai Capitalei.

In jurul catafalcului eu făcut 
de gardă reprezentanți ai Mini
sterului Invățămîntului și Cul
turii, ai vieții noastre muzicale 
și culturale.

La sediul Uniunii Compozito
rilor a avut loc la ora 15 adu
narea de doliu.

Trecînd în revistă multitudinea 
preocupărilor lui Alfred Alessan
drescu, aspectele variate ale ac
tivității sale, devotamentul și 
conștiinciozitatea cu care el a 
muncit, compozitorul Ion Dumitre
scu, maestru emerit al artei, prim 
secretar al Uniunii Compozitori
lor din R.P. Romînă, _ a spus : 
„Cînd s-a consolidat învățămîn- 
tul muzical superior la noi în 
țară, Alfred Alessandrescu a de
venit profesor de teorie și armo
nie ; cînd s-a înființat Opera Ro
mînă, Alfred Alessandrescu a 
fost de la început prezent; dacă 
la un moment dat s-au strîns 
muzicienii noștri într-o societate 
a compozitorilor, pe Alfred Ales
sandrescu îl găsim printre fon
datorii acesteia; cînd s-a înfiin
țat Radiodifuziunea, Alfred Ales
sandrescu și-a pus de îndată tot 
sufletul pentru organizarea sec
torului muzical al orchestrei și 
al concertelor simfonice; dacă la 
noi s a înjghebat o viață muzi
cală permanentă, Alfred Alessan
drescu a stat totdeauna în cen
trul ei cu bagheta, cu pianul, cu 
vorba, cu scrisul, alături de 
George Enescu și de alți muzi
cieni.

După 1944, Alfred Ale&san-

drescu s-a «lăturat conștient cu 
toată energia, eforturilor depuse 
pentru dezvoltarea muzicii noas
tre și orientarea ei pe drumul le
găturilor cu masele de oameni 
muncii, însetați de cultură și 
frumos.

In numele compozitorilor 
muzicologilor noștri pe care

ai 
de

Și 
îi 

reprezinCdirect, și în numele Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii — a spus în încheiere vor
bitorul — cu adîncă durere în 
suflet aduc astăzi ultimul salut 
celui ce a fost un om întreg și 
bun, un artist de elită și un ac
tivist de frunte în noua noastră 
muzică romînească".

In cuvîntul său, tov. Iuliu To
por, vicepreședinte al Comitetu
lui de Radio și Televiziune, a 
spus printre altele: „Radiodifu
ziunea pierde prin dispariția 
maestrului Alfred Alessandrescu 
pe unul dintre cei mai eminenți 
și devotați colaboratori ai ei. 
Artist de înaltă ținută profesio
nală și morală, muzician sensi
bil și multilateral Alfred Ales
sandrescu a adus în toate dome
niile activității sale în instituția 
noastră contribuția unui mare ta
lent, dublat de o nedezmințită 
competență și seriozitate.

Timp de 26 de ani maestrul 
Alessandrescu a apărut la pupi
trul orchestrei simfonice Radio, 
al cărei dirijor permanent a fost 
din anul 1933. El a muncit neo
bosit în tot acest răstimp pentru 
propagarea muzicii în rîndurile 
unui public oît mai larg și a 
fost, în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului. un factor activ al cul
turii muzicale romînești".

In numele artiștilor Teatrului 
de Operă și Balet al R.P. Ro
mînă, a adus un ultim omagiu 
lui Alfred Alessandrescu dirijo
rul Jean Bob eseu, maestru eme
rit «1 artei, iar în numele Filar
monicii de stat „George Enescti", 
al profesorilor și studenților Con
servatorului ..Ciprian Porumbes- 
cu" a vorbit prof. Alexandru Teo-: 
dorescu, artist emerit al R.P. Ro
mîne.

De la Uniunea Compozitorilor, 
cortegiul funebru s-a îndreptat 
apoi spre cimitirul Bellu, unde 
a avut loe înmormântarea.

(Agerpres)

Folosirea intensivă a utilajului
■ V- Îndatorire patriotică 

a tinerilor textiliști
(Urmare din pag. l-<a) 

loare ele ou contribuit oa în luna 
ianuarie, prin mărirea indicelui 
de utilizare, fabrica noastră să 
producă în plus 200.000 m. țesă
turi.

Nai nu ne mulțumim însă cu 
rezultatele obținute. Vom lua 
toate măsurile oa să contribuim 
efectiv la realizarea angajamentu
lui luat de întreprindere de a ri
dica cu 12,2 la sută indicele de 
utilizare a mașinilor.

Reparațiile de calitate 
și întreținerea 

utilajului — probleme 
de mare însemnătate

(Agerpres)

Tovarășa Ana Dumitrescu, se
cretara comitetului U.T.M. de 
la întreprinderea „Flamura Roșie" 
și Karol Hersch, secretar la „Țe- 
sătoriile Reunite" ne-au vorbit 
despre aportul pe care trebuie să-l 
aducă ajutorii de meșteri și tinerii 
din atelierele de reparații.

Este foarte important — ne-au 
spus ijînșii — să veghem ca starea 
utilajului să fie în permanență 
bună. Războiul de țesut dacă nu 
este reparat cum trebuie, dacă nu

Mesajul generos și optimist 
al dragostei față de om și al 
încrederii în forțele sale, pe co
red transmit filmele „Scurtă is
torie" și „Șapte arte" nu 
este cîtuși de puțin dimi
nuat de viziunea umoristică a 
scenaristului și regizorului, a- 
ceastă viziune dînd desenelor 
animate premiate la Festivalele 
Internaționale de la Cannes și 
Tours un plus de savoare. Ceea 
ce cucerește din prima clipă la 
vederea acestor scurt-metraje, 
este fără îndoială fantezia neo
bosită al cărui zbor dă naștere 
la poante cu totul și totul ne
așteptate dar, în același timp, 
pline de semnificație. Este fan

tezia care, ridieîndu-se cu 
drăzneală în înălțimi nu se rupe, 
totuși, niciodată de solul ideii 
de bază a filmului, servind-o pe 
aceasta, poate cu unele exage
rări, dar totuși servind-o necon
tenit.

După ce ne-a arătat în „Scur
ta istorie" cum a apărut pe 
pămînt-omulețul lui și cum a 
luat pe deplin în stăpînire glo
bul, îndrăznind apoi să „atace" 
chiar și integritatea altor pla
nete, în „Șapte arte6" Ion Po- 
pescu-Gopo se întoarce puțin 
înapoi pentru a descoperi cum 
a descoperit același omuleț ar
tele, cum și a pus gîndirea și 
sensibilitatea în slujba unei 
vieți mai bune și a frumosului.

Împrejurarea îp care omule
țul găsește una sau alta 
dintre arte, poate fi întâm
plătoare ; dar neîntîmplătoa- 
re, permanentă este dorința 
lui spre mai bine, năzuința lui 
de a cunoaște și a putea, de a 
progresa, căci omulețului lui 
Gopo îi sînt proprii curajul 
de a se lupta cu natura, inge
niozitatea, perseverența. Uria’ 
șele reptile care-l depășesc de 
mii de ori în dimensiuni pe 
omuleț se bagă în pămînt de 
groaza elementelor cosmosului 
dezlănțuit, dar omulețul se men
ține în ciuda furtunii pe su
prafața solului, păcălește trăz- 
netele și fulgerele, găsindu-și 
un adăpost în peșteră, înfrîn- 
gînd capriciile naturii și pro
pria lui frică.

Omulețul reușește, deși ar 
putea fi strivit fără nici un e- 
fort de uriașele reptile, să le 
îmblînzească pe acestea, să le 
abată atenția de la distru
gere, opunînd forței brute, inte
ligența și talentul. Descoperind 
masca de teatru, adică arta de 
a interpreta, omulețul lui Gopo 
îi distrează pe brontozauri și 
contrastul dintre masivitatea a- 
nimalelor preistorice și delec
tarea naivă care le-o produce 
,,teatrul", rîsetele lor cretinoide

ri puerile în același timp, ple
dează izbitor în favoarea supe
riorității geniului și bogăției 
sufletești a omului asupra bru
talității. Este aici o mică fa
bulă care are destule contin
gențe cu povestea ridicolului de 
care se acoperă generalii occi- <
dentali belicoși ce amenință cu <
distrugerea atomică, în fața J
succeselor oamenilor iubitori de <
pace și progres, care dezvoltă <
știința aducătoare de fericire J
pentru popor. <

Unele arte le descoperă omu- <
lețul singur, altele le găsește S
subjugînd forțele naturii izbuc- )
ni te anarhic ; din zgomotele <
produse de plantele frămîn- >
tate de furtună, omulețul face ?
o simfonie, din copaci alcătu- \
iește o orchestră, dar toată a- >
ceasta operă de cucerire poartă ?
amprenta spiritului său de veș- \
nic neastâmpăr creator, de cău- z
tare a drumului pentru ușura <<
rea și înfrumusețarea vieții. y
„Șapte arte" este (cu excepția X
cîtorva lucruri trase de păr) (<
un mare succes al filmului ro- f
mînesc de desen animat.. Este ><
o dovadă a avîntului pe care-l h
cunoaște azi acest gen — crea- X
ție a regimului nostru demo- ?<
crat-popular. v

B. DUMITRESCU >

este îngrijit în permanență poate 
fi asemănat cu o vioară dezacor» 
dată- Vioara scoate sunete false 
iar războiul produse puține și de 
calitate necorespunzătoare, ki 
fără de aceasta, războiul se 
fectează des, cauzînd pierderi 
creșterea orelor neproductive.

— întreprinderea noastră 
ne-a spus tovarășa Ana Dumitre»- 
cu — a obținut succese în acțiu
nea de creștere a randamentelor 
— pe baza sporirii turației și a 
indicilor de utilizare a mașinilor. 
In ianuarie a. c. randamentul a 
crescut față de luna de bază — 
decembrie 1957 — cu 10,2 pro
cente. In luna august a început în 
fabrică acțiunea de mărire a tura
ției războaielor. Realizîndu-se a- 
cest lucru la 115 războaie s-a 
putut obține în plus o producție 
lunară suplimentară de 10-400 m. 
țesături, din care se pot confec
ționa 2964 rochi de damă.

Comitetul U.T.M. a popularizat 
larg această acțiune prin gazeta 
de perete, stația de radio-ampli- 
ficare, adunările generale de or
ganizație etc. La stația de radio
amplificare a fost instituită săp- 
tămînal „ora tineretului". Pentru 
că starea utilajului influențează 
folosirea intensivă a mașinilor am 
discutat cu ajutorii de meșteri 
despre contribuția pe care trebuie 
să o dea în această acțiune, cu 
tinerii care trebuie să îngrijească 
în permanență utilajul. Tineri ca : 
Miron Buda, ajutor de meșter 
grupa 11 B., Marin Cernevski, a- 
jutor de meșter grupa 5 A., Ion 
Cojocaru ajutor de meșter la gru
pa 10 A. și alții, controlează în 
permanență starea mașinilor, nu
mărul turațiilor, intervenind prompt 
atunci cînd se constată vreo scă
dere, execută ungerea suplimen
tară a mașinilor pentru ca ele să 
intre în reparații numai la ter
menele prevăzute, iar în restul 
timpului să funcționeze fără în
trerupere. Executîndu-se reparații 
de bună calitate a fost posibil să 
Se ridice turația războaielor.

Rezervele interne privind creș
terea indicelui de utilizare a ma
șinilor nu au fost însă epuizate. 
Pentru aceasta noi am trecut în 
planul de muncă măsuri privind 
organizarea unei consfătuiri cu 
ajutorii de meșteri și tinerii pe te
ma : ,,Ce putem face în acțiunea 
de sporire a indicelui de utilizare 
a mașinilor", organizarea unui 
curs de minim tehnic pentru aju
torii de meșteri. Comitetul U.T.M. 
caută forme specifice de antrena
rea tineretului în această acțiune 
pentru ca acesta să contribuie 
din plin la realizarea angajamen
tului luat de întreprindere ca anul 
acesta indicele de utilizare a ma
șinilor să crească cu 11 la sută.
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Dezvoltarea accelerată a chimiei

Manifestații ale 
studenților francezi

AZI LA MOSCOVA

o chestiune de importanță vitală pentru crearea
bazei tehnico-materiale a comunismului

Sa înceteze uneltirile S.I.A 
In regiunea indochinei 

Scrisoarea ministrului Afacerilor Externe
al R. P. Chineze către președinții Conferinței 

de la Geneva

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : L# 18 februarie 
la ședința festivă consacrată în- 
minării Ordinului Steagul Roșu al 
Muncii Combinatului chimic de la 
Stalinogorsk, N. S. Hrușciov, iprim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
președintele! Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a rostit o cu- 
vîntare în care a arătat că în ceea 
ce privește producția de produse 
chimice Uniunea Sovietică ocupă 
în prezent primul loc în Europa și 
al doilea loc în lume. In anul 
1965, a declarat el, în ce privește 
producția principalelor produse 
chimice U.R.S.S. se va apropia 
foarte strîns de nivelul producției 
lor în S.U.A.

N. S. Hrușciov a arătat că pro
gramul avîntului rapid al indus
triei chimice din U.R.S.S., elabo
rat în 1958 de Plenara din mai a 
Comitetului Central al P.C.U.S., 
este tradus în viață în mod ferm și 
consecvent.

Dezvoltarea accelerată a chi
miei, a spus N. S. Hrușciov, con
stituie o chestiune de importanță 
vitală pentru poporul nostru, pen
tru crearea bazei tehnico-materiale 
a comunismului. Chimiei îi apar
ține un mare viitor, a spus el. Sar
cinile trasate de Plenara din mai 
a C.C. al P.C.U.S, pentru dezvol
tarea industriei chimice trebuie să 
le privim ca începutul unei munci 
uriașe pe care va trebui s-o depu
nem. în industria chimică vor fi 
folosite mai larg materiile prime 
cele mai ieftine — gazele petroli
ere și gazele naturale. In țara 
noastră acestea se găsesc în mari 
cantități.

N. S. Hrușciov s-a ocupat de

Cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov la Combinatul 

chimic de ia 
Stalinogorsk

------------- v-®-»--------------

perspectivele folosirii materialelor 
sintetice în multe ramuri industria
le. In construcția de mașini, de 
pildă, folosirea acestor materiale 
va spori în cursul septenalului de 
cinci ori. Dezvoltarea industriei ae
ronautice moderne, a tehnicii 
reactive, a radiolocației și a altor 
ramuri noi ale tehnicii este de 
neconceput fără folosirea materia
lelor sinteticei, a spus el. Lansarea 
sateliților artificiali ai Pămîntului 
și mai ales a rachetei cosmice nu 
s-ar fi putut înfăptui dacă noi nu 
am fi avut materialele polimerice 
și carburanții sintetici necesari.

N. S. Hrușciov a arătat că pe 
baza folosirii materialelor artificia
le și sintetice, în 1965 Se vor pro
duce 450 milioane metri de țesături 
de lînă din întreaga cantitate de 
500 milioana metri, 1.437.000.000 
metri, adică 97 la sută de țesățur 
de mătasei, 233 milioane perechi de 
încălțăminte.

Producția tuturor tipurilor de 
țesături pe cap de locuitor va spori 
în decursul septenalului cu 15 
metri, din care pe baza folosirii 
fibrelor artificiale și sintetice — cu 
10 metri. Pentru a spori producția 
de țesături pe cap de locuitor cu 
10 metri pe seama materiilor pri
me agricole, a subliniat N. S. 
Hrușciov,- ar trebui să avem

plus 80 milioane de oi și peste 350 
mii tone de bumbac brut.

N. S. Hrușciov a subliniat rolul 
uriaș al științei în dezvoltarea in
dustriei chimice. In domeniul chi
miei, a spus el, este necesară o 
mai strînsă coordonare între lu
crările științifice ale oamenilor de 
știință sovietici și lucrările oame
nilor de știință din celelalte țări 
socialiste. In această ordine de i- 
dei, el a scos în evidență experien
ța chimiștilor din Republica De
mocrată Germană. Tovarășii ger
mani, a spus N. S. Hrușciov, fa
brică lucruri minunate din mate
riile prime chimice.

N. S. Hrușciov a chemat pe lu
crătorii Combinatului chimic de la 
Stalinogorsk — una din cele mai 
mari întreprinderi ale acestei ra
muri a industriei grele a U.R.S.S. 
— să-și aducă contribuția la dez
voltarea industriei chimice.

PEKIN 20 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă a anunțat că la 
19 februarie Cen I, ministrul A- 
facerilor Externe al R. P. Chineze, 
a adresat președinților Conferinței 
de la Geneva în problema Indo- 
chinei—ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
și ministrului Afacerilor Externe, 
al Angliei, S. Lloyd, o scrisoare în 
care le atrage atenția asupra de
clarațiilor lui F. Sananikone, pri
mul ministru al guvernului regal 
al Laosului, și ale reprezentantului 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
In aceste declarații, făcute la 11 
și 12 februarie 1959, se arată că 
Laosul nu va mai aplica acordu
rile de la Geneva. Primul ministru 
al guvernului regal al Laosului 
consideră că Laosul nu mai este 
legat de obligațiile decurgînd din 
acordurile de la Geneva și el se 
pronunță împotriva activității în 
continuare a Comisiei Internațio
nale din Laos. Reprezentantul De
partamentului de Stat al S.U.A.

nu numai că sprijină deschis acest 
act unilateral de gravă încălcare 
a acordurilor de la Geneva și a 
păcii în Indochina, ci și afirmă că 
S.U.A. vor fi „libere” să trimită o 
misiune militară în Laos. Simultan 
guvernul S.U.A. trimite în Laos 
personal militar și mari cantități 
de armamente. Guvernul chinez se 
opune categoric încălcării unila
terale și renunțării de către re
gatul Laosului și de către Statele 
Unite la acordurile de la Geneva.

Ținînd seama de gravitatea si
tuației guvernul chinez roagă pe 
președinții Conferinței de la Ge
neva ca, în legătură cu acest act 
de gravă încălcare* a acordurilor 
de la Geneva, să ia măsuri ur
gente pentru a curma uneltirile 
tenebroase ale S.U.A. și pentru a 
menține 
chinei.

Ziarul „L’Humanite" relatează 
că zilele acestea două sute de 
studenți au ținut un miting în 
curtea Sorbonei în semn de 
protest împotriva interzicerii de 
către conducerea universității a 
mitingului ce urma să aibă loc 
cu ocazia săptămînii de luptă 
împotriva colonialismului.

De asemenea „L’Humanite" 
relatează că în cetatea univer
sitară din Antony (Franța) stu
denții au manifestat împotriva 
reducerii continue a rațiilor de 
alimente în restaurantele 
dențești. Apoi într-unul din 
taurantele studențești 700 
persoane au scandat „Ne 
foame".

Alți 150 de studenți au
nifestat în fața rectoratului și 
au remis rectorului un memo
riu în care erau expuse dolean
țele lor.

stu- 
res- 
de 

este

mo-

Un răspuns promt

pacea în regiunea Indo-

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Sesiunea Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii 
care se deschide astăzi la Mos
cova va discuta sarcinile primor
diale ale activității mișcării mon
diale a partizanilor păcii în actua
lele condiții internaționale, și va 
trasa măsurile în vederea unifi
cării eforturilor tuturor forțelor 
păcii care se pronunță pentru li
chidarea „războiului rece" și pen
tru colaborarea pașnică între state.

La lucrările sesiunii Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii vor 
participa și reprezentanți ai altor 
mișcări, organizații și grupări caro

se pronunță pentru pace: Fede
rația Sindicală Mondială, Federa
ția Democrată Internațională a Fe
meilor, Federația Mondială a Ti
neretului Democrat, Consiliul de 
solidaritate a țărilor din Asia și 
Africa, Consiliul pe întreaga Japo
nie pentru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen, Secretariatul 
permanent al conferinței popoare
lor Asiei etc.

In calitate de observatori vor 
participa o serie de militanți care 
nu fac parte din Consiliul Alondial 
al Păcii dar care reprezintă, cercu
rile largi ale opiniei publice din di
ferite țări. •

OOOOO------------

Crește lupta popoarelor africane 
împotriva colonialiștilor

--------------- ooo----- ---------

Autoritățile vest-germane fac pregătiri 
militare la frontiera cu R. D. Germană

BERLIN 20 (Agerpres). — Au
toritățile vestgermane fac pregă
tiri millitare în regiunile de frontieră 
cu Republica Democrată Germa
nă. După cum transmite agenția 
ADN, Ministerul de Război al R.F. 
Germane intenționează să ampla
seze în apropîere de Konigshofen 
(Bavaria) în imediata apropiere a 
frontierei R. D- Germane, subuni
tăți ale artileriei grele a Bundes- 
wehrului.

In orașul Eschenbach (Palati-

ooo*o*o
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Poporul japonez se opune cu hotărîre politicii guvernului Kiși. In fotografie: participant) 
la „Marșul împotriva războiului și șomajului", care se desfășoară în prezent în Japonia.

' In Occident, se manifesta o 
neliniște supremă pentru că 
Un deceniu și mai bine de 
„ajutorare" a Greciei nu a captivat 
opinia publică, lăsînd-o nu numai 
indiferentă, ci făcind-o direct osti
lă celor ce încearcă să-i sugrume 
libertatea, sub pretextul anumitor 
himerice „idealuri atlantice". In ce 
constau aceste idealuri a dezvăluit 
Washingtonul de multă vreme 
încă. Motivele pentru care politica 
americană vizează atît de atent 
Grecia au fost precizate de cunos
cutul comentator american Walter 
Lippman, care la proclamarea 
„doctrinei Truman" scria ; „Am 
ales Grecia și Turcia pentru că 
ele reprezintă pentru noi por
țile strategice ce duc la Marea 
Neagră și în inima Uniunii So
vietice". De asemenea, reafirmînd 
parcă aceste „idealuri", secretarul 
Departamentului de Război al 
S.U.A., McElroy a declarat la sfir
șitul anului trecut cînd a inspec
tat unitățile americane din Grecia 
și a dus tratative cu conducătorii 
de la Atena : „Forțele militare 
ale lumii libere (adică Occidenta
le) au nevoie de o întărire a ca
pacității lor de luptă"; aceste 
declarații vizau direct grăbirea 
instalării rampelor pentru lansa
rea de rachete pe teritoriul Gre
ciei.

De fapt în vechea precizare a 
lui Walter Lippman sălășluiesc ți 
actualele motive pentru care di
plomația americană a stăruit din 
umbră ca premierii Karamanlis 
și Menderes să cadă neapărat de 
acord la Zurich în problema Ci
prului, numai Ciprul să fie păstrat 
ca bază a N.A.T.O. Intervenția 
americană masivă și insistentă s-a 
produs după ce presa americană 
a atras atenția asupra lipsei de 
popularitate a politicii americane, 
tn acest sens este concludentă ur
mătoarea constatare mai veche 
a revistei americane „United 
States News and World Re
port", care trăgea următoa
rea concluzie : „In Grecia, țară 
cu care a fost inaugurat ajutorul 
pentru străinătate pentru combate
rea comunismului, politicienii con
stată că un cuvînt spus în favoa- zentant era la Londra. 
rea Americii costă voturi". Și 
revista adaugă că „Grecia este 
uni

nat) urmează să fie creat un 
punct de rezistență permanent al 
armatei vestgermane. Recent co- 
milsia Direcției regionale militare 
din Bavaria a vizitat localitatea 
și a ales terenul pentru construc
ția cazărmilor.

După cum transmite agenția 
ADN, între ofițerii Bundeswehru- 
lui și „Uniunea Uzinelor de A- 
vioane din Germania de Sud" au 
avut loc tratative cu privire la 
construirea unui mare aerodrom 
pentru forțele aeriene militare vest
germane. In prezent Ministerul 
de Război al R.F. Germane caută 
un teren favorabil pentru ateriiza- 
rea avioanelor cu reacție în locul 
aerodromului de pe teritoriul uzi
nei „Dornier" în apropiere de 
Oberpfaffenhofen (Bavaria), re
partizat temporar pentru expe
riențe.

—oxo—

Statele Unite sprijină 
acțiunile agresive ale 

Pakistanului 
împotriva Indiei

DELHI 20 (Agerpres). — Du
pă cum relatează ziarul „Delhi 
Times" la recenta sesiune a Con
siliului pactului de la Bagdad, la 
Caraci au avut loc tratative în 
problema Cașmirului între preșe
dintele Pakistanului, Aiub-Han și 
diplomatul american Loy Hender
son-

Ziarul afirmă că, după cumĂa 
devenit cunoscut, în cursul aces
tor tratative Aiub-Han a încercat 
să tatoneze măsura în care S.U.A. 
sînt gata să sprijine Pakistanul, 
„dacă in Cașmir va izbucni un 
conflict intern, în urnța căruia la 
putere ar putea veni un guvern a- 
mical Pakistanului și care ar soli
cita Pakistanul să-și trimită tru
pele în Cașmir".

Ziarul arată că Henderson l-a 
asigurat pe Aiub-Han că guvernul 
pakistanez poate conta „pe cel 
mai larg sprijin" al țărilor 
S.E.A.T-O., inclusiv S.U.A.

----- ~ ------ OOQOO------ ■ ■■

>> Agenția A.D.N. anunță că au- 
« toritățîle din Berlinul occidetn- 
>> tal au interzis adunarea Uniu- 
i\ nii Tineretului Liber German în 

? cartierul Spandau, în cadrul 
>• căreia urma să fie discutat pro- 
\ iectul sovietic al Tratatului de 
? pace cu Germania. Ca răspuns 
> la această măsură, în .cartierul 
ț Spandau au fost difuzate sute 
? de manifeste în care sa cerea 
> să se protesteze împotriva in- 
> terzicerii adunării și să se lup- 
r te activ în sprijinul proiectului 
> Tratatului de pace prezentat de 
* Uniunea Sovietică.

ÎN COLUMBIA

Demonstrații împotriva 
mizeriei) scumpetei
BUENOS AIRES 20 (Agerpres). 

Ziarele argentiniene anunță că la 
Cartagena (Columbia) a avut loc 
o demonstrație de protest împotri
va scumpetei. Peste 10.000 de de
monstranți au purtat pancarte pe 
care scria : „Pline ! piine, piine, 
sîntem flămînzi !". Demonstranții 
au aruncat cu pietre asupra clă
dirii Consiliului' municipal și asu
pra clădirii administratorului so
cietății americane „AII America 
Cabels“, asupra unor magazine și 
bănci și au răsturnat automobile, 
împotriva demonstranților au fost 
trimise poliția și infanteria mari
nă. Numeroși demonstranți au fost 
răniți

ZOMBA 20 (Agerpres). — Zi
lele acestea la Karonga în partea 
centrală a Nyasaland-ului, au avut 
loc mari manifestații de protest 
împotriva arestării a trei membri 
ai organizației Congresul Național 
African. Pentru a împrăștia pe de
monstranți, polițiștii au folosit gaze 
lacrimogene și bastoane de cau
ciuc, operînd numeroase arestări 
printre demonstranți.

Din relatările agenției Reuter 
reiese că numărul celor arestați se 
ridică la 65.

Autoritățile engleze concentrează 
trupe în această regiune. Agenția 
Reuter anunță 
a fost trimis în

Greva

că la 20 februarie 
Nyasaland din Lu-

saki (Rhodezia de nord) un bata
lion de soldați englezi.

LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres). 
După cum transmit agențiile de 
presă occidentale, in noaptea de 19 
spre 20 februarie în Congo Bel
gian au avut loc noi ciocniri între 
populația africană care luptă cu 
hotărîre pentru libertate fi inde
pendență și autoritățile colonia
liste belgiene, tn districtul Ngufu, 
la 100 km de Leopoldville, popu
lația africană a devastat oficiile 
administrative ale autorităților co
lonialiste belgiene.

Potrivit agenției Reuter, autori
tățile colonialiste au chemat trupe 
in ajutor pentru a preveni noi 
„tulburări".

ooooo

minerilor
BRUXELLES 20 (Agerpres). — 

Agenția France Presse relatează 
că greva minerilor belgieni în
dreptată împotriva hotăririi patro
nilor de a închide așa-zisele mine 
„nerentabile" continuă.

Sindicatele socialiste din Bori- 
nage au lansat un apel in care 
cheamă pe muncitori să organize
ze la 23 februarie o grevă gene
rală. Toate întreprinderile meta
lurgice din regiunea Charleroi, și 
din regiunea centrală a Belgiei au 
hotărit să sprijine 
dicatelor socialiste.

Sub presiunea

chemarea sin-

grevei, marele

I 

belgieni continuă 
patronat și guvernul belgian au 
fost nevoite să accepte începerea 
de negocieri cu reprezentanții sin
dicatelor socialiste. Aceste sindi
cate cer naționalizarea minelor de 
cărbune, suspendarea închiderii 
nunelor, cît și a concedierilor. Și 
sindicatele creștine au un program 
asemănător.

în C3druî acestor negocieri ur
mează șă fie abordate problemele 
acumulării de stocuri și problema 
creșterii continue a numărului șo
merilor care la 20 februarie atin
gea cilra de 365.000.

ooooo------------
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Vizita lui Eisenhower 
în Mexic

ACAPULCO 20 (Agerpres). — 
La 19 februarie, președintele 
Eisenhower a sosit în orașul 
Acapulco din Mexic, unde va avea 
întrevederi cu președintele mexi
can, Adolfo Lopez Mateos.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă occidentale, cei doi preșe
dinți vor discuta încheierea unui 
pact militar și construirea pe te
ritoriul Mexicului a unui canal 
maritim care să facă posibilă cir
culația vaselor între Oceanul Pa 
cific și Atlantic. Agențiile de pre
să remarcă că construirea acestui 
canal servește de asemenea scopu
rilor militare.

Cercurile oficiale din Mexic au 
declarat că Eisenhower și Mateos 
vor discuta de asemenea problema 
taxelor americane la exportul 
de metal mexican și dumpingul 
S.U.A. pe piața internațională de 
bumbac.

îngrijorare în Occident
în legătură cu ostilitatea poporului grec 

de politica atlantică.
reprezentanții' guverne- 
turc, care prevede ca 

Ciprul să rămînă o bază N.A.T.O., 
a trezit numeroase nemulțumiri a- 
tit în Grecia, unde opinia publică 
a condamnat poziția de compro
mis a guvernului, cit și in Cipru 
ai cărui locuitori luptă cu utît 
eroism de ani de zile pentru a 
scutura jugul colonial.

La conferința anglo-greco-turcă 
de la Londra a ieșit în evidență 
(aptul că nici opinia publică din 
Grecia, nici cea din Cipru nu sînt 
de acord cu formula așa numitei 
„independențe" care în realitate 
înseamnă înlocuirea jugului en
glez cu cel al „colonialismului 
colectiv" al N.A.T.O. De fapt la 
Zurich și apoi la Londra, nu a 
fost soluționată problema Cipru
lui, iar populația insulei nu a 
fost nici măcar consultată. Parti- 
cipanții la Conferința de la Lon
dra s-au dovedit a fi „prudenți"; 
ei nu au vrut să-și asume riști 
unui plebiscit în Cipru, căci era 
limpede că majoritatea ciprioților 
care au dovedit că știu să lupte cu 
arma în mină pentru cucerirea li
bertății, nu-și vor pleca grumazul 
ca să li se schimbe jugul colonial. 
E semnificativă atitudinea arhi
episcopului Makarios care a ezitat 
zile întregi să consimtă la acordul 
de „independență". Ultimatumul 
dat de ministrul de Externe al 
Angliei, S. Lloyd că acordul va fi 
semnat de reprezentanții Greciei, 
Turciei și Angliei chiar dacă Ma
karios refuză, a avut darul să-l in
timideze pe arhiepiscop, care în 
fața amenințării a nesocotit inte
resele ciprioților al căror repre-

întrerich 
lor grec și

care ani de zile au susținut autode
terminarea Ciprului, dar în cele 
din urmă au capitulat lamentabil. 
Presa greacă — cu excepția orga
nelor guvernului — a condamnat 
în termeni violenți semnarea 
cordului de la Londra. 
„Eleftheria" scria joi că 
zentanților greci ,Je revine 
nea de a-ți fi asumat rolul 
călău al „libertății ciprioților". Și 
mai departe ziarul scrie că așa 
numita „independență" este „de
parte de a închide problema Ci
prului". La rîndul său ziarul 
„Avghi" scria joi că „problema 
Ciprului a fost lichidată în con
cepția colonialiștilor, dar nu pen
tru poporul grec, nici pentru cel 
cipriot. Lupta pentru libertate 
va 
De 
ki"

continua*4, 
asemenea 
anunța

Succesele cooperativizării
agriculturii în R. D. Germană
LEIPZIG 20 Corespondentul A- 

gerpres transmite : La 20 februa
rie s-a deschis la Leipzig în „Sala 
Congresului" cea de-a Vl-a Confe
rință a președinților și fruntașilor 
din cooperativele agricole de pro
ducție din R. D. Germană. La con
ferință participă 1.300 de dele
gați, oameni de știință din sectorul 
agricol, activiști din aparatul de 
partid și de stat, lucrători din 
S.M.T.-uri, reprezentanți ai țăra
nilor cu gospodărie individuală.

La conferință participă delegați 
din țările socialiste.

Deosebita importanță a acestei 
Conferințe constă în faptul că ea

Deopotrivă la Zurich și apoi la
_ iul dintre cei maj șubrezi" aliați Londra s-au pus mtr-o situație de
ai S.UA. Acordul încheiat la Zii- neinvidiat reprezentanții Greciei
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a-
Ziarul 
repre- 

ruși- 
de

s-a desoli-

conchide ziarul, 
ziarul „Athinai- 

că partidele de 
opoziție vor depune în par
lament o moțiune de cenzură,
cerînd stabilirea precisă a răspun
derilor; iar alte ziare grecești re
levau că opoziția
darizat de guvern pentru răs
punderea incheierii
Ziarul cipriot „Haragvi" arăta că 
acordul de la Zurich indică faptul 
că lucrurile „se îndreaptă spre o 
unire politică și militară dirijată 
de Anglia și Pactul Atlantic, or
ganizația militară ai cărei membri 
se opun în modul cel mai fanatic 
libertății poporului cipriot".

îngrijorarea Occidentului pentru 
faptul că opinia publică greacă 
condamnă brutalul amestec în tre
burile interne ale Greciei, apare 
nedisimulată în lumina numeroși-

acordului.

lor emisari care au poposit la A- 
tena cu o frecvență care mărturi
sește că este mereu „ceva" de pus 
la punct. După cum scria ziarul 
„Estia", „Grecia a devenit pentru 
americani un fel de provincie ro
mană periferică". Un comentator 
al agenției United Press Interna
tional, scria în legătură cu vizita 
lui Murphy la Atena că „S.U.A. 
fac mari presiuni asupra guvernu
lui grec pentru rezolvarea dife
rendelor care amenință alianțele 
occidentale", iar un comentator al 
agenției France Presse scria că 
Rountree a sosit la Atena pentru 
că experții militari se tem că o- 
părarea Mediteranei răsăritene „va 
fi compromisă dacă colaborarea 
militară între Grecia și Turcia în 
cadrul N.A.T.O. nu va fi grabnie 
restabilită".

De ce oare i-ar îndrăgi grecii, 
cărora le este scumpă libertatea și 
s-au bătut cu eroism cu arma în 
mină împotriva ocupanților fas
ciști, pe „prietenii atlantici" ? Pe 
bună dreptate ziarul „Eleftheria" 
scria acum cîtva timp : „Prietenia 
noastră’ cu S.U.A. se dovedește a 
nu corespunde pînă și celor mai 
modeste așteptări ale poporului 
grec. Relațiile greco-americane îm
piedică refacerea economică a 
Greciei, o condamnă la actualul 
stadiu al unei economii contra
dictorii și slab dezvoltate". De 
fapt poziția poporului grec era de 
multă vreme cunoscută. Excla
mațiile rău prevestitoare pentru 
cei care în schimbul dolarilor a- 
caparează pămîntul grec transfor- 
mîndu-l într-un poligon de arme 
atomice și arme rachete răsună 
de multă vreme în presa america
nă. încă în urmă cu cinci ani, 
ziarul „World Telegramm and 
Sun" scria : „Aici la Atena, ca și

pretutindeni în Grecia, cazurile 
de atitudine sinceră, prietenească, 
față de americani constituie un 
fenomen extrem de rar", iar re
vista „United States News and 
World Report" se plingea că „nu 
poate fi pusă la îndoială intensi
tatea sentimentului antiamerican în 
Grecia". Cele mai sumbre apre
cieri pentru refuzul poporului 
grec de a se supune nu numai căl- 
cîiului yankeu, dar și acelor oa
meni politici care urmează linia 
„atlantică" contrară intereselor na
ționale au răsunat după alegerile 
parlamentare de anul trecut, la un 
ton maț ascuțit decît după acele 
din 1956. Să amintim doar cîteva. 
Ziarul „Eleftheria" scria ; „Re
zultatele alegerilor sînt o mărturie 
a creșterii treptate a sentimentu
lui de nemulțumire față de politi
ca Occidentului. Atitudinea cini
că a puterilor occidentale în pro
blema cipriotă, poziția S.U.A., drep
tul de extrateritorialitate pentru 
americani, dictatul față de greci — 
toate acestea au dus de fiecare 
dată inevitabil la creșterea atitudi
nilor antioccidentale". Iar ziarul 
„Daily Telegraph" nota : „întru- 
cît campania electorală din Gre
cia a fast dominată de problemele 
de politică externă, rezultatele în
registrate trebuie să provoace în
trebări pline de îngrijorare în rîn- 
durile prietenilor Greciei din stră
inătate (Occident) în privința co
laborării ei viitoare cu Occiden
tul, a lealității sale față de 
N.A.T.O. și în privința relațiilor 
sale cu Anglia".

Văicărelile presei occidentale 
reacționare sînt intrutotul justifi
cate. Poporul grec este hotărit 
să dea riposta cuvenită acelora 
care se amestecă in treburile inter
ne ale Greciei și condamnă pe a- 
cei oameni politici care participă 
la sarabanda atlantică. întemnițea
ză pe cei mai buni fii" ai poporu
lui grec, ca eroul național Mano- 
lis Glezos. Poporul grec cere o 
politică conform intereselor națio
nale în problema Ciprului, con
damnă amplasarea bazelor pentru 
arme atomice și arma rachetă pe 
teritoriul Greciei și cere împreună 
cu opinia publică mondială eli
berarea lui Manolis Glezos și a ce
lorlalți patrioți greci întemnițați 
samavolnic.

trece în revistă însemnatele suc
cese în lupta pentru victoria so
cialismului la sate, în creșterea 
producției agricole, în ridicarea 
nivelului ideologic și cultural al 
satelor. în ultimii doi ani—de la 
cea de-a V-a Conferință — supra
fața cooperativelor agricole de pro
ducție în R D. Germană a crescut 
cu 15 la sută și constituie în pre 
zent 38 la sută din totalul supra
feței arabile. La 31 decembrie 
1958 au existat 9.631 cooperative 
agricole de producție, care au cu
prins 165.000 de gospodării. La a- 
ceeași dată în 80 l>a sută din 
comune existau cooperative agri
cole de producție. Astăzi coopera
tivele agricole de producție au de
venit o parte integrantă a econo
miei R. D Germane și dețin o 
greutate specifică însemnată în 
producția agricolă.

Raportul la conferință a fost 
prezentat de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

Z. FLOREA

LA
UN NOU EȘEC 
CAP CANAVERAL

CAP CANAVERAL 20 (Ager
pres). — In noaptea de 19 spre 20 
februarie autoritățile militare a- 
mericane au lansat la Cap Cana
veral o rachetă balistică de tipul 
,„Atlas”. După cum anunță agenția 
France Presse, patru minute după 
lansare racheta a explodat. Potrivit 
agenției „observatorii au crezut la 
început că lansarea a reușit pe de
plin, dar în momentul cind rache
ta era pe punctul să dispară la 
orizont, ea s-a dezintegrat”. Spe
cialiștii au declarat că nu cunosc 
cauzele exploziei care „i-a surprins 
foarte mult".

Avioane franceze au 
violat din nou spațiul 

aerian al Tunisiei
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Mongi Slim, reprezentantul perma
nent al Tunisiei la O.N.U., a in
format Consiliul de Securitate 
trei avioane franceze de 
au violat spațiul aerian 
siei.

In scrisoarea adresată 
lui de Securitate se arată 
nele franceze au mitraliat un grup 
de cetățeni. In urma acestei acțiuni 
barbare au fost uciși 40 de cetă
țeni, iar alți 9 grav răniți.

Aceasta constituie o violare a 
spațiului aerian al Tunisiei și o 
serioasă încălcare a suveranității 
Tunisiei, fapt care amenință pa
cea și securitatea în această parte 
a lumii.

că 
vinăloare 
al Tuni-

Consiliu- 
că avioa-
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LONDRA. — De la cabinetul 
primului ministru el Marii Brita
nii s e anunțat oficial că Macn-i. 
llan însoțit de ministrul Afacerilor 
Externe, Selwyn Lloyd, va pleca 
sîmbătă dimineața cu avionul în 
Uniunea Sovietică, unde va ră. 
mine pînă la 3 martie.

PARIS. — Autoritățile portu
gheze continuă represiunile impo. 
triva forțelor democratice din 
țară. Agenția France Presse anun
ță că poliția portugheză a ares
tat 23 de membri ai Partidului 
Comunist din Portugalia, care se 
află In ilegalitate.

NEW YORK. - La 20 februarie 
și-a reluat lucrările cea de a, XIII- 
a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. convocată în mod special 
pentru a discuta viitorul terito
riilor aflate sub tutelă ale Came
runului. care sînt administrate de 
Anglia și Franța. După ședința 
plenară a Adunării Generale care 
a durat șapte minute, problema 
Camerunului a fast trecută spre 
ex.aminare Comitetului de Tutelă 
care și-a început iucră-ile tn a- 
ceeași zi.

MOSCOVA. - Pînă la 21 fe. 
bruarie ora 6 dimineața cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic a 
înconjurat Pămintul de 3.910 ori.
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încă o fisură în politica 
noului colonialism" americanH

Agenția 
național" 
săptămîna
S.U.A. a _____ „ ........ _
„la analiza generală a relațiilor 
în continuă înrăutățire dintre 
S.U.A. și Filipine".

Ce nori au întunecat cerul — 
declarat de americani cu 
ca senin —- al relațiilor 
S.U.A. și Filipine ? Nu

..United Press Inter- 
enunța cu gravitate 
trecută că guvernul 
fost nevoit să treacă

dependență politică

emfază 
dintre 

cumva 
jugul colonial, roade mai departe 
gîtul filipinez ? Nu cumva aju
torul „prietenesc" al S.U.A. pau
perizează poporul Filipinelor și 
împiedică prosperitatea țării ?

Opinia publică din Filipine este 
indignată de purtarea de stăpîni 
a americanilor pe toate planurile 
relațiilor filipino-yankee. Culmea 
a fost atinsă la 7 februarie. In 
această zi. Departamentul de
Stat a anunțat că refuză în con
tinuare plata unor datorii în
sumă de aproximativ 900 mili
oane. dolari. Aceste datorii repre
zintă contravaloarea serviciilor 
acordate S.U.A. de Filipine în 
cursul războiului împotriva Japo
niei, restanțele de solde cuvenite 
filipinezilor care au servit in ar
mata S.U.A. precum 
obligații economice ___
față de Filipine. lată dar 
înțeleg Statele Unite să-și 
țească datoriile de onoare, sa-și 
îndeplinească obligațiile. După 14 
ani de la sfirșitul războiului, 
americanii nici nu se gindesc să 
plătească obligațiile luate față de 
aliatul lor filipinez. care a adus 
o contribuție însemnată la victo
ria împotriva Japoniei, care a 
plătit cu sînge această victorie. 
Sau poate poporul filipinez se 
scaldă în averi și n-are nevoie 
de acest aproape un miliard de 
dolari și ar fi gata să 1 doneze 
pentru ajutorarea sărmanilor mi
liardari americani?

Situația economică a Filipine- 
lor. departe de a fi roză, are ne 
voie de culori fcarte întunecate 
pentru a fi descrisă. Rezervele 
Băncii Centrale a Fiîipinelor au 
scăzut pînă la 132 milioane do
lari, sumă în întregime necesară 
pentru achitarea unor datorii ex
terne (și în‘primul rînd către 
S.U.A). Deficitul balanței comer
țului exterior este în 
creștere 
pe anul 
blică se 
dolari.

Cauza

mai strînsa
și economică în care S.U.A. țin 
Filipinele. Cu toate că în mod 
formal Filipinele nu mai sînt o 
colonie a S.U.A., în realitate sta
tutul co.onial a fost menținut și 
întărit. Motivul 
S.U.A. nu vrea să 
tortile este tocmai 
doresc să mențină 
stare de înapoiere, 
să accepte împrumuturi 
cane în condiții înrobitoare,

STAS 3452 52.

și diferite 
americane 

cum 
plă-

continuă 
(circa 73 milioane pesos 
trecut) iar datoria pu- 
cifr&ază la 110 milioane

acestei situații este toc-

pentru care 
plătească da- 
faptul că ele 
Filipinele m 
să le silească

ămeny
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le țină în orbita lor economică și 
politică. O politică economică in
dependentă ar face ca Filipinele 
să nu mai fie o piață largă de 
desfacere pentru produsele ame
ricane așa cum este acum.

Criticile împotriva unei astfel 
de stări de lucruri s-au înmulțit 
simțitor în ultima vreme. Minis
trul filipinez al Afacerilor Ex
terne, Filiberto Seranno, mustra 
S.U.A. pentru politica lor de ig
norare a intereselor aliaților" 
săi".

Corespondentul din Manilla al 
Agenției „United Press Interna
țional" menționa că „Congresul 
și opinia publică din Filipine sînt 
îngrijorate și cer ca guvernul să 
adopte o poziție fermă față de 
S.U.A."

Actuala „criză" din relațiile 
filipino-americane demonstrează 
două adevăruri. Primul, că între 
țările capitaliste nu pot exista, 
relații sincere, prietenești, că cel 
mai puternic dorește să domine 
și să jupoaie pe cel mai slab. — 
Al. doilea, că istoria ne-a făcut 
martorii decăderii și descompu
nerii imperiilor coloniale, indife- ♦ 
rent că sini cele așa zis .tradi
ționale", sau sub firma „noului 
colonialism" american. După ră
cirea relațiilor dintre S.U.A. și a 
serie de țări ale Americii Latine, 
după creșterea valului antinord- 
american de pe continentul sud- 
american, ivirea unor contradic
ții între S.U A și Filipine vine 
să confirme teza că hrăpărețul 
imperialism american trece prin- 
tr o criză gravă, extrem de ascu
țită care-i marchează sfirșitul.

Conflictul filipino american e 
în plină desfășurare. Oricum vor 
evolua evenimentele contradic
țiile dintre cele două țări departe 
de a se risipi, se vor accentua. 
Valul independenței și libertății 
bate și în Extremul Orient.

AL. GIRNEAȚA
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