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doua Conferință
pe țară

Lucrările din ziua de 21 februarie 1959
Sîmbătă au continuat la Pala

tul Marii Adunări Naționale lu
crările celei de-a Il-a Conferințe 
pe țară a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P. Romînă.

In ședința de dimineață, la 
discuțiile ,pe marginea Raportu
lui de activitate al Consiliului 
U.A.S.R. și a Raportului Corni- coviciu, 
siei de cenzori au luat cuvîntul 
delegații: 
(București), 
nu (Cluj), 
(București), 
(Timișoara) 
hal (Iași).

Nicolae Angelescu 
Gheorghe Petricea- 

Adriana Piteșteanu 
Anastasia Mecher 

și Melpomenia Mi-

Au luat de asemenea cuvîntul 
tovarășii Nicolae Pascu, secre
tar al C.C.S., care a adus salu
tul Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P. Romînă, prof, 
univ. Ludovic Takacs, rectorul 
Universității ,.Bolyai“ din Cluj, 
și acad. prof. Constantin Dai- 

rectorul Universității 
„Victor Babeș" din Cluj.

Tov. Gogu Rădulescu, adjunct 
al ministrului ’ Comerțului a vor
bit despre tradițiile mișcării de
mocratice studențești din țara 
noastră.

Studenții au primit cu deose
bită căldură salutul entuziast de

muncă și luptă al Uniunii Tine
retului Muncitor, al întregului 
nostru tineret, pe oare l-a adus 
tovarășul Virgil Trofin, prim-se
cretar al C.C. al U.T.M.

Primit cu aplauze a luat apoi 
cuvîntul tov. aoad. Atanase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, mini
strul Invățămîntului și Culturii.

Discuțiile au luat apoi sfîrșit. 
In cursul conferinței au luat cu
vîntul 48 de delegați și invitați 
în cedrul ședințelor plenare și 
47 în cadrul comisiilor profesio
nală, culturală, socială și spor-

Proletari din toate țările, uniți-vă!

CJ. R. S. R

ceferiștilor66

Duminică 22 februarie 1959

Asocia-

Tinerii ceferiști luptători înflăcărați

Conferința a aprobat apoi, în 
unanimitate Raportul de activita
te al Consiliului U.A.S.R. și Ra
portul Comisiei de cenzori.

In cursul după-amiezii, Con
ferința a trecut la cel de-al 3-lea 
punct 
gînd 
misia

In 
țiilor 
mînă 
creț 65 de membri, reprezentanți 
ai studenților din toate centrele 
universitare din țară. In Comisia 
de cenzori au fost aleși șapte 
membri.

In unanimitate a fost adopta
tă epoi Rezoluția celei de-a II-a 
Conferințe pe țară a Uniunii A- 
sociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă.

Conferința a adoptat o hotă- 
rîre prin care se aduc modifi
cări la unele paragrafe ale Sta
tutului Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R. P. Romînă.

Lucrările Conferinței continuă..

de pe ordinea de zi, ale- 
Consiliul U.A.S.R. și Co
de cenzori.
Consiliul Uniunii
Studenților din R. P. Ro- 

au fost aleși prin vot se-

. K sosit presa Foto: DUMITRU F. DUMITRU

nieră 
gâzi

(Agerpres)

EXEMPLU DE CURAJ
și abnegație în muncă

curînd, la Exploatarea mi- 
Ghelar au luat ființă 11 bri- 
utemiste de muncă patrio

tică. Răspunzînd chemării organi
zației U.T.M. peste 260 de tineri 
mineri și elevi mineri, s-au înca
drat în aceste brigăzi. Ei și-au 
propus să realizeze o serie de o- 
biective ca : amenajarea drumu
lui din fața clubului muncitoresc, 
strîngerea de fier vechi, repara
rea galeriilor și abatajelor etc.

Unele din aceste obiective au și 
fost realizate. Astfel 
cursul lunii acesteia, 
brigăzile utemiste de 
triotică au prestat 300 ore 
muncă voluntară la repararea 
unor galerii deteriorate. De ase
menea tinerii din organizația de 
bază U.T.M. a sectorului admini
strativ au eortat 5000 bucăți de 
cărămidă împrăștiată pe teren, 
cantitate care va fi întrebuințată 
la construirea unui bloc muncito-

numai 
tinerii 
muncă

în 
din 
pa- 

de

pe frontul

Ștofe?*..

K z s
Mi :

construcției socialiste

Ftfto: V. RANGA \

Vineri și sîmbătă s-au desfășu
rat la București lucrările consfă
tuirii tinerilor crescători de ani
male din gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile agricole colec
tiva din regiunea București organi
zată de Comitetul Regional U.T.M. 
și Sfatul Popular a'l Regiunii Bucu
rești.

Referatul prezentat de tov. Jean 
Țudor, prim-secretar al Comitetu-; 
lui regional București al U.T.M., 
și discuțiile care au avut loc pe 
marginea lui au scos în evidență 
realizările obținute anul trecut de 
crescătorii de animale din gospo
dăriile! de stat si gospodăriile co
lective.

La realizările obținute! în unită
țile agricole socialist-cooperatiste 
un aport de seamă a adus- tinere
tul. Anul trecut tinerii din . 127 le 
gospodării colective și numeroase 
gospodării de stat, mai . ales din 
raioanele Slobozia, Călărași, Urzi- 
ceni și Lehliu au preluat sectorul 
zootehnic în patronajul lor obți- 
nînd rezultate din cele mai bune.

, în cadrul consfătuirii s-a scos 
în evidență că, cu toate realizările 
obținute, dezvoltarea creșterii ani- 

__rnalelor ă rămas în urmă față! de 
celelalte sectoare de producție.

A luat apoi cuvîntul tov. N. Ma
tei, secretar al Comitetului regio
nal București al P.M.R., care a 
vorbit despre principalele realizări 
în munca de' transformare socia
listă a .agriculturii regiunii, des
pre aportuî prețios aj tinerilor, pre
cum și despre sarcinile lor de vii
tor.

Pafticipanții la consfătuire au 
adoptat o chemare către toți ti
nerii din regiunea București prin 
care se cere acestora să-și mobili
zeze toate forțele pentru dezvolta
rea sectorului zootehnic, asigura
rea bazei furajere și executarea de 
Construcții pentru adăpostirea ani- 
lealelor.

In încheierea consfătuirii au fost 
jnmtnate din parteia Comitetului 
Regional U.T.M. București diplo
me de onoare unui număr de 16 
tineri fruntași în munca de creș- 

< tere a animalelor,
(Agerpres)

Șeful sectorului II forestier 
Cîrlibaba de la I.F£.T. — 
lacobeni făcea ce făcea fi ia
răși se gîndea îngrijorat 
cantitatea mare de molid, de
pozitat pe un pisc de munte 
intr-un punct îndepărtat de la 
gura de exploatare Bahna. 
Transportarea lemnului de aici 
și lansarea lui pe jgheaburi de 
coborîre era foarte anevoioasă. 
După toate calculele sale, ope
rația aceasta ar fi durat cîțiva 
ani. în acest timp însă în mare 
parte, datorită intemperiilor, 
lemnul urma să se degradeze. 
Oricîte planuri își făcea șeful 
de sector, pînă la urmă toate 
i se păreau, irealizabile. Cine 
s-ar fi încumetat să se suie și 
să lucreze cu tractorul tocmai 
acolo pe povîrniful prăpăstios 
al muntelui, li cunoștea bine 
pe tractoriștii din sectorul său, 
se bizuia pe hărnicia și price
perea lor, dar riscurile erau 
utît de mari incit nu îndrăznea 
să propună nimănui să încerce 
să se urce cu tractorul tocmai 
pe crestele munților.

Dar iată că intr-o 
rul 
se 
șii 
pe 
simțit, profund mișcat; i-a 
nit să chiuie, de bucurie, 
în același - timp a ținut 
avertizeze pe tînărul cutezător:

— Pînă acolo nu-i ușor să ca- 
țerț un tractor. Sint zeci de 
kilometri de pantă, de teren 
accidentat. Apoi odată suit pe 
munte va trebui să lucrezi sin
gur mai bine de un an, va tre
bui să trăiești în condițiuni 
destul de grele.

— Dar nici să lăsăm să pu
trezească mii de metri cubi de

a

la

zi tînă- 
tractorist Gheorghe Văcaru 
adresă șefului de sector 
ceru aprobarea să lucreze 

vîrful muntelui. Șeful s-a 
ve- 
dar 
săi

cul înzăpezit, pentru prima 
oară liniștea a fost tulburată 
de păcăniturile unui motor. 
Tînărul Gheorghe Văcaru în
vinsese, reușise să-și suie trac
torul pe crestele munților.

După ce și-a înjghebat o 
mică remiză și cabană a pornit 
la transportarea buștenilor.

Au urmat ploi abundente de 
toamnă, zile și nopți geroase, 
săptămîni în care nu auzea 
decît urletele haitelor de lupi. 
Singurii oameni pe care-i 
vedea, erau tovarășii care-l a- 
provizionau cu alimente, com
bustibil și piese de schimb. În
colo, zile la rînd muncea sin
gur, reușind să transporte și să 
lanseze pe jgheabul de coborîre 
în fiecare zi cîte 60 mc. de 
lemn, adică cu 34 metri cubi 
mai mult decît prevedea planul 
de muncă.

A trecut mai bine de un an 
de cînd Gheorghe Văcaru lu
crează în acel punct. Au tre
cut mai bine de 365 zile de 
cînd înfruntind cu bărbăție 
viscole, furtuni, tînărul Gheor
ghe Văcaru muncește cu abne
gație să dea patriei cît mai 
mult material lemnos.

Clima aspră a culmilor veș
nic albe, singurătatea apăsă 
toare, greutățile întîmpinate, 
nimic nu au putut să zdrunci
ne voința fermă a
tractorist. Conștiința de munci
tor, convingerea că 
ca sa este folositor 
i au dat puteri de neînvins.

In curînd el va cobori 
stațiune mulțumit că și-a 
cut pe deplin datoria.

M. RADAȘEANU 
secretar al Comitetului 

ional U.T.M. Vatra Dornei

(Material sosit în cadrul con. 
cursului corespondenților 
luntari).

ti nurului

H lemn nu avem voie ! — 
§ spus rar Gheorghe Văcaru. 
g Și peste cîteva zile, pe pis- 
TllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

prin mun- 
patriei

Gheorghe Nistoron
director general 

în Departamentul Căilor 
Ferate Romîne

---------- -e-®.».———-

tindere a sistemului de centra
lizare electrodinamică a stați
ilor de bloc automat de linie, 
lucrări de sistematizări de 
stații, de dublări de linie și 
de extindere a liniei continuie, 
fără joante. Partidul și gu
vernul acordă o 
deosebită continuei 
tățiri a nivelului de 
al ceferiștilor, al întregului 
nostru popor. In acest an va 
fi dată în folosință o suprafa
ță locativă de mai bine de 
două ori mai mare față de a- 
nul trecut, se va lărgi rețeaua 
medico-sanitară a căilor fera
te, iar capacitatea vilelor sa- 
natoriale C.F.R. din stațiunile 
balneo-climaterice va crește 
simțitor.

Ceferiștii tineri și vîrstnici 
răspund grijii permanente pe 
care le-o poartă partidul și 
guvernul, continuind tradițiile 
de luptă ale înaintașilor in 
munca de zi cu zi pentru în
florirea patriei, pentru constru
irea socialismului. Ei folo
sesc tot mai bine materialul 
rulant, își însușesc metodele 
înaintate de muncă ale fero
viarilor sovietici și ale frun
tașilor noștri, asigurînd <;sțfel 
patriei transporturi rapide, 
ieftine și sigure, contribuind 
cu toate forțele la îndeplini
rea sarcinilor pe care Plena
ra. din noiembrie a C. C. al 
P.M.R. le pune în fața mun
citorilor din transporturi.

Căile ferate reprezintă unul 
din sectoarele cheie ale eco
nomiei naționale. Munca in a- 
cest sector este plină de răs
pundere și grea. Ceferistul 
trebuie să fie oricînd prezent 
la datorie, de priceperea și 
vigilența sa depinzînd sigu
ranța transporturilor. In acest 
spirit educă organizațiile 
U.T.M. tineretul ceferist, care 
urmind exemplul comuniștilor 
dă dovadă în munca de fie
care zi de simț gospodăresc, 
de entuziasm, de curaj în 
greutăților.

Să amintim astfel de 
văratele fapte de eroism 
de tineret la construirea 
ia din cele mai importante căi 
ferate, Salva-Vișeu. Tineretul 
ceferist a adus o mare con
tribuție la rafecerea căilor fe
rate distruse de război și par
ticipă astăzi cu tot entuzias
mul la dezvoltarea transpor
tului feroviar, la buna 
ționare a acestuia.

Nu există sector la 
ferată, în care tineretul 
fie prezent. Asemenea tinerei 
Aurora Trottner, impiegat la 
stația Ungheni-Mureș avem 
numeroși tineri impiegați de 
mișcare, fruntași in muncă, 
mecanici de locomotivă, lăcă
tuși de revizie. Mulți din ei au 
fost distinși cu ordine și me
dalii pentru munca lor.

Tot mai mulți sint tinerii 
ceferiști — mecanici și fo-

Oamenii muncii din patria 
noastră sărbătoresc a- 
stăzi — în prima dutni- 

’ nică după 16 februarie — pe 
. harnicii lucrători ai drumului 

de fier, pe acei cărora li s-a 
; încredințat misiunea de cinste 

și de mare răspundere a asigu
rării transporturilor pe căile 

’ ferate. Ziua ceferiștilor, deve
nită o sărbătoare tradițională, 
simbolizează inalta prețuire 
pe care partidul și guvernul, 
întregul nostru popor munci
tor, o acordă muncii avintate 

’ eroice, a ceferiștilor, contribu
ției importante pe care aceș
tia o aduc la uriașa operă de 

' construire a socialismului în 
patria noastră.

Sărbătoarea de astăzi adu- 
, ce din nou în fața noastră a- 

mintirea nepieritoare a eroi
celor lupte purtate de ceferiști, 
împreună cu tovarășii lor, pe
troliști, sub glorioasele flamiuri 
ale partidului. Cu 26 de ani în 
urmă, la chemarea Partidu
lui Comunist Rcmîn și sub 
conducerea acestuia, muncito
rii ceferiști și petroliști, căro
ra li s-au alăturat mase largi 

’ de oameni ai muncii din în- 
treaga țară, s-au ridicat la 

1 luptă împotriva curbelor de 
sacrificiu, împotriva încercă- 

. rilor burgheziei de a aservi 
■ țara monopolurilor străine și 
j de a pregăti instaurarea fas- 
, cismului.
’ Luptele muncitorești din 
. 1933 au culminat cu puterni- 
1 ca grevă din 15—16 februarie 
; de la Grivița. Revoltați de a- 
, titudinea josnică a guveman- 
■ ți lor, care deslănțuiseră un pu- 
’ ternic val de teroare, arestind 
! pe conducătorii luptelor mun- 
> citorești în frunte cu tovarășul 
* Gheorghe Gheorghiu-Dej, mun- 
, citorii de la Grivița au ocu- 
> pat atelierele. La sunetele si- 
' renei trasă de utecistul Vasi- 
> le Roaită, numeroși munci- 
> tori și funcționari din Intre- 
J prinderile Capitalei, femei și 
> tineri, săteni din comunele in- 
> conjurătoare, au 'venit în aju- 
>. torul greviștilor.
> In dimineața zilei de 16 fe- F 
> bruarie, la refuzul hotărit al 
> greviștilor de a se supune or- 
> dinelor și de a părăsi atelie- 
> rele, armata burghezo-moșie- 
? rimii a deschis focul în plin. 
( Numeroși muncitori au căzut

lacoberti,

CU 
și Rita

FURCA ANTON 
muncitor

-------- -

dinTinerii de 1, 
„Nepomiceni'

Ia sectorul 
. . 1“ al între
prinderii miniere 

Vatra Dornei, regiunea Su
ceava, sint hotărîți să dea 
peste plan cît mai mult man
fan necesar fabricării oțelu
lui. Ei <u îndeplinit planul pe 
luna ianuarie în proporție de 
103 la sută, obținînd economii 
în valoare de peste 6.000 lei. 
In fotografie: ing. Alexandri
na Ardeleanu, împreună 
Hilda Bobereznic și 
Avriștuc laborante de la la- 

boratorul 
determină conținutul 
de mangan in mine- 
reu brut sau prăjit.

sub gloanțele mitralierelor, 
înroșind cu sîngele lor, curtea 
atelierelor. Măcelul a conti
nuat apoi, jandarmii dînd un 
adevărat atac Ia baionetă. Așa 
a căzut la postul de luptă în
credințat de partid, utecistul 
Vasile Roaită, pildă de eroism 
pentru întregul tineret din pa
tria noastră.

Idealurile pentru care au 
căzut atiția eroi ai poporului 
nostru, pentru care au luptat 
eroii de la Grivița, fii devotați 
ai clasei noastre muncitoare, 
au izbindit pe deplin, în zi
lele noastre. Poporul munci
tor sub conducerea încercată 
a partidului, avangarda clasei 
muncitoare, a sfărimat odiosul 
regim burghezo-moșîeresc fă
urind orînduirea democrat- 
populară și a pornit, cu toate 
forțele, pe drumul luminos al 
socialismului.

La făurirea socialismului, 
operă grandioasă a întregului 
nostru popor muncitor, sub 
conducerea partidului, partici
pă cu entuziasm și lucrătorii 
de la căile ferate. La locul 
lor de muncă, aceștia dau 
viață cifrelor de plan angaja
mentelor, și sarcinilor ce le 
stau în față. An de an, cefe
riștii înregistrează noi suc
cese. Anul trecut, volumul de 
transport efectuat de ceferiști 
a fost de aproape două ori 
mai mare decît cel obținut în 
1950. Rulajul vagonului de 
marfă, cel mai important in
dice al activității transportu
lui feroviar, s-a îmbunătățit 
cu 27,2 la sută. Ce însemnă
tate are acest fapt pentru eco
nomia națională ? Este de 
ajuns să arătăm că dacă am 
fi efectuat volumul de trans
port din 1958 cu rulajul din 
anul 1950, ne-ar fi trebuit in 
plus, un parc de 37.000 de va
goane de marfă. Prin folosi
rea metodelor înaintate, ex
tinderea remorcării trenurilor 
cu tonaje și viteze sporite, 
consumul de combustibil a 
scăzut de asemenea simțitor. 
Astfel, dacă pentru volumul 
de transport realizat anul tre
cut. am fi avut consumul din 
1950, ne-ar fi trebuit mai pu
țin de 470.000 tone combusti
bil convențional în plus.

Partidul și guvernul accrdă 
o deosebită’ atenție dezvoltă
rii transportului pe căile fera
te. In 
ferate 
noi de 
ne de 
noi cu 
primele locomotive 
căror construcție va începe in 
curînd in (ara noastră. Sint 
prevăzute mari lucrări de ex-

acest an, căile noastre 
vor primi 90 vagoane 
călători și 1.100 vagoa- 
marfă, 35 locomotive 
aburi de tip greu și 

Diesel, a

ANSAMBLUL
Vestea despre hotărirea comi

tetului orășenesc U.T.M. de 
forma în Turnu Severin un 
samblu artistic al tineretului s a 
răspindit ca fulgerul in toate or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
oraș.

Peste tot, numeroși tineri mun
citori, elevi și funcționari au în
ceput să ceară să fie înscriși in 
diversele formații artistice ale 
ansamblului.

In citeva zile s-au și format 
echipe de dansuri, de teatru șl 
de coriști. Plnă in prezent numai 
la cor participă 120 de tineri.

a 
an-

atenție 
îmbună- 

trai

fața

ade- 
date 
un?-

func-

calea 
să nu

(Continuare in pag. 4-a)

TINERETULUI
De cîteva zile au început pri 

mele repetiții. Programul ansam
blului conține minunate dansuri 
oltenești, cîntece populare, cînte 
ce de luptă ale poporului nos
tru etc.

Nu va trece mult timp și locui
torii orașului Turnu Severin vor 
aplauda primul spectacol al pri
mului mare ansamblu al tinere
tului din regiunea noastră.

A. BAGHINA 
funcționar

Marii Adunări Nafo- 
a fost conferită tovâră-

Gheorghe Gheorghiu 
Chivu Stoica, Gheorghe 

Alexandru Drăghici, 
Stoica, Gheorghe

Printr-un decret aii Prezidiu
lui

‘nale, 
șilor 
Dej,
Apostol, 
Gheorghe 
Vasilichi și Mihai Burcă, me
dalia . ,,A 25-a aniversare a 
eroicelor lupte ale ceferiștilor 
și petroliștiilor".

—oxo—

nr. 2 carbo- 
semicocsului

constructorii

Cuptorul 2 carbofluid 
de la uzinele 

„Victoria" — Calan 
a intrat în funcțiune

DEVA 21 (Agerpres). — La u- 
zinele „Victoria" din Calan a in
trat în funcțiune un nou agregat 
pentru deservirea industriei side
rurgice — cuptorul 
fluid de fabricare a 
prin fluidizare

Sîmbătă, după ce
au efectuat ultimele probe de func
ționare la suflante, dispozitivul de 
evacuare a semicocsului din cicloa
ne, grupul convertizor cu melcul 
de alimentare și dispozitivul de 
evacuare a semicocsului din bun- 
kerul cuptorului, s-a făcut racordul 
definitiv la conducta principală de 
gaze de furnal care constituie com
bustibilul necesar funcționării cup
torului. In cursul după-amiezii s-a 
încărcat în cuptor prima șarjă de 
cărbune cocsificabil adus din Va
lea Jiului. Procesul de producție 
se desfășoară în bune condiții.

Prin intrarea în funcțiune a a- 
cestui cuptor, producția de semi- 
cocs de la Calan va crește cu 37 
la sută. Cuptorul nr. 2 carbofluid, 
ca și primul care produce din a- 
nul trecut, a fost executat pe baza 
unei documentații tehnice inițiate 
și întocmite de un grup de proiec- 
tanți și constructori romîni în 
frunte cu ing. Popescu. Este im
portant faptul că producția de se- 
micocs realizată la aceste cuptoare 
este de o calitate mult superioară 
față de producția celor două ba
terii mai vechi construite după alt 

| sistem.
Cheltuielile de construcție a 

noilor cuptoare cil și cele de fabri
cație a semicocsului sint de ase
menea mult mai mici, Produeția 
de semicocs realizată pină acum 
la cuptorul nr. 1 carbofluid costă 
mai puțin cu 100-110 lei de fie
care tonă decît producția realizată 
la bateriile vechi.

Odată cu efectuarea pregătirilor 
pentru darea în exploatare a cup
torului nr. 2 constructorii au ter
minat lucrările de construcție și au 
început încălzirea și la cuptorul 
nr. 3 care urmează să intre in 
funcțiune pină la sfirșitul lunii.



Lucrările celei de a doua Conferințe pe țară a U.A. S.
Cuvîntul tov. 
Iosif Soare, 

centrul universitar 
Orașul Stalin

în institutul nostru situat In
i' tr-un puternic centru industrial, 

a spus vorbitorul, studenții au 
condiții optime să primească, pe 
lingă o temeinică pregătire teore- 

r-tica șî o pregătire tehnico-prac- 
tică strîns legată de cerințele 
dezvoltării industriei.

Vorbitorul a evidențiat apoi 
cîteva din metodele folosite în 
acest centru universitar în scopul 
îmbinării, pregătirii teoretice cu 
activitatea practică. El a arătat 
că uaete lucrări practice de labo 
rater se efectuează direct in 
uziri? Ti...uneori studenților li se 
țin lecții în unitățile forestiere 
despre proiectarea,, construirea și 

. ’exploatarea funicularelor. Tema
tica proiectelor de an și a proiec
telor de diplomă este orientată 
în mod special în direcția satis
facerii unor necesități practice ri
dicate de producție. Temele pen
tru o mare parte din proiectele de 
diplomă sînt luate din întreprin 
derile orașului incheindu-se chiar 

'convenții pe baza cărora institu
tul se obligă să elaboreze soluții 
tehnice care să fie aplicate în 
producție. Apoi, vorbitorul s-a 
oprit asupra activității de cerce
tare științifică e studenților, care 
și-a dovedit largi posibilități de 
mobilizare și stimulare a studen 
ților. cultivînd dragostea pentru 
profesia aleasă, posiunea pentru 
documentare și studiu.

Tov. Iosif Soare a arătat
continuare că în pregătirea pro
fesională o studenților, cadrele 
didactice aduc un aport substan 
țial predind cursuri la un nivel 
științific corespunzător care 
prind cele mai noi cuceriri 

■; științei și tehnicii moderne, 
special ale științei și tehnicii 
vietice, cea mai mare parte
aceste cursuri sînt string legate 
de sarcinile'concRete ale construi
rii socialismului in țar-a noastră. 
Vorbitorul s a referit tfisă și la 
unele -cadre didactice ale căror 
cursuri nu se ridică încă la ni
velul necesar, propunînd pe a- 
ceastă linie Ministerului Invăță- 
m'intului și Culturii să elaboreze 
la disciplina „Economie de ra
mură și. de organizare și plani
ficare" programe analitice 
bme legate de practică și orien 
tate sure, profîlu! instituitului. El 
a arătat de asemenea necesitatea 
ca asociațiile studențești să com
bată Cu t|rie tendințele ce le mai 
au unii absolvenți de a-și căuta 
locuri de muncă în orașe și nu se 
deplasează la locurile de muncă 
pentru care au pregătirea necesa
ră. Vorbitorul a arătat că ar fi 
foarte indicat ,șă se introducă la 
toate facultățile tehnice practica 
preliminară ca o condiție obliga
torie pentru următorii ani de fa
cultate, astfel incit fiecare, student 
să obțiqă o calificare corespunză
toare facultății pe care o urmează-

Cuvîntul tov. 
Miriand Dumitrescu, 
din centrul universitar 

București

Discuții la raportul de activitate al Consiliului U. A. S. R

în

cu- 
ale 
în 

so- 
din

construirea de noi facultăți, la* 
boratoare, cămine, cantine, vor
bitorul a insistat asupra sarcini
lor ce revin studenților pentru 
păstrarea bunurilor ce le-au fost 
puse la dispoziție. In acest scop 
la lași a fost 
autogospodăririi 
dențiior au dus 
de generalizare 
socialiste. In fruntea acestei ac
țiuni s-au situat cei mai buni stu
denți, dintre 
de muncitori 
ton.

Rezultatele 
lia păstrării 
sînt dotate instituțiile de învâță- 
mînt nu se ridică încă la nive
lul cerințelor, a spus vorbitorul. 
In această direcție asociațiile 
studenților trebuie să depună o 
muncă mai stăruitoare pentru a 
convinge pe fiecare student des
pre importanța păstrării avutului 
-obștesc

In continuare vorbitorul a sub
liniat necesitatea activizării co
mitetelor de cantină și cămine și 
in această direcție a arătat ca ar 
ii bine ca directorii educativi să 
tie controlați cu insistență în ce 
privește îndeplinirea sarcinilor 
stabilite prin regulamentul de 
funcționare elaborat de Ministe
rul învățămîntului și Culturii. 
Tot astfel ar trebui procedai! și 
in ce privește cadrele didactice 
repartizate pentru a muncii 
studenții cărniniști.

Tov Ion Furcoi a arătat 
munca persistentă desfășurată 
către asociațiile studenților, aju
tate în permanență de organele 
U.T.M. a făcut ca toate căminele 
din centrul universitar Iași să 
lucreze pe principiul autogospo- 
dăririi. Acest rezultat se datoreș- 
țe muncii cultural-educative des
fășurate pe un plan larg, agita
ției vizuale din cămine, activi
tății cadrelor U.T.M. și a aso
ciațiilor studenților.

Cuvîntul tov. prof, 
mu v. i afcacs Ludovic

folosită metoda 
Asociațiile stu- 

o intensă muncă 
a acestei metode

care majoritatea fii 
și de țărani munci-

obținute in 
bunurilor cu

direc- 
care

cu

că 
de

mai

pe 
stu

pun problema dacă este ne- 
ca la Cluj să existe

universități separate. Oare 
Dine ca ni aceste două

utilajul laboratoarelor

versitatea ,»C.I.

Vorbitoarea s-a ocupat 
larg de succesele obținute de 
denți în pregătirea lor profesio
nală, în legarea mai strînsă a 
studiului de practica construcției 
socialiste.

Sub îndrumarea asociațiilor 
și organizației U. T. M. stu
denții se străduiesc nu numai 
să se pregătească profesional, ci 
și să devină cadre care, alături 
de întregul popor muncitor, să 
sprijine construirea socialismului 
în patria 
re sau o

■ li» unui 
rea unui 
nui bloc, 
creste de 
fac să simtă că
viată nouă, socialistă în care par- 

-, tidu] le pune totul la dispoziție 
pentru a deveni oameni de nă
dejde ai statului nostru demo
crat-popular. Alături de întreg 
tineretul din patria noastră, a 
spus vorbitoarea, și studenții 
Institutului de științe economice 
au lucrat cu elan tineresc pe 
șantiere, in gospodăriile agricole 
de stat etc.

Imensa majoritate a studenți
lor. devotați trup și suflet cau
zei poporului muncitor.
cu

noastră. Un pom, o floa- 
cărămidă pusă la teme- 
nou oraș, la amenaja- 
parc. ia construirea u- 
la împădurirea unei 
munte, îi bucură și îi 

trăiesc într-o

resping 
tărie elementele înapoiate 

din ce în ce mai puține 
număr — care mai plătesc- ca

tribut moralei burgheze și nu în
țeleg să-și facă datoria de a în
văța conștiincios; care nu răs
plătesc așa cum trebuie efortu
rile făcute pentru ej de statul 
nostru democrat-popular.

Dezbaterea documentelor Ple- 
"narei C.C. al P.M.R din noiem 
brie 1958. a constituit incă un 

. prilej de analiză a întregii noa
stre activități, de combatere a 
lipsurilor care mai există în 
munca noastră. Rezultatul acestor 
dezbateri se vede în îmbunătăți
rea simțitoare în ceea .ce privește 
atitudinea și comportarea multor 
studenti din institut.

Asociațiile noastre, a spus în 
încheiere vorbitoarea, trebuie să 
ajute pe studenti să muncească 
și să trăiască așa cum trăiesc și 
muncesc comuniștii. Să învățăm 
din modestia și abnegația co
muniștilor; să facem din fiecare 
student un cetățean conștient al 
patriei noastre socialiste, capabil 
să-și aducă aportul său la marei 
operă pe care o desăvîrșește 
porul nostru.

po-

Cuvîntul tov. 
Ion Furcoi, 

centrul universitar lași
După ce a subliniat grija deo

sebită a partidului și guvernului 
pentru crearea unor ’condiții cît 
mai bune de învățătură și viată 
studenților din tara noastră prin

Dragi tovarăși, dați-mi voie ca 
în numele corpului didactic al 
Universității „Bolyai" din Cluj să 
aduc un călduros și părintesc 
salut.

In cei dor ani care au trecut de 
la prima Conferință a asociațiilor 
studențești din țara nostră și în 
universitatea noastră asociațiile au 
devenit o realitate vie. Tovarășii 
din asociațiile studențești ne dau 
ur; ajutor prețios și în munca noas
tră de educare politică a studen
țimii noastre.

Partidul ne-a pus ta Jată sarcini 
importante în lupta pentru ridica
rea nivelului politic-ideologic al 
tineretului studios. Trebuie să 
luptăm cu intransigență pe dru
mul deischis de partid. Pentru 
aceasta a nevoie ca membrii cor
pului didactic să fie apțj pentru 
a face educație studenților. N’u 
are ce 
duri le 
soană 
suflet 
lui în .
pozițiile clasei muncitoare.

In continuare vorbitorul a spus: 
toți studenții noștri sînt fii ai 
clasei muncitoare, ai țărănimii 
muncitoare, ai intelectualității a- 
tașate cauzei clasei muncitoare. 
Poate majoritatea dintre dvs. să-și 
pună întrebarea dacă tov. Ștefan 
Koszty, fost muncitor, astăzi stu
dent la Universitatea „Bolyai", 
care a vorbit aici s-ar fi 
putut ridica în alt regim la ni
velul cultural pe care îl are astăzi. 
Sau sub alt regim noi cu toții a- 
veam posibilitatea să ne întrunim 
în această sală în care burghezia 
punea la cale exploatarea poporu
lui muncitor ?

In continuare, vorbitorul a spus : 
Partidul, prin cuvîntul tovarășului 

Gh. Gheorghiu-Dej ne-a atras în 
mod deosebit atenția asupra fap
tului că trebuie să punem accent 
pe problema educației internațio
naliste a tineretului nostru, să 
combatem cu tărie demagogia na
ționalistă.

Partidul îndemna poporul să 
lupte împotriva acestei arme otră
vite a dușmanului indiferent de 
unde provine ea. Datorită politicii 
naționale a partidului, s-a repur
tat o victorie istorică- asupra na
ționalismului. Totuși nu poate fi 
uitat faptul că naționalismul nu a 
dispărut încă conplect din con
știința oamenilor. De aceea trebuie 
să combatem orice manifestare cît 
de voalată a naționalismului. O 
astfel de manifestare este izola
rea națională-

Am făcut noi oare tot ceea ce 
este posibil să apropiem studenți
mea indiferent de naționalitate ? 
Ne putem mulțumi ca tineri' de 
la „Babeș" și „Bolyai" să se întîl- 
nească doar uneori pe șantierele da 
muncă sau la o reuniune? Cred că 
nu este deajuns. Noi ne numim 
universități surori. Și după cum 
știm surorile tră'esc în aceeași 
casă.

In domeniul colaborării noi tre
buie să facem încă mulți pași îna
inte și s-o transformăm într-o le
gătură care să ducă la unire. Oare 
este bine ca în Cluj să fie organi
zate căminele pe naționalități, oare 
este bine ca studenții romîni și 
maghiari să fie separați la casă și 
la masă, ca ei să stea așa de pu
țin împreună ?

De aceea, tovarăși, noi avem 
sarcina ca în primul rînd să unim 
căminele noastre, să le folosim îm
preună, să le gospodărim împre
ună.

In continuare vorbitorul a spus: 
Eu mă întreb : oare putem merge 
mai departe cu separarea școlii pe 
naționalități ? Eu cred că nu. Oare 
în acest fel putem crește noi un 
tineret în spiritul internaționalis
mului proletar, în spiritul dragostei 
față de popor, față de cauza cla
sei muncitoare? Eu cred că nu.

Nu 
căuta in universitate, în rîn- 
corpului didactic acea per- 

care nu se identifică trup și 
cu construirea socialismu- 
tara noastră, care nu stă pe

JEste o mare realizare a revolu
ție'’ noastre culturale faptul că s-a 
ajurss ca naționalitățile conlocui
toare să învețe în limba maternă. 
Fără de tăgadă aceasta este o cu
cerire a partidului nostru, a regi
mului nostru de democrație popu
lară. Dar învățămîntul în limba 
maternă nu poate să fie un scop 
in sine.

Eu 
voie 
două 
este

universități, 
să tiu fie unificat? Oare este bine 
ca membrii corpului nostru didac
tic să muncească în locuri diferite, 
și să aibă legături mai puțin strîn
se decît tineretul ? Ar fi mai bine 
să rugăm organele noastre de par
tid, ministerul nostru, să se gin- 
dească Ia aceasta problemă.

în încheiere vorbitorul a chemat 
tineretul universitar să lupte activ 
pentru victoria socialismului, strîns 
unit în jurul partidului.

Cuvîntul tov.
Alexandru Ignat, 

București
Din însărcinarea studenților 

la Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu“ din București, vorbito
rul a transmis de la tribuna con
ferinței cele mai calde mulțumiri 
partidului și guvernului pentru 
grija deosebită ce se acordă dez
voltării învățămîntului agronomic 
in țara noastră, pentru pregătirea 
de specialiști cu o înaltă calificare. 
Prin grija partidului și guvernului, 
a subliniat vorbitorul, a fost con
struit marele Institut agronomic 
,,N. BălcesCu" din București, mîn- 
dria studenților noștri, institut 
cu un deosebit rol în pregătirea de 
cadre de specialiști în agricultură. 
Dacă în trecut cei ce urmau în
vățămîntul agronomic se pregă
teau pentru a administra moșiile 
boierilor, astăzi studenții din în
vățămîntului superior se pregă
tesc să servească interesele po
porului, cauza construcției so
cialismului, lucrînd în gospodării 
agricole de stat, gospodării agri
cole colective, în stațiuni de ex
perimentare agricolă.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la sarcinile pline de răs
pundere ce revin tinerilor agro
nomi care odată ajunși la sate vor 
trebui să îmbine munca lor profe
sională cu munca de răsplndire a 
hotărîrilor partidului și guvernului 
privind politica de transformare 
socialistă a agriculturii, a meto
delor înaintate de muncă, de 
combatere a concepțiilor înapo
iate.

Referindu-se la unele lipsuri 
care au persistat în activitatea a- 
sociațiilor de studenți din învă- 
țămîntul superior agricol, vorbi
torul a subliniat că în viitor va 
trebui să se acorde o și mai mare 
atenție problemelor legării teoriei 
cu practica, creării unei puternice 
opinii colective împotriva studen
ților slab pregătiți profesional, a 
acelora care în mod nejustificat 
își amină examenele de pe o sesiu
ne pe alta, a acelora care mai au 
atitudini de disprețuire a muncii 
practice și întîrzie să-și ia în pri
mire 
zați.

de

posturile la care sînt reparti-

Cuvîntul tov. 
Ion Bota) 

Cluj
Vorbitorul a scos în evidență 

importanța deosebită pe care o 
au în cadrul activității asocia
țiilor studenților delegații de 
grupă și de an. îndrumați activ 
de organizatorul de grupă U.T.M. 
și de biroul U.T.M. de an, dele
gații de grupă și an au reușit să 
mobilizeze în activitatea profe
sională și obștească majoritatea 
studenților. Ei au organizat di
verse forme profesionale — me
ditații colective sau individuale, 
după caz, orariul consultațiilor, 
concursuri profesionale ipe diferite 
teme — care au avut drept re
zultat lărgirea orizontului pro 
fesional al studenților. Delegații 
de grupă și de an au Teușit de 
asemenea să mobilizeze grupele 
de studenți la diverse acțiuni 
culturale, sportive și de folos 
obștesc.

Vorbitorul a arătat apoi că mai 
există încă delegați de grupă și 
de an care nu și-au înțeles sar
cina pe care o au, care nu mo
bilizează pe studenți la îndepli
nirea sarcinilor lor profesionale 
și obștești. Acest lucru a contri
buit ca la Institutul Politehnic 
din Cluj, de pildă, să fie amînate 
examenele și colocviile. In înche
iere, vorbitorul a subliniat sar
cina importantă ce revine asocia
țiilor studenților de a contribui 
la dezvoltarea simțului de răs
pundere al tineretului nostru stu
dios față de avutul obștesc, la 
buna gospodărire a căminelor, 
cantinelor, laboratoarelor, săli
lor de cursuri și de lectură. Pen
tru îmbunătățirea activității de 
viitor a asociațiilor studenților, o 
atenție deosebită trebuie acor
dată muncii delegaților de grupă 
Și de an

Cuvîntul tov. 
Zorin Zamfir, 

București
Vorbitorul s-a referit pe 

la sarcinile ce revin asociațiilor 
de studenți în domeniul educării 
patriotice a tineretului studios 
din țara noastră. El a arătat că 
asociațiile studenților de la Uni-

larg

versitatea ,C.I. Parhon" au des
fășurat o largă acțiune de popu
larizare în rîndul studenților a 
faptelor eroice ale poporului nos
tru pe uriașul șantier de con
strucție socialistă a tării. O aten
ție deosebită a fost acordată în
tăririi legăturilor studenților cu 
muncitorii din întreprinderile in
dustriale din București și pro
vincie. Studenții de la Faculta
tea de științe juridice, de pildă, 
au statornicit strînse legături cu 
muncitorii de la întreprinderile 
„Flacăra Roșie", „Timpuri Noi" 
și „Constantin David" iar stu
denții de la Facultatea de isto
rie au vizitat uzinele „Poiana" — 
Cîmpina, unde au prezentat în 
fața muncitorilor două festivaluri 
artistice.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că educarea patriotică a 
studenților trebuie să se împle
tească strîns cu creșterea spiri
tului lor combativ fată de cei 
cere ponegresc minunatele reali 
zări ale regimului 
popular.

Referindu-se 1a rolul 
al cadrelor didactice în 
educație patriotică a studențimii. 
vorbitorul a evidențiat munca 
plină de abnegație a numeroși 
profesori, conferențiari, lectori, 
vîrstnici sau tineri, care ajută în
deaproape pe studenti să învingă 
greutățile studiului. El a subli
niat, de asemenea, că mai există 
totuși cadre didactice care tră
iesc departe de viata studenților, 
care își consideră sarcinile în
deplinite o dată cu sfîrșitul ore 
lor de curs sau seminar. Mai 
mult decît atît, unele cadre di
dactice prin diferite teorii care le 
susțin de la catedră, cum sînt 
teoriile obiectiviste, antimarxiste, 
susținute de prof. A. Sacerdo- 
teanu, împiedică pur și simplu 
munca de educare patriotică a 
studenților. Noi rugăm cadrele 
didactice, a subliniat vorbitorul, 
să-și intensifice activitatea lor 
didactică, educativă, aducînd o 
contribuție și mai mare operei de 
formare pe băncile facultăților a 
unor cadre calificate de construc
tori activi ai socialismului.

Vorbitorul s-a referit în înche
iere la sarcinile sporite ce revin 
asociațiilor studenților în acțiu
nea de mobilizare largă a tine
retului studios din facultăți pen
tru obținerea unor calificative 
cît mai bune la seminarii, co
locvii și examene.

Cuvîntul tov. acad, 
prof. C. Daicoviciu
Aduc salutul cald al conducerii 

universității ,,V. Babeș“ din Cluj, 
al corpului didactic de toate gra
dele și al tuturor slujitorilor 
Conferinței 
sociațiilor 
Romină.

Pe lîngă 
să spun aici și cîteva vorbe în 
gătură cu preocuparea permanentă 
pe care trebuie să o avem pentru 
pregătirea, îndrumarea, formarea 
tinerelor cadre, preocuparea noas
tră pentru educarea și învățarea 
lor.

Tovarăși, fără a ne tăvăli în 
culcușul comod al autoliniștirii, 
putem constata o schimbare radi
cală a tineretului nostru studios 
față de tipul studentului din ve
chiul regim burghezo-moșieresc — 
de multe ori descompus, dezorien
tat.

Conferința dvs. este cea mai 
grăitoare pildă a acestor mari 
schimbări petrecute cu tineretul 
nostru. Atîtea exemple grăitoare, 
doveditoare s-au spus de la aceas
tă tribună, exemple care au scos 
la iveală aceste schimbări surve
nite atît în ceea ce privește stu
diul cît și tinuta tineretului nos
tru. Putem spune într-adevăr că 
abia acum școala superioară își 
merită cuvîntul de școală într-ade
văr înaltă.

Dar dacă aceasta este situația 
în general, putem noi trece peste 
anumite lipsuri și goluri? Este 
timpul să ne întrebăm dacă noi 
prin activitatea noastră, a profe
sorilor, am asigurat întotdeauna 
puritatea ideologică, temeinicia și 
justețea educației ? Pregătim noi 
oare aluatul cel bun pentru for
marea omului nou, a intelectua
lului viitor, a omului societății 
comuniste de mîine? Și nu este 
cazul să ne întrebăm unde, cînd 
și în ce împrejurări și de ce a.par a- 
ceste goluri și liipsuri ? Aici s-au 
adus cazuri concludente 
bri ai corpului didactic 
păcate nu se 
acea înălțime 
și științific pe care noi 
tenim să-l cerem întotdeauna de 
la toți. Am văzut că trebuie să 
luptăm cu mai multă combativi
tate împotriva diferitelor influen
te și provocări ale dușmanului 
de clasă.

Să nu uităm — a spus vorbito
rul — că și tinerii și dascălii lor 
răspundem împreună, sîntem soli
dari în munca de educație. Permi- 
teți-mi să întăresc această afir
mație cu un exemplu din antichi
tate. Pe străzile Atenei se plimba 
un tinerel care se distra aruneînd 
cu pietre în trecători. Acolo se 
găsea și un filozof. Prinzînd cu 
ocaua mică pe acest tinerel, cetă
țenii l-au dus în fața înțeleptului. 
Și au întrebat ce pedeapsă să-i 
dea. Iar înțeleptul le-a răspuns: 
20 de bastoane lui și 20 dascălu
lui pe care îl are I

Referindu-se la unele probleme 
ale educării internaționaliste ale 
tineretului, și la propunerile făcu
te în conferință cu privire la 
cesitatea ca tineretul studios 
diferite naționalități să învețe 
școli unice, vorbitorul a spus : 
vem noi oare două studențimi 
Cluj ? Are studențimea noastră 
tașată poporului maî multe idea
luri, mai multe căi ? Nu clădesc ei 
astăzi cu brațele și mintea aceeași

democrat-

important 
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pe tară a Uniunii 
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patrie socialistă, a celor ce mun
cesc ? Este anacronică linia de- 
marcațională între romîni și un
guri, între profesori și studenți ro
mîni și unguri.

O universitate cu două secții. 
Un corp didactic puternic oțeîît, 
închinîndu-și toate eforturile pen
tru a da patriei oameni cît mai 
bine pregătiți, pentru a crea lecții 
și a dat Cît mai bune indicații.

Infrățindu-ne în muncă și luptă, 
vom putea ține piept oricăror ma
nifestări de naționalism împotriva 
oricăror forme de șovinism, care 
țintesc să submineze unitatea din
tre oamenii muncii romîni și ma
ghiari- Noi simțim cu toții în ini
ma noastră aceeași iubire pentru 
patria noastră comună, aceeași 
dragoste înflăcărată pentru po
porul nostru, pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, pentru iubitul con
ducător — tov. Gh. Gheorghm- 
Dej. Mă angajez solemn de la a- 
ceastă tribună că îmi voi îndrep
ta toate eforturile spre înfăptuirea 
acestui scop. Partidul este cu noi 
și ne va îndrepta pe această cale, 
partidul nostru care ne călăuzește 
pașii pe drumul construirii socia
lismului în țara noastră.

Cuvîntul tov. 
loan Cristescu, 

București
Subliniind indicațiile prețioase 

cuprinse în cuvîntul tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej cu privire la for
marea intelectualității noi, vorbi
torul a relevat că : a face din fie
care student nu numai un om pre
gătit la un înalt nivel, dar un ele
ment cu spirit creator, combativ 
față de lipsuri, capabil a constitui 
în orice moment exemplu personal 
— înseamnă verificarea exigenței 
și eficacității opiniei noastre stu
dențești de masă.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la atenția pe care asociațiile 
studenților trebuie să o acorde în 
activitatea dd. atragere a cadrelor 
didactice în rezolvarea diferitelor 
probleme concrete cît și în rezol
varea diferitelor probleme legate 
de învățămîntul superior fără frec
vență.

Tov. loan Cristescu a făcut a- 
poi propuneri pentru îmbunătățirea

Trăim astăzi 
fericită. Au arătat-o în variatele 
ei aspecte toți cei ce-au vorbit 
aici. Ei știu că datoresc această 
viață nouă, orizonturile noi, larg 
deschise, succeselor istorice ale 
luptei poporului muncitor condus 
de partid.

Nu există 
decît acela 
tre partid, 
înalt decît 
toate forțele cauzei 
socialismului în patria noastră, 
cauzei
Romîn. Succesele noastre, patrio
tismul studentimii noastre, dra
gostea ei pentru partid și popor 
nu plac, desigur, celor ce finan
țează și inspiră emisiunile de la 
„Vocea Americii", „Europa Li
beră" și alte asemenea posturi de 
radio, precum și. ziare care își 
vor vărsa și' de data aceasta ve
ninul dozat în eprubetele din 
șandramaua șubredă a coaliției 
imperialiștilor. Răspundem la a- 
ceste nerușinate calomnii cu noi 
succese în muncă, cu noi dovezi 
ale atașamentului nostru față de 
cauza socialismului.

La „Viata studențească" sosesc 
zilnic scrisori în care studenții 
vorbesc despre viața lor lumi
noasă în lupta încordată pentru 
cucerirea comorilor științei și 
tehnicii celei mai înaintate, mii 
de poezii care dau expresie sen
timentelor de 
deniilor fată 
tor, față de 
de partid.

Vorbitoiul i 
larg felul în 
studențească" a ajutat 
denti, prin popularizarea 
rientei înaintate în 
cunoștințelor predate 
rea marxist-leninistă 
lor. în formarea unui 
un înalt profil moral. El a scos 
apoi în evidentă lipsurile din ac
tivitatea revistei arătînd felul în 
care trebuie muncit pentru a îm
bunătăți revista, pentru ca stu
denții s-o privească cu încredere 
și să găsească în ea un îndru
mător și un sfătuitor prețios al 
muncii lor de zi cu zi, pentru ca

con-o viată nouă, institut, au fost combătute 
cepțiile neștiințifice din gîndirea 
unor studenți și din unele cursuri, 
tratarea superficială și sporadică 
a contribuției savanților romîni 
la dezvoltarea științei.

Pentru a obține succese în mun
ca noastră, a spus vorbitorul, ne 
străduim să ne însușim teoria marx- 
ist-leninistă, materialismul dialec
tic, case ne permite sa avem o 
concepție justă despre viață și o 
metodă științifică de cercetare, să 
dăm o interpretare justă fenome
nelor și riposta cuvenită celor care 
ar încerca să denatureze adevărul 
științific și să introducă în știin
ță teorii idealiste.

Crescuți și educați de gloriosul 
nostru partid vom pune tot elanul 
nostru tineresc în slujba clasei 
muncitoare ai cărei fii sîntem și 
ne vom pregăti temeinic pentru a 
face față cu cinste încrederii parti
dului și sarcinilor trasate de par
tid.

principiu mai scump 
al conducerii de gp- 
nu există ideal maî 
acela de a închina 
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Cuvîntul tov. 
Gogu Rădulescu

Vorbitorul, fost student anti
fascist și președinte al Frontului 
Studențesc Democrat din Romî- 
nia de acum peste 20 ani, a adus 
conferinței un cald salut.

Frontul Studențesc Democrat, a 
spus vorbitorul, a luat ființă s-a 
întărit și și-a desfășurat activi
tatea sa progresistă ca o mani
festare a creșterii prestigiului și 
tăriei Partidului Comunist Ro
mîn, a influenței sale în rîndu
rile largi ale poporului, în rîn
durile studențimii, în mobilizarea 

. ta luptă a tuturor păturilor so
ciale care sufereau exploatarea 
burghezo-moșierească și năzuiau 
la o viață nouă. F.S.D. s-e dez
voltat ca organizație studențeas
că larg democrată, cu sediul la 
București și cu filiale la Cluj, 

centre 
anului 
guver- 
odată 
regim

Legionarii, fasciștii de odini- 
oară, fugiți în țări străine. între
buințează și azi arma ațîțării și 
învrăjbirii naționale, odată cu 
crima, urmărind să abată șî azi 
tinerii șovăitori de pe drumul lu
minos pe care merge azi înainte 
întregul nostru popor. Coman
danții lor nu mai sînt hitleriști 
germani ci agentura imperialis
mului american. Moneda în care 
sînt plătiți este acum dolarul.

In continuare, vorbitorul a 
spus: tot ce se opune mersului 
nostru înainte tot ce este retro
grad și obscurantist dispare. Visu
rile noastre de odinioară, idealurile 
spre care am năzuit au de
venit astăzi realitate, ca rezultat 
al muncii și luptei eroice a oame
nilor muncii vîrstnici și tineri, 
sub conducerea și îndrumarea 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Viitorul este al dvs„ al tutu
ror acelor ca-re luptă pentru ca 
cinstea poporului nostru vrednic 
și inteligent să se îmbine cu lu
mina științei și culturii, pentru 
ca țara noastră să fie din ce în 
ce mai puternică și poporul 
nostru muncitor să fie din ce în 
ce mai puternic.

Vă urez spor deplin la învăță
tură pentru a putea participa, ca 
specialiști de calificare superioa
ră și de înalt nivel teoretic și 
politico-ideologic, la opera de 
construire a socialismului ce se 
înfăptuiește cu succes în (erai 
noastră sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, a Comi
tetului nostru Central, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu*! 
Dej.

f

Iași, Timișoara și în alte 
universitare în toamna 
1935, fiind dizolvat de 
nul burghezo-moșieresc 
cu transformarea acestui 
într-unul fățiș fascist.

Studențimea progresistă 
tat împotriva fascismului 
democratizarea vieții universitare, 
împotriva discriminărilor națio
nale, a luptat pentru ca în

spiritul 
al inter-

marxist-

a I.U'p- 
pentru

Cuvîntul tov. 
Gheorghe Petriceanu, 

Cluj
Vorbitorul s-a referit la una din 

cele mai importante laturi ale 
muncii educative a asociațiilor, 
educația studenților în 
patriotismului socialist și 
naționalismului proletar.

Ga rezultat al politicii
leniniste a partidului nostru, în* 
tre studenții romîni și cei din rin. 
dul minorităților naționale s-a sta
tornicit prietenia și frăția. In ora
șul Gluj numeroși studenți romîn! 
și maghiari au participat împreu
nă la muncă obștească, patriotică, 
pe șantierele locale, în gospodării

Studenți delegați La Conferință discută cu un grup de tineri muncitori de la uzinele „Mao Țze-dun", invitați ta Conferință.

unor cursuri și tratate universi
tare. Observăm, a subliniat vorbi
torul, că se lucrează la tratate cu 

un 
însă 

de 
ur

care 
fu-nda-

multe sute de pagini care au 
ton academizant, care sînt 
prea puțin utile din punct 
vedere didactic. Studenții au 
gentă nevoie de cursuri în 
să se trateze problemele 
mentale ale mecanicii, electroteh
nicii,- chimiei, istoriei, economiei 
politice, istoriei literaturii și așa 
mai departe, care să cuprindă re
feriri bibliografice și sinteza celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. Gredem că planurile, pro
gramele, lecțiile, seminariile și ac
tivitatea laboratoarelor noastre 
trebuie să oglindească în mai 
mare măsură sarcinile concrete ce 
revin economiei noastre naționale 
în actuala etapă de construcție so
cialistă-

Vorbitorul a subliniat rolul deo
sebit al asociațiilor studenților în 
sprijinirea muncitorilor, a fiilor de 
muncitori și țărani muncitori ce 
urmează să se prezinte în învăță
mîntul superior sau la concursul 
de burse ale întreprinderilor 
sfaturilor populare.

Și

Cuvîntul tov. 
Alexandru Ionescu, 

redactor șef al revistei 
„Viața studențească"

Redacția „Viata studențească", 
colaboratorii și corespondenții ei 
cei mai apropiati, a spus vorbi
torul, m-au însărcinat să dau ex
presie de la înălțimea acestei tri
bune, mîndriei și fericirii lor de 
a li se fi încredințat sarcina de 
cinste de a redacta, pentru pri
ma oară în istoria învățămîntu- 
lui universitar romînesc, o re
vistă ale cărei pagini oglindesc 
o viată studențească nouă, radi
cal transformată din toate punc
tele de vedere: profesional, po
litic, moral și material.

Cu 34 de ani în urmă apărea 
la București o revistă, una din 
multele reviste care. încercînd să 
exprime năzuințele de luptă pen
tru progresul social al studenți- 
mii aflate alături de popor, avea 
de înfruntat întregul aparat re
presiv al burgheziei și moșieri- 
mii,

ea să joace un rol și mai mare 
în munca de educație politică în 
rîndul studenților.

Cuvîntul tov.
Nicolae Angelescu, 

București
Vorbitorul s-a ocupat de culti

varea în rîndul studenților a tra
dițiilor progresiste ale marilor 
oameni de știință și cultură din 
Romînia, care au contribuit la 
dezvoltarea științei și culturii 
din țara noastră și din întreaga 
lume.

In I. M. F. București, asocia
țiile studenților, împreună cu or
ganizația U.T.M., conduse de că
tre organizația de partid, au cău
tat să cultive aceste tradiții mate
rialiste ale științei la studenți și 
să le dezvolte gustul pentru cer
cetarea științifică. Pentru aceasta, 
în afară de vizitele în grup la 
muzeele „V. Babeș", „Gh. Mari
nescu", și altele, de conferințe și 
simpozioane închinate diferitelor 
aniversări ale înaintașilor noștri, 
am invitat în mijlocul studenților 
pe oameni de știință din țara 
noastră care ne-au vorbit cu multă 
căldură despre ajutorul dat de 
partid și guvern oamenilor de 
știință de azi, în comparație cu 
condițiile grele care le aveau în 
trecut, despre dezvoltarea medici- 
nei noastre și metodele de cerce
tare științifică.

Aniversarea a 100 de ani de la 
întemeierea învățămîntului medical 
din București, ca și Congresul in
ternațional de medicină ținut în 
1957 la noi, au fost noi prilejuri 
de afirmare a trăsăturilor mate
rialiste ale științei noastre medi
cale.

In felul acesta am dat un mai 
mare elan activității noastre 
de cercetare științifică. In prezent 
544 studenți, în majoritate fii de 
muncitori și țărani muncitori, sînt 
înscriși în 54 de cercuri științifice. 
Vom căuta să atragem spre cerce
tarea științifică un număr mai 
mare de studenți și să le orientăm 
activitatea spre teme legate de 
practică, problemele mari ale ocro
tirii sănătății din țara noastră.

Vorbitorul a arătat că, cu aju- 
tprul organizației de partid din

universități să 
cît mai mulți 
citori și țărani, 
asigurarea unor 
riale omenești 
pentru cantine, 
mai ieftine, accesibile studenți- 
mii sărace.

îmi adue aminte eu câtă ură 
față de fasciști și dragoste pen
tru libertatea tării cîntau stu
denții imnul lor în care se spu
nea ;
Studenti democrați. înainte! 
înlături cu gardiștii, cuziștii 

hitleriștîi
Căci bande verzi, albastre, 
Pe plaiurile noastre,
Robia hitleristă pregătesc. 
Studenti democrați, înainte!

poată pătrunde 
fii de mun- 

a luptat pentru 
condiții mate- 

, pentru burse, 
pentru cursuri

Condițiile de luptă erau cu 
tît mai vitrege eu cît pe acea 
vreme numeroase partide politi
ce ale burgheziei și înainte de 
toate partidele fasciste, în spe
cial legionarii nu ezitau să re
curgă la orice mijloace pentru a 
face din studenți o masă de ma
nevră. Mulți tineri erau astfel 
antrenați de multe ori fără să-și 
dea seama. într-o luptă pentru 
interese străine lor atît din punct 
de vedere social cît și național.

Ei erau folosiți ca instrumente 
de diversiune ori de cîte ori gu
vernanții aveau interesul să abată 
privirea maselor de la problemele 
grave ale vremii. Diversiunile în
cepeau cu spartul geamurilor, 
continuau cu demonstrații și 
„greve", ajungeau pînă la asasi
natul cu pistolul sau cu securea. 
Secțiile de diversiune specializa
te ale Gestapo-ului german in
spirau conducerea acestor miș
cări, stabileau lista victimelor și 
înarmau pe asasini. Așa au fost 
asasinați muncitori progresiști, 
profesori universitari, așa s-a a- 
juns la schingiuirea studenților 
democrați transformîndu-se case
le studențești, cum a fost cămi
nul studenților în medicină, în 
case de tortură.

Totul avea scopul să creeze cli
matul favorabil dezlănțuirii 
terioare a războiului nedrept 
care același tineret trebuie să 
moară pentru „spațiul vital", ger, 
mau,

a-

ul- 
în

colective și gospodării de stat, în 
cercurile științifice și în cadrul 
unor acțiuni cultural-artistice.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat, în cuvîntarea sa, că 
rămășițele claselor exploatatoare, 
elementele reacționare, agenții im
perialiștilor străini, încearcă și as* 
tăzi să strecoare în rîndurile tine
retului și studenților idei retrogra
de naționalist-șovine antipopulare, 
să propage învrăjbirea și izolarea 
națională.

Vorbitorul a arătat activitatea 
asociațiilor studenților pentru în
tărirea prieteniei studenților ro
mîni, maghiari și de alte națio
nalități. Se organizează nume
roase manifestări comune, atît 
în domeniul profesional științia 
fie, cît și în activitatea cultural- 
artistică. Studenții romîni și mă- 
ghiari muncesc cu av>ît cot La cot 
în brigăzi de muncă patriotică. 
Toate acestea contribuie la uni-i 
rea tot mai strînsă a studenților 
în lupta comună pentru construi
rea socialismului în scumpa rioaa 
stră patrie.

Vorbitorul a amintit că au fost 
și unele elemente înapoiate, rup* 
te de viață, pe care dușmanul 
de clasă mai încearcă să le fo
losească pentru a învrăjhi tine
retul, pentru a lovi în unitatea 
de nezdruncinat între .poporul ro
mîn și minoritățile naționale.

Asemenea elemente, care fac jo
cul reacțiunii, care încear-că să 
tulbure munca noastră pașnică 
creatoare, n-au ce căuta între stu
denți, îi vom zvîrli din rîndurile 
noastre 1 Vom fi necruțători față 
de toți acei care încearcă să seme
ne otrava naționalismului și șo
vinismului, oricine ar fi ei, romîni, 
maghiari, germani, așa cum aii 
arătat aici și colegii noștri de 1< 
Universitatea Bolyai.

(Continuare în pag. 3-ai)
r



Discuții la raportul de activitate
al Consiliului U.A.S.R.

Cuvîntul oaspefilor de peste hotare
(Urmare din pag. 2-a)

Cuvîntul tov.
Adriana Piteșteanu, 

București
Tov. Adriana Piteșteanu, de 

la Institutul de artă teatrală și 
cinematografică, a spus printre 
altele: Partidul se preocupă în
deaproape de iormarea unor in
telectuali de tip nou, cu o înaltă 
pregătire, cu o înaltă tinută ce
tățenească. Pentru aceasta parti
dul pune la dispoziția tineretu
lui studios cele mai bune condi
ții de trai și învățătură. In in
stitutul nostru sînt peste 12 cla
se de studii, avem profesori din 
rîndul marilor maeștri ai scenei 
romînești, se acordă; o atenție 
deosebită însușirii • temeinice a 
materiilor teoretice și în special 
a științelor sociale, și aplicării 
celor studiate în practică. Stu
denții noștri au la dispoziție un 
studiou experimental unde sub 
directa îndrumare a profesorilor 
vin în contact cu publicul.

Vorbitoarea a arătat că asocia
țiile Studențești trebuie să acor
de o mare importanță educației 
comuniste a studenților care se 
pregătesc să devină slujitori ai 
artelor, pentru e făuri artiști 
demni de marea răspundere ce 
le revine în societate, oameni la 
înălțimea prețuirii pe care parti
dul și statul nostru o acordă ar
telor. Subliniind necesitatea unei 
atitudini ferme, exigente, pentru 
respectarea normelor de condui
tă, a studentului de tip nou, ea 
a arătat că marea masă a stu
denților a luat o atitudine com
bativă împotriva unor elemente 
care a-u încălcat morala proleta
ră și etica studențească.

In continuare vorbitoarea a e- 
rătat că este necesar să se întă
rească legăturile institutului cu 
tinerii muncitori și mai ales cu 
muncitorii uzinei „21 Decembrie" 
pe care o patronează institutul.

Cuvîntul tov.
Anastasia Mecher, 

din centrul universitar 
Timișoara

Tov. Anastasia Mecher a arătat 
că la Institutul agronomic Timi
șoara, unde studiază, între stu
denții romîni și germani, sîrbi, 
maghiari sînt relații de adevărată 
prietenie și. de întrajutorare. Deși 
la. venirea în facultate, după ab
solvirea liceului german, cunoș
tea un număr redus de cuvinte ro- 
mîriești, acum, după patru ani de 
studiu împreună.,.cu studenții ro
mîni, și-a însușit limba romînă 
îndepi.nindu-și dator jj de cetățean 
al Republicii Populare Romîne.

Ca și mine și ceilalți studenți 
germani — a spus vorbitoarea — 
sînt întrutotul de acord cu cele a- 
rătate în cuvîntul adresat de C.C. 
al P-M.R. conferinței noastre că 
adevărata prietenie între studenții 
romîni și cei aparținînd minorită
ților naționale se poate închega 
numai învățînd împreună în a- 
celeași facultăți, participînd lao
laltă la toate acțiunile organizate 
de U.T.M. și asociațiile studen
țești.

In continuare vorbitoarea a înfă
țișat activitatea cultural-artistică 
desfășurată de asociațiile studen
țești din Timișoara, subliniind că 
repertoriul formațiilor studențești 
cuprinde bucăți literare, de tea
tru — cîntece și dansuri romînești 
și ale diferitelor minorități națio
nale — ceea ce contribuie la pre
țuirea reciprocă a creației lite
rare și artistice, la cunoașterea o- 
biceiurilor și tradițiilor celor ce 
muncesc în patria noastră.

Vorbitoarea a cerut compozito
rilor să creeze mai multe cîntece 
tinerești și îndeosebi studențești 
care să oglindească viața noastră 
nouă.

Cuvîntul tov. 
Melpomenia Mihai, 

Iași
Principala noastră sarcină, ă 

spus vorbitoarea, este să ne însu
șim cele mai noi cuceriri ale știin
ței, să legăm munca noastră de 
practica construirii socialismului 
în patria noastră. Pregătirea te
meinică, dobîndirea unei înalte 
calificări este determinată în pri
mul rînd de ceea ce învățăm la 

In fața panoului instantanee din conferință,

cursuri, seminarii și la lucrările 
practicei Marea majoritate a 
cursurilor pe care le audiem sînt 
de o înaltă ținută științifică, în 
pas cu uriașele progrese care se 
înfăptuiesc îri zilele noastre.

Studenții așteaptă din partea 
profesorilor care predau diferite 
științe ale naturii să-i ajute mai 
mult la aprofundarea problemelor 
din domeniul respectiv de cerce
tare în spiritul filozofiei marxist- 
leniniste, al materialismului dia
lectic-

Cred că este necesar ca asocia
țiile studenților să ajute mai mult 
decît pînă acum rectoratele și ca
tedrele în analiza cursurilor pen
tru a aduce o mai mare contribu
ție la asigurarea nivelului științi
fic și ideologic al acestora pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii moderne și în lumina 
învățăturii . marxist-leniniste. 
Transmițîndu-ne tezaurul cunoș
tințelor acumulate de zeci de ge
nerații în domeniile diferitelor ști
ințe, cele mai bune cadre didac
tice ale universității ieșene ne în
vață în același timp să luăm po
ziție față de concepțiile retrograde 
antiștiințifice și să fim buni pa- 
trioți, devotați trup și suflet parti
dului și patriei noastre.

Așa cum se arată in documen
tele Plenarei C.C. al P.M.R- din 
noiembrie 1958, se deschid mărețe 
perspective de dezvoltare a indus
triei noastre chimice. Vor intra în 
funcțiune importante obiective în
zestrate cu utilaj modern. Anul 
meu de studiu s-a hotărît să se 
pregătească pentru a-și da apor
tul în laboratoarele fabricilor de 
relon de la Săvinești, de îngrășă
minte de la Roznov, la Borzești, 
Onești etc-

Salutul Consiliului 
Central al Sindicatelor

Aducînd salutul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, tov. Nicoiae 
Pascu, secretar al C.C.S., a rele
vat contribuția însemnată adusă 
de asociațiile studenților la îmbu
nătățirea procesului în învățămînt, 
la formarea unor specialiști de 
înaltă calificare, buni patrioți, de
votați poporului muncitor și cau
zei construirii socialismului.

Subliniind'că oamenii muncii din 
întreprinderi, instituții și șantiere 
au sprijinit jn mod eficient prac
tica în producție a studenților, vor
bitorul a arătat totodată că lipsu
rile care mai există in organizarea 
practicii se datoresc și insuficientei 
colaborări gorganelor sindicale 
din învățămîntul superior cu cele 
din întreprinderi. Comitetele cen
trale ale sindicatelor pe ramură, 
cum sînt cele din industria grea, 
din industria petroliferă și chimică, 
din construcții, din agricultură 
n-au analizat felul cum organele 
sindicale din întreprinderile res
pective participă la rezolvarea pro
blemelor ridicate de practica, stu
denților. Organele sindicale din în
vățămîntul superior, în colaborare 
cu cele din întreprinderi trebuie să 
se îngrijească de crearea celor mai 
bune condiții pentru practica stu
denților.

In fiecare an mii de absolvenți 
ai școlii superioare se prezintă cu 
mare dragoste și avînt patriotic la 
locurile de muncă unde au fost 
repartizați, a arătat vorbitorul. Or
ganele sindicale au datoria de a 
se. îngriji de crearea condițiilor de 
viață ale tinerilor specialiști, de 
integrarea lor în colectivele de 
muncă, ajutîndu-i să biruie unele 
greutăți inerente începutului de 
muncă în specialitate.

Tovarășul Gheorghe Gheorgiu- 
Dej a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii învățămîntului seral și 
fără frecvență, menit să formeze 
un număr din ce în ce mai mare 
de cadre cu pregătire superioară 
din rîndul tinerilor care lucrează 
nemijlocit în producție. In nume
roase întreprinderi și instituții or
ganele sindicale sa preocupă de a- 
tragerea celor mai valoroși mun
citori spre învățămîntul seral și 
fără frecvență. Organizațiile sindi
cale să ajute cu dragoste pe acești 
tineri, trecîndu-i în alt schimb, eli- 
berîndu-i de o serie de sarcini pen
tru a avea- mai mult timp pentru 
studiu, pentru munca de labora
tor.

In încheiere tov. N. Pascu a a- 
sîgurat asociațiile studenților de 
sprijinul crescînd pe care îl vor 
da sindicatele în munca politico- 
educativă în rîndul studenților.

Cuvîntul Iui 
luri Skiriatov, 

vicepreședinte al 
Consiliului Studențesc 
de pe lingă Comitetul 

Organizațiilor de 
Tineret din U.R.S.S.
Permiteți-mi să transmit Confe

rinței dvs. un călduros salut și 
să-i urez succes în desfășurarea 
lucrărilor din partea celor 2.000.000 
de studenți sovietici, a Comsomo- 
lului Leninist și a întregului ti
neret sovietic. împreună cu dvs. 
ne bucurăm și noi de însemna
tele realizări obținute de harni
cul popor romîn, de tineretul dvs., 
de Uniunea Tineretului Muncitor, 
care construiesc cu succes socia
lismul, sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Romîn și 
a Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Studiind profund știința în strîn- 
să legătură cu viața și practica, 
însușindu-și teoria marxist-leni- 
nistă, pregătindu-se să devină in
gineri constructori, cercetători ta- 
lentați și profesori, participînd la 
acțiunile de muncă patriotică, stu
dențimea Romîniei își îndeplinește 
prin aceasta datoria patriotică 
față de partid și popor.

Tineretului și studenților sovie
tici le sînt apropiate năzuințele 
nobile ale tinerilor prieteni ro
mîni. Tineretul sovietic ca și în
tregul nostru popor trăiește în at
mosfera de uriaș entuziasm și mi- 
țiativă creatoare stîrnită de hotă- 
rîrile istorice adoptate de Congre
sul al XXI-lea al P.C.U.S. pe 
baza raportului tov. N. S. Hruș- 
ciov.

In zilele dinaintea celui de al 
XXI-lea Congres al Partidului, în 
țară s-a născut o nouă și minu
nată mișcare — întrecerea pentru 
titlul de brigăzi de muncă comu
nistă. In această nouă mișcare, 
care posedă trăsături comuniste, 
au intrat de pe acum peste 35.000 
de colective ale tineretului.

O mare însemnătate va avea tra
ducerea în viață a hotărîrii pri
vind reorganizarea sistemului în
vățămîntului superior și mediu și 
a întăririi legăturii școlii cu viața,. 
Studenții sovietici au primit cu 

' bucurie această importantă mă
sură ă Partidului Comunist și a 
Guvernului Sovietic și doresc să 
participe activ în munca creatoare 
a poporului sovietic și-și însușesc 
știința marxist-leninistă, să învețe 
în strînsă legătură cu viața, mun
ca și producția.

A crescut activitatea organiza
țiilor de comsdmol din institutele 
și școlile tehnice în viața social- 
politică a țării.

Studenții sovietici știu că și în 
țările capitaliste cercuri largi de 
studenți tind — cu toată împo
trivirea liderilor lor și a autorită
ților de stat — spre o colaborare 
activă cu tineretul, spre o cola
borare activă cu tineretul țărilor 
socialiste.

Acestor domni le este tot mai 
greu să împiedice dorința fierbinte 
a tineretului de unitate în numele 
păcii și progresului, împotriva dez
lănțuirii unui nou război distrugă
tor. De aceea ei folosesc în scopu
rile lor murdare diferite elemente 
revizioniste și oportuniste.

După cum se vede un rol deo
sebit îl dau revizioniștilor iugo
slavi. In cadrul atacurilor la adre
sa lagărului socialist, la adresa 
tineretului țărilor noastre, a răsu
nat și glasul lor fals. Acest glas 
clevetitor la adresa studenților so
vietici a răsunat de la tribuna ce
lui de al lV-lea Congres al Uniu
nii Studenților Iugoslavi care a 
avut loc la Sarajevo. Pe liderii 
tineretului iugoslav nu i-a deran
jat necesitatea de a argumenta 
născocirile clevetitoare la adresa 
țărilor socialiste. Sub lozinca co
laborării ,,universale", se ascun
de, lipsa de dorință de a susține 
legături deschise și directe cu stu
denții țărilor noastre- După cum 
se vede, revizioniștilor iugoslavi 
le sînt mai apropiați liderii reac
ționari ai organizațiilor studen
țești burgheze. Un lucru se poate 
spune și anume că calomniile ne
rușinate ale organizației Tineretul 
Popular Iugoslav, nu vor reuși să 
provoace discordia în rîndurile 
noastre. Studențimea și întreg ti
neretul țărilor socialiste, precum 
și tineretul progresist din întreaga 
lume Ie dau riposta hotărîtă.

Studenții sovietici ducînd o lup
tă dreaptă pentru pace, împotriva 
imperialismului, susțin în între
gime activitatea U.I.S.—unica or

ganizație internațională studen
țească care apără consecvent inte
resele vitale ale studențimii, nă
zuințele lor cele mai frumoase de 
progres și dreptate- * •

Studențimea sovietică va tinde 
și pe viitor spre lărgirea legături
lor cu toate organizațiile studen
țești progresiste din țările capi
taliste, va lupta activ pentru tra
ducerea în viață a principiilor 
U.I.S., pentru unitatea, de acțiune 
și colaborare a studenților lumii.

Dragi prieteni,
Succesele tineretului sovietic și 

romîn constituie aportul nostru 
comun la cauza păcii și socialis
mului, la întărirea mărețului la
găr al socialismului.

Succesele tineretului dvs., pre
cum și realizările tineretului sovie
tic, vor contribui întotdeauna la 
întărirea puternicului lagăr al ță
rilor socialiste. In această operă 
măreață și dreaptă permiteți-mi să 
doresc și mai multe succese stu- 
dențimii și întregului tineret din 
Romînia.

Să se întărească și să se dez
volte prietenia de nezdruncinat 
dintre tineretul și studenții Romî
niei și Uniunii Sovietice.

Cuvîntul lui 
Hu Ti-îî, 

președintele Federației 
studenților 

pe întreaga Chină
Am străbătut mii de rîuri și 

munți pentru a vă transmite dra
gostea, prietenia pe care o poar
tă studenții chinezi față de fra
ții lor studenții romîni.

Permiteți-mi, vă rog. să salut 
cu căldură în numele tuturor 
studenților chinezi, cea de-a 
Il-a Conferință a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R.P.R. 
și să urez studenților și întregu
lui tineret romîn să obțină sub 
conducerea gloriosului Partid 
Muncitoresc Romîn, succese de
pline.

Sîntem deosebit de bucuroși și 
considerăm o mare cinste că par
ticipăm la această conferință. 
Masele largi de studenți din 
R.P.R., sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, aduc un 
mare aport în lupta pentru con
struirea socialismului în patria 
lor. Sîntem convinși că. ne vom 
alege cu multe învățăminte folo
sitoare.

Studenții chinezi privesc cu ne
spusă însuflețire cum Reoublica 
Populară Romînă — membră pu
ternică a lagărului sscialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică — 
merge pe zi ce trece spre 
înflorire și prosperitate, cucerind 
noi și noi victorii .pe frontul con
struirii ' Socialismului.

Cum să nu ne însuflețească 
toate acestea ? Făcînd parte din 
marea familie a socialismului, în 
care cu toții avem aceleași inte
rese, victoriile dvs. sînt și reali
zările noastre.

Urăm din toată inima ca stu
denții romîni, alături de întregul 
popor să obțină succese noi și- 
din ce în ce mai mari în opera 
de construire a patriei lor.

Dragi tovarăși, erei că și pe 
dvs. vă interesează situația din 
China. După cum știți, anul tre
cut industria și agricultura țării 
noastre a luat o foarte mare dez
voltare.

Poporul chinez, sub conduce
rea Partidului Comunist Chinez, 
luptă cu și mai mare forță și cu 
mai mare entuziasm pentru rea
lizarea planului de stat în dez
voltarea producției industriale și 
agricole. Deși cei de teapa lui 
Dulles și Tito atacă și calomnia
ză din răsputeri marele nostru 
salt în domeniul construcției so
cialiste și mișoarea noastră pen
tru înființarea comunelor popu
lare, poporul chinez nu se va 
lăsa niciodată impresionat de 
blestemele și subminările impe
rialiștilor, oricare ar fi ei.

Alături de întregul popor, stu
denții chinezi, pe lîngă sarcina 
lor principală de a învăța au mai 
participat și la unele munci pro
ductive, industriale și agricole. 
Pentru studenții chinezi impor
tanța acestor munci constă nu 
numai în faptul că au produs 
oțel, fier, avioane, automobile și 
mașini de calculat electronice, ci 
în mod special, în aceea că prin 
această muncă productivă au 
dezvoltat și mai mult tradiția 
bună a studenților revoluționari 
chinezi de a închega sub condu
cerea Partidului Comunist Chi
nez o legătură strînsă cu mun
citorii și țăranii și de a învăța 
de la ei. In felul acesta, s-a fă
cut primul pas pentru lichidarea 
ideologiei burgheze despre învă- 
țămînit, moștenite din trecut, care 
consta în ruperea învățămîntului 
de politică, producție și prac
tică.

Dragi tovarăși, deși am înre
gistrat un foarte mare progres 
în construcție, totuși tineretul 
studios chinez știe bine că pen
tru noi, sprijinul și ajutorul lagă
rului socialist, în frunte cu Uni
unea Sovietică, sînt condiții ne
cesare în obținerea succeselor. 
Orice succes al Uniunii Sovieti
ce și ale celorlalte țări frățești, 
constituie o mare forță care ne 
însuflețește în mersul nostru îna
inte. Congresul extraordinar al 
XXI-lea al P.C.U.S. care are o 
mare însemnătate istorică și mă
rețul program pentru desfășura
rea deplină a construirii comu
nismului în U.R.S.S., adoptat la 
Congres, i-a dat un puternic im
bold poporului chinez care fău
rește construcția socialistă în 
țara sa. Tineretul studios chinez 
alături de studenții din țara 
dvs. și de studenții din toate ță
rile socialiste, vor depune toate 
eforturile pentru întărirea conti
nuă a prieteniei frățești dintre 
noi, pentru întărirea necontenită 
a unității și coeziunii de nezdrun
cinat a lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Intre studenții din China și 
Romînia există mai mult decît o

prietenie strînsă. Marele ideal și 
telul comun de lupta pentru so
cialism și comunism ne-au unit 
strîns și ne oferă o perspectivă; 
nemărginită pentru dezvoltarea 
prieteniei noastre.

Prietenia poporului chinez și 
romîn, precum și prietenia dintre 
tineretul chinez și romîn a. deve
nit și mai adîncă. Unindu-ne și 
mai strîns să mergem înainte cot 
la cot în lupta pentru pace în 
întreaga lume, împotriva imperia
lismului, pentru construirea so
cialismului, spre comunism

Cuvîntul lui 
Sudhanshu Chaudhuri, 

secretar al U. I. S.
Permiteți-mi în primul rînd să 

transmit un .fierbinte salut din 
partea Secretariatului U.I.S. tu
turor participanților la această 
Conferință a U.A.S.R. și prin 
dvs. tuturor studenților Republi
cii Populare Romîne. Sîntem 
foarte fericiți că participăm la 
Conferința dvs., care ne oferă 
posibilitatea de a afla multe lu 
cruri despre viața și activitatea 
dvs. și de asemenea să învățăm 
din realizările și experiența dvs.

Am ascultat cu mult interes 
raportul prezentat . în fața dvs. 
care este nu numai o trecere în 
revistă a realizărilor, ci și o ga
ranție a succeselor din munca 
dvs. viitoare.

Conferința dvs. se întrunește 
într-un moment important. For
țele libertății, păcii și progre
sului social sînt mai puternice, 
ca orieînd. ■ Studenții din Asia, 
Orientul Arab, Africa și America. 
Latină, împreună cu popoarele 
lor, își continuă cu succes lupta 
împotriva colonialismului și im
perialismului, . pentru menținerea 
păcii, și promovarea solidarității, 
colaborării și înțelegerii reci
proce.

Proclamarea guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria, re
tragerea trupelor americane și 
engleze din Liban și Iordania, 
victoria poporului din Cuba îm- 
triva dictaturii lui Batista, pro
clamarea Republicii independen
te Guineea, mișcările populare 
din Congo, succesul conferinței 
tineretului din Asia și Africa a 

. conferinței popoarelor de la Ac
cra, consolidarea democrației în 
Republica Irak în lupta împotri
va conspirațiilor imperialiste, 
iată numai cîteva exemple.

Lansarea ' cu succes a rache
tei cosmice de către Uniunea So
vietică deschide noi și luminoa
se perspective pentru un viitor 
fericit al omenirii. Pe de altă 
parte, puterile imperialiste con
duse de imperialiștii din Statele 
Unite fac încercări furibunde să 
.perpetueze atmosfera de încorda
re internațională și război rece, 
încercînd totodată ca prin dife
rite manevre să atenteze la suve
ranitatea și independența națio
nală a popoarelor, creînd blocuri 
militare, pregătind războiul ato
mic și acordînd sprijin guverne
lor ce duc o politică agresivă. 
Aceste puteri continuă să creeze 
greutăți tratativelor de la Gene
va cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare. De aceea, 
mai mult ca orieînd acum trebuie 
să punem accent pe unitatea de 
luptă a studenților cu popoarele 
lor, împotriva imperialiștilor în 
frunte cu cei americani, trebuie 
să exprimăm solidaritatea stu
denților cu colegii lor din Came
run, Algeria, Africa Neagră etc. 
în lupta lor pentru independență 
națională.

Al V-lea Congres al U.I.S. 
care s-a ținut la Pekin în vara 
trecută, a scos în relief această 
importantă trăsătură a mișcării 
studențești internaționale și a 
adoptat un program de activitate 
a U.I.S. care reflectă dorințele 
cele mai arzătoare ale studenți
lor. Ședința Comitetului' Execu
tiv al U.I.S. care a avut loc în 
ianuarie anul acesta, a discutat 
căile viitoare de ducere la înde
plinire a liniei trasate de Con
gresul al V-lea al U.I.S. In afara 
activității în domeniul cultural- 
sportiv, profesional etc., Comite
tul Executiv a hotărît ca luna 
aprilie a acestui an să fie decla
rată luna solidarității cu studen
ții care luptă împotriva colonia
lismului; să se țină o conferință 
internațională pentru pace, în 
Cehoslovacia în noiembrie a.c. 
cu ocazia celei de-a XX-a ani
versări a Zilei internaționale a 
studenților.

O deosebită importanță pre
zintă cel de-al VlI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților, care se apropie și ur
mează să se țină la, Viena. U.I.S. 
are convingerea că cu ajutorul 
organizațiilor membre și a al
tor organizații nemembre ale 
U.I.S. vom asigura ca Festivalul 
să constituie un succes. In acest 
moment noi sîntem angrenați în 
munca de pregătire a programu
lui studențesc din cadrul Festi
valului.

Noi sîntem convinși că studen
ții din Romînia vor continua să 
sprijine și să participe activ la 
diferitele programe de activitate 
ale U.I.S. și în special la Festi
valul care vine. Studenții romîni 
sînt unii din membrii cei mai 
activi ai U.I.S. încă de la crea
rea sa. Ei și-au adus și-și aduc 
contribuția la activitatea U.I.S. 
de ținere a diferitelor seminarii, 
la organizarea manifestărilor cul
turale, asigurarea de burse și alte 
ajutoare materiale colegilor lor 
din țările coloniale și slab dez
voltate, organizarea acțiunilor de 
solidaritate cu studenții care 
luptă împotriva colonialismului 
și imperialismului și altele.

In legătură cu toate acestea, 
noi am dori ca în numele Secre
tariatului U.I.S. să exprimăm 
călduroasele noastre mulțumiri 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R.P.R. pentru sprijinul lor

constant și ajutorul lor activ în 
munca U.I.S.

înainte de a încheia, permite
ți-mi să vă exprim mulțumirile 
pentru ospitalitatea dvs. Vă 
urăm succes în lucrările Confe
rinței dvs. și multe succese în 
munca, viața și pregătirea dvs.

Cuvîntul lui
Nicoiae Ghenfev, 

membru al C. G al 
Uniunii Tineretului 

Comunist Dimitrovist 
din R« P« Bulgaria
Mă simt deosebit de fericit să 

salut jn numele C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist 
și al studenților bulgari cea de-a 
doua Conferință a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din Republi
ca Populară Romînă.

Permiteți-mi ca pirin dvs. să 
salut miile de membri ai Uniunii 
Asociațiilor Studenților, pe stu
denții și studentele din Republi
ca Populară Romînă.

Tineretul studios bulgar, orga
nizat în Uniunea Tineretului Co
munist Dimitrovist, urmărește cu 
bucurie și emoție uriașele succe
se obținute de Romînia soră, de- 
mocrat-populară, în lupte pentru 
construirea socialismului în fru 
moașa și bogata dvs. țară.

Bucuria noastră este și mai 
mare deoarece știm că colegii 
noștri romîni. stau alături de 
popor, că sub conducerea P.M.R., 
participă activ la lupta pentru 
victoria societății noi.

Intre țările noastre surori Și 
vecine există o prietenie de 
veacuri.

Poporul bulgar, strîns unit 
în puternicul lagăr socialist în 
frunte cu Marea. Uniune Sovie
tică, construiește cu încredere 
socialismul în Republica Popu
lară Bulgaria.

In aceste zile, întreg poporul 
bulgar s-a luat la întrecere cu 
timpul spre a îndeplini cincina
lul în 3—4 ani. Și în primele 
rînduiri ale acestei lupte cu 
timpul se află brava noastră 
Uniune a Tineretului Comunist.

Studenții bulgari, credincioși 
devizei înaintașilor săi revoluțio
nari „unde ește poporul — acolo 
sîntem și noi" — nu se mulțu
mesc numai să se pregătească 
spre a deveni viitoare cadre bine 
calificate în construcție și cultu
ră, dar ei iau parte activă prin 
munca lor la construcția socia
listă.

Prin brigăzile studențești de 
construcții, ei clădesc case și 
drumuri, ajută in agricultură, se 
leagă tot mai strîns cu viața, 
ceea ce înlesnește pregătirea Iot 
ca specialiști, îi educă în spiritul 
dragostei față de patrie și po
por, în spiritul comunismului.

Permiteți-mi, tovarășe și tova
răși, în numele studenților bul
gari să vă salut încă odată din 
suflet și să urez conferinței dvs.. 
muncă rodnică, iar Uniunii Aso
ciațiilor Studenților, studenți
lor din Romînia soră, noi succe
se în însușirea științei, în viață 
și în construirea socialismului în 
Reoublica Populară Romînă.

Cuvîntul lui 
Nazim Salo, 

reprezentant al 
studenților din Irak
Permiteți-mi să vă transmit în 

numele Uniunii Generale a Stu
denților Irakieni, din care fac 

parte arabi șj kurzi, cele mai căl
duroase și frățești salutări. Stu
denții din Irak doresc conferinței 
succes deplin și speră că rezulta
tele ei vor fi o nouă contribuție 
importantă la promovarea priete
niei și colaborării frățești între 
studenți și popoarele din întreaga 
lume.

Dragi prieteni,
Este o marei bucurie și onoare 

să reprezinți studențimea dip Re
publică Irak nouă, liberă și demo
cratică, unde noi studenții împre
ună cu forțele patriotice ne bucu
răm de deplină libertate în urma 
luptei plină de sacrificiu dusă de 
popor și studenți și a solidarității 
întregului popor în lupta împotri
va imperialismului și colonialis
mului.

Atît după primul Congres al 
Uniunii Generale a Studenților Ira
kieni din 1948 cît și înainte, mulți 
conducători ai acestei organizații 
au fost excluși din facultăți și 
școli, alții trimiși la închisoare, 
iar mulți alți patrioți au fost spîn- 
zurați.

Republica noastră nouă aprecia
ză rolul pe care l-a avut organi
zația noastră în lupta împotriva, 
imperialismului și colonialismului 
și a aprobat o lege pentru crea
rea unei Uniuni Generale a Stu
denților ceea ce constituie de fapt 
o recunoaștere oficială a Uniunii 
Generale a Studenților Irakieni, 
organizației care nu fusese nicio
dată recunoscută de vechile gu
verne.

Sarcinile actuale ale mișcării 
noastre studențești sînt de două- 
feluri: naționale și studențești. In 
cooperare cu organizațiile demo
cratice de masă și partidele poli
tice, trebuie să apărăm și să întă
rim Republica noastră și realiză
rile ei democratice.

Ne dăm. seama că imperialiștii 
și reacționarii fac tot posibilul 
spre a sugruma Republica noastră,, 
dar poporul nostru este hotărît să 
apere Republica. Studențimea noa
stră se înrolează în miliția popu
lară și este gata de luptă.

Organizația noastră studențească 
este membră a Comitetului Guver
namental de luptă împotriva anal
fabetismului și a hotărît să orga
nizeze brigăzi voluntarei de luptă 
împatriva analfabetismului în ora
șe și sate și alte brigăzi de spri
jinire a autorităților în reforma a- 
grarăs

Ca membră a Uniunii Interna
ționale a Studenților organizația 
noastră a fost devotată scopurilor 
acestei mari organizații studen
țești și va face totul pentru a spri
jini propunerile Congresului al 

V-lea al Uniunii Internaționale a 
Studenților.

. Noi nu am uitat răspunderea 
noastră în sprijinirea luptei po

porului și studenților împotriva im 
perialismului și colonialismului.

Lupta noastră împotriva impe
rialismului devine cu fiecare zi 
mai puternică.

în încheiere aș dori să mul
țumesc studenților romîni și Uniu
nii Asociațiilor Studenților din 
Romînia pentru ospitalitatea și 
buna organizare a conferinței.

'De asemenea dorim să vă mul
țumim pentru sprijinul acordat Re

publicii noastre, expresie a solida
rității voastre cu poporul nostru 
și cu toate popoarele) iubitoare de 
pace.

Cuvîntul lui 
Elena Sucbovska, 

secretar al C. G al 
Uniunii Tineretului 

Slovac 
din R. Cehoslovacă
Comitetul Central al Uniunii Ti

neretului Cehoslovac m-a însărci
nat să transmit conferinței dvs. și 
întregului tineret din Romînia, un 
frățesc salut tovărășesc și de luptă 
din partea sa și a tuturor tineri
lor și tinerelor din patria mea.

Sini foarte bucuroasă de faptul 
că; arii, putut participa la Confe
rința dvs. la, care apreciați rezul
tatele obținute de Uniunea Aso
ciațiilor Studenților din R.P-R. în 
activitatea ,sa de ridicare a nive
lului la învățătură,' de educare 
patriotică a tineretului studios.

Alături de Uniunea Tineretului 
Muncitor voi participați activ la 
construirea socialismului în patria 
voastră.

Tineretul cehoslovac și poporul 
nostru iubesc minunata voastră 
țară, cinstesc și prețuiesc poporul 
vostru ’muncitor, urmăresc cu în
suflețire și adînc interes succesele 
și victoriile pe care le realizați în 
opera de construire a socialismu
lui.

Ne bucurăm din toată inima de 
succesele voastre așa cum ne bu
curăm de succesele noastre.

Astăzi oamenii muncii din Re
publica Populară Romînă constru
iesc cu entuziasm socialismul iar 
la această grandioasă operă par
ticipă tineretul muncitor și studios.

Anul trecut a avut loc al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. A fost un Con
gres istoric deoarece el a trasat 
sarcina îndrăzneață dar reală a 
desăvîrșirii într-un termen scurt, 
a construcției socialiste în țara 
noastră și pregătirea pentru tre
cerea la construirea societății co
muniste. K

In momentul de față în țara 
noastră se traduc în viață hotărî- 
rile Congresului. întregul sistem 
de învățămînt este supus unei 
mari transformări.

Transformarea învățămîntului 
superior presupune ca întregul în
vățămînt să fie subordonat nece
sităților care izvorăsc din desă- 
vîrșirea construcției socialiste și 
din perspectivele construirii co
munismului. Aceasta cere bine
înțeles o revizuire principială a 
conținutului și amploarei obiective
lor de învățămînt, a planurilor și 
programelor analitice, a metodelor 
și formelor de educație.

In ceea ce privește primirea în 
învățămîntul superior se va da 
întîietate elementelor din produc- 
țiț. O ijnpprtanță și mai mare va 
căpătă învățămîntul superior fără 
frecvență care va deveni o formă 
principală de studiu pe lîngă u- 
nele institute de învățămînt su
perior-

Principiila transformării învă
țămîntului în țara noastră au o 
mare însemnătate pentru viața ti
neretului nostru. Ele constituie o 
nouă mărturie a grijii deosebite 
pe care partidul și guvernul nos
tru o au pentru fericirea și viito
rul tinerei generații. Pregătirea 
temeinică în vederea viitoarei pro
fesiuni, în vederea participării ac
tive la construirea societății co
muniste, determină interesul legi
tim al tineretului nostru. Despre 
aceasta au vorbit mulți delegați 
la cel de al 111-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Cehoslovac din 
luna decembrie anul trecut. Pentru 
realizarea acestei sarcini, în mun
ca și lupta noastră de fiecare zi 
învățăm cu toții de la fratele'nos
tru mai mare, de la Comsomol, 
ca să fim fii și fiice credincioase 
ai patriei și popoarelor noastre.

Ingăduiți-mi să vă mulțumesc 
pentru invitația la confer'nța 
voastră și să urez studenților și 
întregului tineret romîn în numele 
studenților și tineretului ceho
slovac noi succese la învățătură

Intr-o pauză, de vorbă cu reprezentantul studenților 
din R.P. Bulgaria

în opera de construire a socialis
mului din Republica Populară Ro
mînă.

Cuvîntul lui 
Vajo Peter, 

membru al G G al 
U. T. G și membru al 
Consiliului pe tară al 

studenților 
din R. P. Ungară
Permiteți-mi ca în numele Co

mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist Ungar și în nu
mele studențimii din R- P. Ungară 
să salut pe participanții la' aceas
tă conferință și prin dvs. să salut 
pe fiecare student romîn.

Sînt fericit că pot participa la 
această conferință, deoarece stu
denții maghiari urmăresc cu mare 
atenție rezultatele din ce în ce 
mai bune ale studenților -romîni. 
Vom depune toate eforturile pentru 
adîncirea și întărirea prieteniei 
dintre tineretul romîn și maghiar.

Prietenia dintre popoarele noas
tre dintre tineretul nostru datează 
de secole și are rădăcini adînci.

Dorim să fim continuatorii aces
tei prietenii comune și în condițiile 
luptei pentru construirea socialis
mului în cele două țări.

Am început corespondența între 
facultățile noastre și cele romî
nești, de asemenea am început 
schimbul delegaților dintre cele 
două țări- Dorim să lărgim și să 
întărim și mai mult aceste legă
turi.

Cîteva cuvinte despre probleme
le facultăților noaștre,.

înainte de anul 1956 și în Un
garia s-a progresat cu pași uriași 
în toate domeniile învățămîntului. 
In ciuda acestui fapt în toamna 
anului 1956 — după cum- cunoaș- 
teți —• dușmanii poporului nostru 
au folosit o parte a studenților 
maghiari.

Ajutorul material, moral și po
litic acordat poporului maghiar de 
către Uniunea Sovietică și țările 
de democrație populară, în zdrobi
rea contrarevoluției constituie o 
manifestare strălucită a interna
ționalismului proletar.

Noi dăm o înaltă apreciere a- 
cestui ajutor și vom fi veșnic re
cunoscători prietenilor noștri. Vom 
face totul pentru a folosi cu suc
ces acest ajutor.

Astăzi în facultățile ' noastre 
cursurile decurg normal. Studenții 
ne sprijină în muncă mai bine 
decît orieînd. Munca U.T.C. este 
rodnică. Aș vrea să vă dau nu
mai un exemplu din viața de as
tăzi a facultăților noastre- In no
iembrie 1958 s-au ținut alegerile 
pentru Adunarea de stat a, R. P. 
Ungare. La aceste alegeri marea 
majoritate a studenților și-a dat 
votul pentru deputății poporului 
maghiar.

Vă asigurăm, dragi tovarăși, că 
niciodată în viitor studenții ma
ghiari nu vor fi uneltele dușmani
lor poporului nostru, ci construc
tori devotați ai socialismului.

Dorința noastră sinceră este ca 
să obțineți rezultate și mai bune 
în mobilizarea studenților romîni 
la opera de construire a socialis
mului în R.P R. și totodată să de
punem toate eforturile pentru con
solidarea pe mai departe a prie
teniei dintre tineretul romîn și tw 
neretul maghiar, ,

Cuvîntul lui 
Kurt Knobloch, 

membru al Consiliului 
Central al Uniunii 
Tineretului Liber 

German, prim secretar 
al Comitefutui regional 
al Tineretului Liber 
German din Leipzig
In numele C.C. al Tineretului 

Liber German, din însărcinarea, 
organizației noastre care numără 
milioane de membri și a tuturor, 
băieților și fetelor din R. D. Ger
mană, precum $i a studenților, 
vă a-duc vouă, tineretului talentat 
din R.P.R,, salutări frățești- cu 
ocazia conferinței. ’’’’ '

Aceste salutări șe împletesc cu 
mulțumirea pentru invitația voa
stră și pentru primirea călduroa
să pe care mi-ați făcut-o și urez 
asociațiilor voastre noi succese 
pentru cauza socialismului în fru
moasă voastră țară.

In R.D. Germană toate caile 
sînt deschise tineretului. Viito
rul lui este pacea, socialismul, 
comunismul. De acea luptăm 
pentru pace. In gîndurile și ac
tivitatea tineretului nostru d« 
toate categoriile, un rol de >prim 
rang îl are lupte pentru încheie
rea tratatului de pace cu Ger
mania.

Propunerile Uniunii Sovietice

(Continuare în pag. 4-a)
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corespund celoF mai adinei nă
zuințe ale noastre; ele găsesc a- 
probarea cee: mai entuziastă în 
rîndurile tinerei noastre genera
ții. Toți tinerii și vîrstnicii discu
tă mult despre acest lucru.

Tinerii muncitori , luptă pentru 
noi succese în muncă. Brigăzile 
de tineret sînt inițiatoarele unei 
noi trepte în întrecerea socialistă 
pentru cucerirea titlului de bri
gadă « muncii socialiste.

Tineretul studios luptă pentru 
noi succese în învățătură. El nă
zuiește să studieze mai bine spre 
a fi de folos în practica construc
ției socialiste, Aicestui scop de a 
forma luptători devotați cauzei 
socialismului și .buni specialiști 
îi servește mișcarea grupelor 
Tineretului Liber German pentru 
V11.- ,£rU1Pătd,e StUjenti. S0Cia/ «UU1 UUC1UU, 11O COlB

_ ® -!l_l?.erlI« n?unc?’ în mod deosebit ideea colaborării 
pașnice dintre popoarele lumii în
tregi. .

Noi sîntem aceia care traducem 
în viață învățătura lui Marx și 
Lenin. Deosebit de apropiată este 
pentru noi ideea internaționalis
mului proletar care unește oame
nii muncii din lumea întreagă.

Ideea luptei pentru pace ne face 
să luptăm mai activ în cadrul 
U.l.S-, ai cărei membri sîntem. 
Colaborarea di/.tre organizațiile 
noastre se dezvoltă pe an ce trece. 
In frumoasa dvs. țară în anul pre
cedent a fost o delegație oficială 
a studenților polonezi. O vizită de 
răspuns a făcut și Uniunea Aso
ciațiilor Studenților din R.P.R. A- 
semenea schimburi duc la o cu
noaștere mai adîncă a succeselor 
dobîndite în țările noastre.

Legăturile noastre de prietenie 
se dezvoltă și se întăresc și prin 
schimbul de studenți, prin practica 
de producție, schimburi de colec
tive artistice etc.

Studenții polonezi care au stu
diat în patria dvs. sau care au 
avut ocazia să o viziteze ău ră
mas cu impresii de neuitat. Noi 
reușim să ne cunoaștem reciproc 
și cu ocazia întîlnirilor interna
ționale organizate de U.l.S. la 
care participăm. •

Consiliul Asociațiilor Studenților 
din Polonia mulțumește Consiliu
lui Asociațiilor Studenților din 
R.P.R. pentru colaborarea care a 
existat pînă în prezent între or
ganizațiile noastre.

In numele studenților polonezi 
și al organizațiilor noastre vă 
transmit dvs. și prin dvs. întregu
lui tineret romîn multe succese la 
învățătură, în activitatea obșteas
că și politică și în viața 
nală.

teri, vor să muncească, să învețe 
și să trăiască în mod socialist.

Tot mai m.ulți oameni din Re
publica Federală Germană recu
nosc că de tratatul de pace, de 
rezolvarea pașnică « problemei 
germane, se leagă strîns viitorul 
nostru.

Tot mai 
studenților, 
știință din 
care luptă 
ticii războiului 
cercurile imperialiste.

Congresul studenților din Ber
linul de Vest, de exemplu, a fost 
îndreptat împotriva politicii de 
război a celor de la Bonn, fiind 
pentru o înțelegere cu R.D. Ger
mană.

C.C. al Tineretului Liber Ger
man s-e adresat tuturor studen
ților din R.F.G.' pentru a discu
ta împreună, pentru a 
înarmarea atomică în 
occidentală și pentru 
rezolvarea pașnică a 
germane.

Dușmanii de moarte 
tului.. german și romîn, 
riștii din Republica _______
Germană au împins poporul ger
man de două ori în război și 
vor să-și facă jocul pentru 
a treia oară. Totuși, ei nu vor 
reuși. Popoarele au devenit mai 
înțelepte și — înainte de toate — 
există marele lagăr al păcii în 
frunte cu U.R.S.S.

Noi educăm studenții în spiri
tul urii împotriva, militariștilor 
și fasciștilor. în spiritul dragos
tei și respectului față 
muncitoare, în spiritul 
ționalismului. Tineretul 
din R.D. Germană este 
ten credincios al vostru 
va continua consecvent 
arătat de partid. Noi 
convinși că pacea va triumfa.

Adevărata fericire a studenți
lor constă în a învăța în mod 
exemplar pentru patria socialistă 
și de a 
cioarele

Lupta 
cea mai 
Tineretului Liber German doreș
te ca legăturile de prietenie din
tre tineretul țărilor noastre să se 
întărească necontenit.

înainte spre noi victorii în 
știință și practică sub conduce 
rea partidelor clasei muncitoare 
din țările noastre.

Cuvîntu! lui
Jerzy Wilczynski, 

sscretar al Consiliului 
Central al Asociației 
Studenților Polonezi

Doresc ca în numele studenți
lor polonezi și al organizațiilor A- 
sociafiilor Studenților Polonezi, să 
vă mulțumesc călduros pentru 
vîtația de a participa la cea 
a Il-a Conferință a U.A.S. 
R.P.R.

Participarea la conferință 
permite să cunoaștem mai I 
munca dusă de dvs. și contribuie 

,1a o mai strînsă colaborare între 
organizațiile de tineret.

Sarcina principală a organiza-

mare este numărul 
al oamenilor de 
zonele occidentale 

activ împotriva poli- 
.l_i atomic dusă de

împiedica 
Germania 
a impune 
problemei

ai tinere- 
milita- 

Federală

de clasa 
interna- 
studios 

un prie- 
și el tși 

drumul 
sintem

se afla cu amîndcuă pi
pe pămint. în realitate, 
noastră comună este de 
mare importantă C.C. al

iO-
de 

din

ne 
bine

Telegramă
Excelentei Sale, 
Domnului Gamal Abdel Nasser 
Președintele Republicii Arabe 
Unite

Cairo
Cu ocazia sărbătorii naționale 

a Republicii Arabe Unite rog pe 
Excelenta Voastră să primească 
din partea Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale și a mea per
sonal, felicitări cordiale, precum 
și urări de fericire și prosperi
tate pentru poporul Republicii 
Arabe Unite prietene.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Mărit

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

—0X0—

INFORMAȚIE
Comitetul Central al Sindicatu

lui muncitorilor mineri din R. P. 
Rtrrrtină o adresat o telegramă 
Centralei sindicale a muncitorilor 
mineri din Belgia prin care, în nu
mele minerilor din țara noastră, 
transmite un călduros salut pârti
ei punților la greva generală din 
Rorinage și Charleroi, așigurîn- 
du'i de solidaritatea frățească.

Ne exprimăm profunda noastră 
indignare, se spune în telegramă, 
față de măsurile represive îndrep
tate împătri vă greviștilor și le 
urăm deplin succes în lupta lor 
dreaptă pentril satisfacerea reven
dicărilor legitime ale minerilor 
belgieni.

(Agerpres)

(iei noastre este aceea de a parti- dvs. tuturor studenților și tinere- 
cipa intens la viața politică și e- tului din R.P.R.
conomică a țării noastre care con- Tineretul'.' albanee se bucură 
struiește orînduirea socialistă. foarte mult de succesele obținute 

Poporul polonez se află în preaj- de tineretul romîn : sub conducerea 
ma celui de al IlI-lea Congres al Partidului Aluncitoresc Romîn. 
Partidului Aluncitoresc Unit Po
lonez. Toate întreprinderile își în
deplinesc cu succes angajamentele 
luate în cinstea congresului.

Studenții polonezi s-au angajat 
ca în cinstea congresului să par
ticipe cu și mai mult avînt pentru 
realizarea lozincii — ,,1.000 de iar în cele ce existau, nu ‘învățau 
școli pentru cea de a 1.000-a ani- decît fiii chiaburilor, moșierilor, 
versare a statului polonez". _ " ' ' ' ' "

Țările noastte — R. P. Romînă pre institute de învățămînt supe- 
și R- P.’ Polonă — sînt unite prin nor nici nu putea fi vorba, 
minunata idee a construirii onn- Acele timpuri au apus însă,
duirii. socialiste — pe Care o-,făli- Astăzi'în țara' noastră se dez-
rim dțip’d exemplu] pr.imei țâri so- voltă cu succes revoluția culturală, 
cialiste din lume — Uniunea’ So- problema fundamentală, a acestei 
v‘e.Vc^i • l • revoluții la noi este îrlvățămîntul.

jnefI n-j eS 6 a/,u>'31- - Analfabetismul moștenit din trocut 
i u.i .j—. a dispărut. Numărul școlilor a cres

cut considerabil.
S-a înființat Universitatea de 

stat din Tirana cu 6 facultăți, 46 
catedre și cu o capacitate de 3.356 
studenți, S-au deschis două insti- 
tutej-pedagogice și un Institut a- 

gro” zootehnic.
Numeroși sînt absolvenții aces

tor institute. Ei au trecut acum în 
producție și muncesc cu elan ală
turi de muncitori și țărani.

Partidul Muncii din Albania e- 
ducă tineretul în lumina teoriei 
marxism-loninismului, în spiritul 
dragostei față de patrie și al inter
naționalismului proletar.

Tineretul nostru luptă împotriva 
reminiscențelor burgheze și împo
triva șovinismului și revizionismu
lui iugoslav, așa cum ne învață 
partidul nostru și tovarășul Enver 
Hodja. Tineretul nostru urăște 
cosmopolitismul, nu cunoaște și 
nici nu vrea să cunoască ,.rock- 
and roll“-ul sau „hulla-hoopul" 
— cu care e otrăvit tineretul iu
goslav.

Aveți încredere tovarăși, că deși 
Albania e mică, ea o să îndepli
nească cu succese sarcinile con
struirii socialismului. Ea este pu
ternică fiindcă este condusă de 
Partidul Muncii din Albania, pen
tru că face parte din puternicul 
și invincibilul lagăr socialist în 
fruntea căruia se găsește Uniunea 
Sovietică.

Intre studenții romîni și cei al
banezi există o legătură strînsă și 
o veche prietenie. . In institutele 
dvs. și-au terminat studiile mulți 
compozitori, doctori, ingineri și 

economiști albanezi.
Studenții noștri se întorc în Al

bania după absolvirea facultății și 
dau dovadă de un nivel științific 
superior, contribuind în mod activ 
la construirea socialismuhr' în țara 
noastră. Noi mulțumim din inimă 
Partidplui Aluncitoresc Romîn 
tru grija deoseb'tă arătată 
denților albanezi.

Dvs. tovarăși ați obținut 
cese, ați făcut pași uriași spre so 
cialism, atît în domeniul econo
mic cît și în col cultural, fiindcă 
vă conduce partidul, care vă e un 
far călăuzitor. Noi ne bucurăm îm
preună cu dvs. de aceste victorii 
și vă urăm ca tot așa să mergeți 
înainte pentru înflorirea culturii 
și economiei socialiste, pentru 
bunăstarea poporului vostru.

perso-

Cuvîntul rostit 
Niko Tiko, 

reprezentant al 
studenților din R. 

Albania

de

P.

Permiteți-mi ca în numele C.C. 
al Uniunii Tineretului Albanez să 
transmit din partea tineretului și 
studenților din scumpa noastră pa 
trie, R. P. Albania, cele mai căldu
roase și cordiale urări tuturor par- 
ticipanților la conferință și prin

La Moscova au îuceput

• In trecut tineretul nostru a fost 
asuprit crunt și fracționat dar - el 
niciodată nu s-a oprit din luptă și 
a căutat să învețe cît mai mult.

înainte analfabetismul repre
zenta 80 la sută din populația țării 
noastre. Școlile erau foarte puține

negustorilor și fabricanților. Des

pen 
stu-

suc-

Tinerii ceferiști luptători 
înflăcărați pe frontul construcției 

socialiste
(Urmare din pag. l-<a)

chiș'i care transportă trenuri 
cu supratonaj. Utemistul Con- 
statin Dimache de la depoul 
de locomotive C. F. R. Triaj 
București, a transportat anul 
trecut trenuri cu un suprato
naj de 5852 tone, Alexandru 
R. Petre cu 3516 tone supra
tonaj etc.

Succesele obținute dovedesc 
înaltul patriotism al tinerilor 
ceferiști, conștiinciozitatea de 
care sînt pătrunși, înaltele 
trăsături morale pe care orga
nizațiile U. T. M. sub condu-
=—ooqo-o——....

La sărbătoarea națională 
a Republicii Arabe Unite

cerea organizațiilor de partid, 
le educă la tineri. Tinerii ce
feriști duc mai departe, prin 
munca și devotamentul lor, 
tradițiile glorioase ale comu
niștilor și uteciștilor de 
calea ferată.

Ziua ceferiștilor reprezintă 
pentru oamenii muncii de la 
căile noastre ferate, acest de
tașament harnic de muncitori, 
un prilej de a-și manifesta 
hotărîrea lor de neclintit de a 
fi la înălțimea misiunii încre
dințate. aducind întreaga lor 
contribuție la măreața operă 
de construire a socialismului 
în scumpa noastră patrie.

la
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In R.A.U. se desfășoară cu succes acțiunea de dezvoltare a 
economiei naționale, țn fotografie : Elaborarea primei șarje de 
oțel la furnalul de la Heluan în apropierea orașului Cairo.

Lucrările sesiunii Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii

MOSCOVA — 21 (Agenpres) 
TASS transmite : In dimineața 
de 21 februarie la Moscova și-a 
început lucrările sesiunea Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii.

In cadrul sesiunii vor fi discu
tate sarcinile urgente ale mișcării 
mondiale a partizanilor păcii în 
condițiile actuale și vor fi tra
sate măsurile pentru unificarea 
eforturilor tuturor forțelor păcii 
care cer lichidarea „războiului 
rece" și colaborarea pașnică în
tre state.

La lucrările sesiunii participă 
și acad. MIHAIL RALEA, membru 
in Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii, vicepreședinte el Comite
tului Național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romină.

In cadrul primei ședințe, la 
propunerea profesorului JOHN 
BERNAL, vicepreședinte al Con
siliului Atondial al Păcii, parti- 
cipanții la sesiune au cinstit me
moria lui Frederic J’oliot Curie.

După cuvîntul de salut rostit 
de NIKOLAI BOBROVNIKOV, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sovietului Orășenesc Moscova,

că această întrevedere oferă po
sibilitatea slăbirii încordării in
ternaționale. El își exprimă spe
ranța că întrevederea va deschide 
calea spre îmbunătățirea situa
ției și spre înțelegerea reciprocă, 
va contribui la lichidarea „răz
boiului rece".

Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii a urat lui N. S. Hrușciov și 
H. Macmiltan succes în desfășu
rarea tratativelor pentru întări
rea păcii în Europa și în întreaga 
lume.

A luat apoi cuvîntul PAUL 
ROBESON, eminent fruntaș al 
vieții publice americane și luptător 
pentru pace. El a vorbit pe larg 
despre mișcarea partizanilor pă
cii din S.U.A. și despre lupta 
popoarelor africane pentru 
pendența națională și

inde- 
r____ ._ , , pentru
pace. In încheiere, în aplauzele 
întregii săli, Paul Robeson a 
cîntat un cîntec compus după în
cheierea războiului de secesiune 
dintre Nord și Sud din America. 
Cuvintele „voi pune sabia și scu
tul pe malul rîului și nu mă voi 
mai gîndi la război" au stîrnit 

a luat cuvîntul poetul NIKOLAI o furtună de aplauze. 
TIHONOV; președintele Comite- 
tului sovietic pentru apărarea 
păcii. El a spus printre altele că 
oamenii sovietici apreciază mult, 
eforturile tuturor popoarelor, 
mări și mici, care luptă pentru 
pace

După aceea JOHN BERNAL a 
făcut o analiză e mișcării parti 
zanilor păcii din ultimii zece ani.

La propunerea ISABELLEI 
BLUME (Belgia ), care a luat 
cuvîntul în numele Comitetului 
Executiv al Consiliului Mondial 
al Păcii, participanții la sesiune 

au ■ adoptat în unanimitate textul 
unei declarații adresate președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N.S. Hrușciov și pri
mului ministru al Marei Britanii, 
Harold Macmillan, care a sosit 
ta 21 februarie la Moscova.

în declarația lor, partizanii 
păcii salută apropiata întrevedere 
dintre șefii celor două guverne. 
Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii declară că întrevederea din
tre N S. Hrușciov și H. Mac
millan corespunde dorinței luptă 
torilor pentru pace care militează 
neabătut pentru contacte la. nivel 
înalt între oamenii de stat. Con
siliul Mondial al Păcii, consideră

DEVAN CEAMANALAL (In
dia) și-a 
mișcării partizanilor păcii

LUCIO LUZZATTO (Italia) a 
subliniat cu deosebită " ' ”
că la lupta pentru pace aderă tot 
mai mulți oameni politici care se 
pronunță în favoarea tratativelor. 
„Sîntem gata să sprijinim orice 
mișcare, orice inițiativă în lupta 
pentru pace și pentru indepen

dența națională pe toate conti
nentele" — a declarat Luzzatto.

Secretarul general al Consiliului 
Mondial al Păcii, FERNAND 
VIGNE (Franța) a subliniat deo
sebita însemnătate a actualei se
siuni a Biroului la care participă 
activiști din diferite organizații 
neafiliate la Consiliul Mondial al 
Păcii. Această sesiune, a declarat 
el va trebui să elaboreze noi me
tode de activitate care să cores
pundă actualei, situații internațio
nale, să dezbată probleme în le
gătură cu structura Consiliului 
Mondial al Păcii, și să fixeze data

a

conbacret cuvîntarea 
din

satisfacție

și caracterul viitoarei sesiuni 
Consiliului Mondial al Păcii.

La 22 februarie sesiunea își 
continua lucrările.

ooo

KOV \ La numai o săntăm'nă 
după urmarea guvernului italian 
de către Antonio Segni. 
niștri : Fiorentini Sullo 
Zanibelli și-au prezentat

NEW YORK. Potrivit 
lor agențiilor de presă occidentale, 
la 19 febraurie în apropierea ime
diată a unei ferme din statul 
Texas a explodat o rachetă tele
ghidată a forțelor armate ale 
S.U A. de tip ..Nike Hercules". Ra
cheta a fost lansată de l.a cîmpul 
de instrucție din McGregor, pos
tul de lansare a pierdut controlul 
asupra rachetei, care și-a schim
bat direcția și a căzut în Texas.

DUBNA. La 20 februarie Insti
tutul unificat de cercetări nuclea
re din orașul Dubna de lîngă 
Moscova a fost vizitat de un grup 
de șapte studenți americani. In 
prezent ei urmează un curs de un 
an la Universitatea din Moscova 
p« baza acordului cp privire 
schimbul
U. R. S. S. și S. U. A.

PARIS. ..........................

doi mi- 
și Anios 
demisia, 
rclatări-

• la
de studenți dintre

Ministerul Afacerilor

va

Externe al Franței a anunțat că 
funcționarii pub ici francezi din 
Maroc care au semnat rezoluția 
chemînd la reglementarea pașnică 
a problemei algeriene vor primi 
sancțiuni administrative.

Manevre'e 
acordării

Macmillan a sosit la Moscova
A1OSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 21 februarie 
a sosit la Aloscova primul minis
tru al Angliei Harold Alacmillan. 
Avionul cu reacție englez de tipul 
, Cornet", pe bordul căruia a so
sit primul ministru al Alarii Bri
tanii, a aterizat la ora 15 (ora 
Aloscovei) pa aerodromul „Vnu
kovo, care se află la 30 kilome
tri de Aloscova.

Pentru a întîmpina pe șeful gu
vernului englez, pe aerodrom au 
sosit N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Aliniștri al U.R.S.S., 
A. I- Atikoian, F. R. Kozlov, A. N. 
Kosîghin, prim-vicepreședinți ai 
Consiliului de Aliniștri al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, N. A. Mihailov, 
miniștri ai U.R.S.S., și alte perso
nalități oficiale, precum și diplo
mat! străini, ziariști sovietici și 
străini.

Sute de moscoviți adunați pe 
aeroport au întîmpinat cu a- 
plauze pe Harold Macmillan cere 
a coborît primul din avion.

După ce au salutat pe repre
zentanții presei sovietice și străine 
Harold Alacmillan și N. S. Hruș
ciov s-au oprit în fața clădirii ae
roportului și au primit defilarea 
gărzii de onoare. N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului dei Miniștri 
al U.R.S.S. după ce a salutat în 
numele guvernului sovietic și al 
său personal pe primul ministru 
al Marii Britanii, pe ministrul A- 
facerilor Externe și pe persoanele 
care îi însoțesc a declarat:

Am primit cu satisfacție hotărî
rea dumneavoastră de a ne face 
o vizită de răspuns.

Imi îngădui să-mi exprim spe
ranța, domnule Macmillan, că vi
zita dv. de răspuns în Uniunea 
Sovietică va contribui la dezvol
tarea relațiillor de prietenie dintre 
țările noastre, va ajuta la stabili
rea unei mai bune înțelegeri între 
noi, a spus N S. Hrușciov. Vizita 
dv. oferă posibilități favorabile 
unui schimb util de păreri atît în 
legătură cu problemele actuale ale 
relațiilor anglo-sovietice cît și în 
legătură cu serioase probleme jn- 
ternaționale, care atrag atenția 
poporului sovietic și a poporului 
țării dv.

In ceea ce privește Uniunea So
vietică, a spus N. S. Hrușciov, am 
năzuit întotdeauna și vom năzui 
spre o îmbunătățire serioasă a re
lațiilor cu Marea Britanie.

Vorbind despre politica de pace 
a Uniunii Sovietice, N. S. Hruș
ciov a subliniat că la baza acestei 
politici stă principiul coexisten
ței pașnice, principiu pe care 

Uniunea Sovietică îl respectă nea
bătut.

Sîntem bucuroși de oaspeții de 
peste mări, a spus în încheiere 
Hrușciov. Bine ați venit!

In cuvîntarea 
mul ministru al 
rold Macmillan

biri folositoare cu șeful și cu mem
brii guvernului sovietic.

Să ajungem prin eforturi co
mune Ia o înțelegere, a spus in 
încheiere Macmillan.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). —• 

TASS transmite: La 21 februarie 
ora 16,30 ministrul Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii, Selwyn 
Lloyd, a făcut o vizită ministrului 
Afacerilor Externe 
A. A. Gromîko.

In timpul vizitei 
15 minute a avut

caldele cuvinte de salut exprimate 
de N. S. Hrușciov.

Este pentru prima oară, a de
clarat Macmillan că un prim- 
ministru englez vizitează Uniunea 
Sovietică în timp de pace.

Vizita mea, a spus Macmillan, 
urmărește trei scopuri : In primul 
rind este o vizită de curtoazie, în 
al doilea rînd vrem să vedem tot 
ce ați realizat dumneavoastră în 
domeniul industriei și agriculturii, 
în al treilea rînd dorim ca vizita 
noastră să contribuie la înțelege
rea reciprocă.

Sperăm că vom avea convor- bire prietenească.

ai U.R.S.S.,

care a durat 
loc o convor-

Convorbirea dintre N. S. Hrușciov și Macmillan
A1OSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 21 februarie, 
ora 17,20 (ora Aloscovei) Harold 
Macmillan, primul ministru al An
gliei, a plecat de la reședința sa 
la Kremlin pentru a face o vizită 
lui N. S. Hrușciov, 
Consiliului de Aliniștri

Oaspetele englez a 
de N. S. Hrușciov, 
Consiliului de Aliriiștrii 
Erau de față A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și I. A. Alalik, ambasado
rul U.R.S.S. în Alarea Britanie.

Primul ministru englez a fost oaspeților.

președintele 
al U.R.S.S. 
fost primit 
președintele 
al U.R.S.S.

însoțit de Selwyn Lloyd, ministrul 
Afacerilor Externe al Angliei, și 
de Sir Patrick Reilly, ambasa
dorul Anglieii în U.R.S.S.

înainte de începerea convorbirii, 
un mare grup de fotoreporteri so
vietici -și englezi au fotografiat pe 
Harold Macmillan și pe N. Ș. 
Hrușciov. A început apoi convor
birea care a durat aproximativ 40 
de minute. După convorbire N.: S. 
Hrușciov a oferit în Marele Palat 
aj Kremlinului o masă în cinstea

★ ★

ooo

NEW YORK 21 
— TASS transmite : 
O.N.U. pentru problemele de tu
telă, după ce a aprobat ordinea 
de zi, a trecut la discutarea pro
blemei Camerunului. In cadrul 
ședinței din duipă amiaza zilei de 
20 februarie, președintele Consi
liului de tutelă, Dorsinville 
(Haiti) a prezentat comitetului 
raportul special aprobat la sesiu
nea curentă a consiliului și care 
conține rezoluțiile asupra Came
runului englez și francez.

sa de răspuns pri- 
Marii Britanii, Ha- 
a mulțumit pentru

delegatului francez împotriva 
independenței Camerunului
(Agerpres).

: Comitetul
Reprezentantul Franței Louis 

Jacquinot cere a luat apoi cu-L 
vîntul a susținut că condițiile pe? 
teritoriul Camerunului francez* 
diferă de condițiile de pe terito-J 
riul Camerunului aliat sub admir 
nistrațfa Angliei și că de aceea* 
problema viitorului Camerunului 
francez urmează să fie discutată 
separat. Prin aceasta el a dat de 
înțeles că puterile coloniale nu 
au interesul să fie creat un stat 
unic al Camerunului.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : La masa pe care 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
oferit-o la 21 februarie în Phla- 
tul Atare al Kremlinului în cins
tea iui* Harold Macmillan, pri
mul ministru al Marii Britanii,, 
șefii. guvernelor U.R.S.S. și An
gliei au rostit cuvîntă.ri.

N. S. Hrușciov luînd cuvîntul l-a 
salutat pe Harold Macmillan și 
persoanele oficiale care-1 însoțesc 
în vizita în Uniunea Sovietică.

Venirea dv. a spus N. S. Hruș
ciov, ne îngăduie să discutăm nu
meroase probleme care se refera 
în mod direct la relațiile anglo- 
sovietice, cît și probleme care se 
referă la o sferă largă de proble
me internaționale.

Popoarele așteaptă de la gu
verne, a spus N. S- Hrușciov, ca 
acestea să întreprindă noi eforturi 
și să înlăture obstacolele care îi 
împiedică pe oameni să se consa
cre în întregime muncii pașnice 
fără să le mai fie teamă de răz
boi. Omenirea s-a apropiat de un 
stadiu al vieții sale, a subliniat 
el, cînd poate preîntîmpină izbuc
nirea războiului.

Pozițiile noastre, a spus în con
tinuare N. S. Hrușciov, deseori 
sînt divergente, dar aceasta nu

trebuie să ne descurajeze, 
să ne înțelegem mai bine 
alții și să aducem o contribuția 
demnă de popoarele noastre la 
cauza păcii generale.

Salutăm sosirea dv. în'Uniunea 
.Sovietică, a spus N. S. Hrușciov. 
Guvernul sovietic s-a pronunțai și 
continuă să se pronunțe- în fa
voarea întîlnirilor și contactelor 
între oamenii de sfat. El consideră 
acest lucru drept un mijloc verifi
cat de reglementare a divergențe
lor și de slăbire a încordării în 
relațiile internaționale.

Harold Macmillan a mulțumit 
în cuvîntarea de răspuns pentru 
atenție și ospitalitate.

Subliniind că Uniunea Sovietică 
a devenit cea de-a doua putere in
dustrială din lume, Alacmillan- a 
declarat că în Marea Britanie sînt 
salutate realizările Uniunii So
vietice. Progresul dv. tehnic în do
meniul aeronauticii, al tehnicii în 
general, al organizării industriei, 
este bine cunoscut și stîrnește ad
mirație pretutindeni, a declarat el.

Harold Alacmillan a sublinat că 
cei din Marea Britanie sînt gata 
să participe la o întrecere în do
meniul producției. Preferăm acest 
lucru, a arătat el, altor forme de 
competiții.

Trebuie 
unii pe

Glorioasa Armata Sovietică 
creată si educată de PClS

Născută în urmă cu 41 de ani, 
în focul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Armata Sovietică, 
armata primului stat socialist 
din lume, a străbătut pînă în 
lele noastre un drum glorios 
luptă, pe drept cuvînt unic 
istorie.

Contraamiral
Mihai Nicolae

zi- 
de 
în

-—oxo—

mentele de marinari au nimicit la 
23 februarie 1918 la Narva și 
Pskov, forțele cotropitorilor ger
mani. Ziua de 23 februarie 1918, 
ziua luptei hotărîtoare împotriva 
trupelor imperialismului german, 
a fost proclamată ziua de naștere 
a Armatei Sovietice. Apărînd sta
tul sovietic, Armata Sovietică a 
zdrobit bandele contrarevoluțio
nare interne — sprijinite activ de 
Imperialism — și a nimicit cri
minala intervenție armată a celor 
14 state capitaliste.

După terminarea victorioasă a 
războiului civil și zdrobirea in
tervenției armatei străine, sub 
scutul forțelor armate sovietice 
— barieră de netrecut în calea 
poftelor nesățioase ale agresorilor

★
Din momentul apariției sale, în 

fața statului sovietic s-a pus o 
problemă nouă și deosebit de im
portantă : organizarea apărării 
armate a puterii sovietice. Era ne
cesară, față de intervenția străi
nă și contrarevoluția internă, fău
rirea unei armate care să apere 
cuceririle revoluționare ale po
porului. Această armată trebuia 
să fie o armată regulată, o arma
tă de tip nou, o armată a munci
torilor și țăranilor. Deși tînărul 
stat sovietic se găsea într-o grea 
situație economică, lipsind arma
mentul și echipamentul necesar 
armatei, Partidul Comunist și . 
personal marele Lenin au început imperialiști — popc-arcle sovietice 
opera de organizare a armatei. La au înălțat construcția socialismu- 
28 ianuarie 1918 V. I. Lenin a 
semnat' Decretul cu privire la or
ganizarea Armatei Roșii muncito- ,1 
rești-țărănești, iar la 12 februarie ' 
1918 Decretul cu privire la crea
rea Flotei Roșii.

încă din primele zile ale exis- 1 
tenței sale, tînăra Armată Roșie -i 
a avut de înfruntat dușmani bine : 
pregătiți și deosebit de pericu- < 
loși pentru statul sovietic. Ger-, ,i 
mânia imperialistă a fost primul : 
stat care și-a asumat „gloria" de i 
a înăbuși revoluția socialistă, de t 
a răsturna dictatura proletariate- i 
lui și a restaura puterea moșieri- ț 
lor și capitaliștilor. La chemarea , 
lui Lenin de a apăra patria .so- i 
vietică și revoluția, tjhereje uni- 1 
tați ale Armatei Roșii și detașa- i

mai măreață victorie militară. 
Armata Sovietică a eliberat po
poarele din Europa răsăriteană și 
centrală și a înfipt drapelul său 
glorios deasupra Reichstagului, în 
capitala Germaniei fasciste. Zdro
bind mașina de război a Germa
niei hîtleriste — creată cu spriji
nul și încurajarea imperialismu
lui, precum și mașina de război 
a imperialiștilor japonezi, Arma
ta Sovietică a readus pacea pen
tru popoarele sovietice și pentru 
toate popoarele lumii, eliberînd o 
serie de popoare din Europa și 
Asia. Victoria de importanță is
torică mondială a Uniunii Sovie
tice în cel de-al doilea război 
mondial a însemnat victoria o- 
rînduirii sociale și de stat so
vietice, victoria glorioaselor 
forțe armate, victoria științei 
artei militare socialiste.

★
Izvorul și tăria principală

ei 
Și

In fotografie : Fruntașii în pregătirea militară și politică, arti- 
leristul naval comsomolist I. Lomakin și matrozul corn somn» 
list V. Zoghin, în timpul orelor de instructaj.

Prin grija P.C.U.S. și a guver
nului sovietic Armata Sovietică a 
fost și este înzestrată permanent 
cu cele mai noi'mijloace de lup
tă moderne. 1 Lâ . ^-Congresul • al 
XXI-lea al P.C.U.S. s-a subliniat 
din nou că Armate Sovietică este 
înzestrată cu rachete balistice in
tercontinentale care pot transpor. 
ta fără greș o încărcătură cu hi
drogen de o putere colosală în 
orice punct al globului și că nu 
există mijloace ale apărării anti
aeriene să le oprească. Fără în
doială că îndeplinirea cu succes 
a planului septenal de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. 
va extinde șj va întări și mal 
mult baza de apărare a Uniunii 
Sovietice, va permite ca forțele 
armate să fie și mai bine înzes
trate cu armamentul și tehnica 
cea mai modernă.

Evenimentele din ultimii ani pe 
arena internațională dovedesc că 
imperialismul, în frunte cu cercu
rile agresive d:n S.U.A. — în
cearcă în fel și chip să înrăută
țească relațiile dintre state, să 
împiedice desfășurarea largă a 
politicii coexistenței pașnice.

In frunte cu Uniunea Sovietică 
popoarele libere își continuă însă

a 
Armatei Sovietice constă în con
ducerea permanentă de către Par
tidul Comunist al Uniunii So
vietice, inspiratorul și organizato
rul tuturor victoriilor ei. încă de 
la nașterea ei, în scopul formării 
de militari cu o înaltă pregătire, 
P.C.U.S. a chemat pe comuniști 
să învețe meseria armelor. Parii, 
dul și a trimis în rîndurile arma
tei pe cei măi buni membri ai 
săi, a creat organele politice și 
organizațiile de partid și comso. 
moliste din armată. Partidul a 
desfășurat în proporții uriașe 
munca ideologică și politico-edu- 
cativă în rîndurile armatei. Co
muniștii au luptat cu o vitejie r r____ _____ . .............
neîntrecută și cu un legendar cu ca]m fermitate munca lor nrm«m in ani i do ra 7hni I > in ca, . - ■

pașnică, lupta’ pentru menținerea

lui, prima și 'cea mai strălucită 
întruchipare a leninismului birui
tor.

Victoria Armatei Sovietice în 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei constitute o mărturie is
torică e tăriei sale de neînfrînt, 
o dovadă a superiorității științei 
și artei militare socialiste. Deși 
comandamentul militar angto-a- 
merican. a „sabotat obligația ce 
și-o asumase de a deschide cel 
de-al doiela front în Europa, dînd 
astfel posibilitate armatei ger
mane, să-și concentreze toate for
țele împotriva Uniunii Sovietice, „t,„lln.Uip Vu un icgcuuai 
Armata Sovietică a nimicit pe eroism în anii de război. Din cei 
rînd armatele agresive în fața peste 1 l.OOO de cr.oi ai Uniunii 
Moscovei, la Stalingrad, la Kursk Sovietice aproape 80 la sută sînt consolidarea păcii-în întreaga 
înscriind in istoria omenirii cea comuniști și comsornoliștl. lume.‘Uniunea Sovietică și țările

lagărului socialist duc cu consec
vență o politică de pace, de cola, 
borare cu toate celelalte state. 
U.R.S.S. a făcut nenumărate pro
puneri concrete pentru dezarmare 
și interzicerea armelor atomice, 
pentru prevenirea unui atac prin 
surprindere etc.

Ducînd cu perseverență o po
litică a păcii și coexistenței paș
nice Uniunea Sovietică nu uită 
de pericolul unei agresiuni din 
partea imperialismului și de aceea 
ia măsuri pentru continua întări
re a capacității de apărare a sta
tului sovietic, de sporire a capa
cității combative a Armatei Sovie
tice.

De ziua Forțelor Armate ale 
U.R.S.S. poporul romîn și milita
rii Forțelor Armate ale R. P. Ro
utine își exprimă recunoștința lor 
fierbinte față de Armata Sovietică 
eliberatoare și-trimit ostașilor 
sovietici un frățesc și cald salut 
prietenesc. Militarii armatei noa
stre populare sînt mîndri de fră
ția de arme cu ostașii sovietici, 
sînt mîndri că alături de ei, orin 
Tratatul de la Varșovia, stau de 
strajă păcii și muncii pașnice și 
creatoare a întregului lagăr so
cialist. Ei sînt hotărîți să întă
rească și să dezvolte neîncetat 
prietenia și frăția de arme romi- 
no-sovietică, frăție cimentată 
prin sîngele vărsat în comun îm
potriva fascismului.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii. STAS 3452 52,


