
A doua Conferință Națională Proletari ’din foaie firile, tinlțî-vî!

a U.A.S.R. si-a încheiat lucrările
Duminică dimineața, la Palatul 

Marii Adunări Naționale, a avut 
loc ședința de închidere a celei 
de-a doua Conferințe Naționale a 
Uniunii Asociațiilor Studenților.

La ședință au participat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Constantin Pîrvu- 
lcscu, Dumitru Coliu, Leonte Rău- 
tu, Vladimir Gheorghiu, Alexan
dru Bîrlădeanu, Gheorghe Stoica, 
Florilan Dănălache, G. Gaston 
Marin și Gh. Diaconescu-

Delegații și invitații au primit 
cu îndelungi urale și aclamații pe 
conducătorii partidului și guvernu
lui.

In tribună au fost prezenți nu
meroși academicieni și profesori u- 
niversitari, conducători ai univer
sităților și institutelor de învăță
mînt superior, reprezentanți ai 
unor ministere și ai organizațiilor 
obștești, activiști de partid și 
U.T.M., reprezentanți ai tineretu
lui muncitor din fabricile și uzi
nele Capitalei.

Au fost de față reprezentanți ai 
organizațiilor studențești și de ti
neret din Uniunea Sovietică, R. P. 
Chineză, R. P. Polonă, R. D. Ger
mană, R. Cehoslovacă, R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria, R. P. Al
bania și din Republica Irak, pre
cum și Sudhanshu Chaudhuri, se
cretar al Uniunii Internaționale a 
Studenților.

La deschiderea ședinței s-a dat 
citire raportului primei ședințe ple
nara a noului Consiliu al Uniunii 
Asociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă și a Comisiei de cenzori.

Plenara Consiliului U.A.S.R. a 
ca președinte pe tovarășul 

Iliescu, ca vicepreședinți pe
ales 
Ion

tovarășii: Stana Enache (Bucu
rești) și Ion Geczi, (Tg. Mu
reș), secretar pe tov. Marin Voi- 
culescu și casier pe tov- Mariana 
Dumitrescu. In Comitetul Executiv 
au fost aleși de asemenea tova
rășii : Cornel Burtică (București), 
Ion Ciobanu (Iași), Grigore Crăi- 
niceanu (București), Vasile De- 
gan (Cluj), Alexandru 
(București), Alexandru 
(București), Magdalena 
(Cluj), Anastasia Mecher 
șoara), Octavian Nistor 
rești), Maria Oprea (București), 
Vasile Serb (lași), Gheorghe Ta- 
che (Timișoara).

Comisia de cenzori a ales ca 
președinte pe tovarășul Iulian Cîr- 
țînă.

S-a dat apoi citire „Declarației 
Conferinței Naționale a Uniunii A- 
sociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă cu privire la colaborarea 
internațională a studenților în 
lupta pentru pace", care a fost 
adoptată în unanimitate.

Cuvinteile cu care se încheie de
clarația : „Studenți din toate țările 
lumii, colegi, să ne unim efortu
rile pentru a apăra acest bun de 
preț al omenirii — pacea, pentru 
a păstra comorile culturii și civili
zației omenirii! Să răsune pe toa
te meridianele vocea noastră uni
tă pentru pace, pentru coexistență 
pașnică, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a tuturor problemelor li
tigioase 1" au fost subliniate prin- 
tr-o caldă manifestație pentru 
pace. Minute în șir, în urale și lo
zinci, studenții și-au manifestat ho
tărîrea de a-și pune toate forțele 
în slujba menținerii păcii. împreu
nă cu reprezentanții organizațiilor

ignat 
lonescu 

Kacso 
(Timi- 
(Bucu-

de tineret și studențești din alte 
țări, delegații Ia conferință și-au 
exprimat dorința de a întări cola
borarea internațională a studenți
lor pentru menținerea și consolida
rea păcii. Ca o expresie a voinței 
lor de pace sutele de studenți și 
invitați intonează Imnul F.M.T.D.

Intr-o atmosferă de nestăvilit 
entuziasm tineresc, conferința a 
adoptat scrisoarea către Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne.

In sală au răsunat îndelung 
urale și ovații în cinstea Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a Comi
tetului său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, în cinstea guvernului R. P. 
Romîne. Ca și întreaga desfășu
rare a conferinței, uralele și ova
țiile au exprimat încă odată dra
gostea și devotamentul studențimii 
noastre față de partid și statul 
nostru democrat-popular, hotărîrea 
lor de a înfăptui sarcina trasată de 
partid pentru îmbunătățirea între
gii activități din institutele de în
vățămînt superior astfel îneît a- 
cestea să se dezvolte și mai mult 
ca cetăți ale științei și culturii îna
intate pentru formarea cadrelor de 
intelectuali constructori ai vieții 
noi.

Unindu-și glasurile tinerești, 
studenții au tatonat cîntece revo
luționare ale mișcării muncito
rești.

Tovarășul Ion Ilieacu, președin
tele Consiliului U.A.S.R., a rostit 
apoi cuvîntul de închidere al lu
crărilor celei de-a doua Conferințe 
Naționale a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă.

Participanții la conferință

cîntat imnul de luptă al clasei mun
citoare, Internaționala.

Conferința Națională a studen
ților a fost o puternică demonstra
ție a dragostei studențimii față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, față 
de guvernul R.P. Romine, a hotă- 
rîrii ei de a merge neabătut pe 
drumul arătat de partid, muncind 
cu devotament pentru triumful 
cauzei socialismului în patria noa-
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Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu=Dej
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
Tovarășului Chivu Stoica

In numele tuturor studenților din Republica 
Populară Romînă, noi delegații la cea de-a Il-a 
Conferință pe țară a Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R.P.R., ne exprimăm sentimentele 
noastre de dragoste și recunoștință față de 
Comitetul Central al P.M.R. și Consiliul de 
Miniștri, față de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru grija părintească pe care o poartă 
tineretului, studențimii noastre, pregătirii și 
educației sale, pentru cuvintele calde și îndru
mările prețioase adresate studențimii noastre, 
care constituie pentru asociațiile studenților un 
îndreptar în întreaga lor activitate de viitor, 
un plan concret de muncă și luptă.

Sîntem recunoscători partidului și poporului 
muncitor pentru viața noastră nouă, pentru 
condițiile tot mai bune de studiu și trai, pen
tru faptul că astăzi nouă fiilor de muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali, regimul de de
mocrație populară ne-a deschis larg porțile 
institutelor de învățămînt superior și ne-a creat 
toate condițiile pentru a ne insuși știința și 
cultura înaintată, pentru a deveni cadre pregă
tite — participanți activi la opera de construire 
a socialismului.

Pentru noi, tineretul studios, nu există ideal 
mai înalt și mai măreț decît acela de a ne 
închina toate forțele, întreaga noastră viață po
porului muncitor, cauzei partidului, a construirii 
socialismului și comunismului.

In cei doi ani de existență, asociațiile stu
denților, conduse de partid și Îndrumate ne
mijlocit de Uniunea Tineretului Muncitor, des- 
fășurînd o largă muncă de masă, au obținut 
succese însemnate pe tărim educativ-politic, 
profesional, cultural, social și sportiv. Rapor
tăm cu mindrie partidului și guvernului despre 
rezultatele tot mai bune la învățătură, expre
sie a creșterii conștiinței politice și a răspun
derii studenților față de însușirea științei șl 
tehnicii celei mai înaintate, a luminoasei învă
țături marxist leniniste.

Noi sîntem conștienți de faptul că toate suc
cesele obținute le datorăm conducerii de către 
partid — principiul leninist care călăuzește 
întreaga noastră activitate, garanția creșterii 
și întăririi asociațiilor studențești, îmbunătățirii 
continue a muncii noastre.

Ne angajăm solemn in fața Comitetului Cen
tral al partidului și a guvernului să depunem 
toate eforturile, întregul entuziasm care ne ca
racterizează, pentru a traduce în viață îndru
mările prețioase ale partidului, pentru o legă-

tură mai strînsă a învățăturii și activității 
noastre științifice cu viața, cu producția, cu 
cerințele industriei, agriculturii și culturii so
cialiste în plină dezvoltare, pentru a ne însuși 
temeinice cunoștințe de specialitate, a deveni 
ingineri metalurgiști, chimiști și energeticieni 
pricepuți în marile uzine și combinate ale so
cialismului, constructori harnici pe marile șan
tiere ale păcii, agronomi îndemînateci pe ogoa
rele înfrățite de pe intinsul patriei, educatori 
talentați ai viitoarelor generații.

Conștienți de marea însemnătate a învăță
turii marxist-leniniste în pregătirea multilate
rală și formarea intelectualului de tip nou, de 
faptul că numai gîndirea eliberată de prejude
căți, gîndirea bazată pe concepția materialist- 
dialectică deschide drum larg către un nestăvilit 
progres al științei și culturii, vom depune și 
mii multe eforturi pentru însușirea și propa
garea marxism-leninismului.

Asociațiile noastre vor desfășura o luptă ho- 
tărîtă și perseverentă împotriva oricăror mani
festări ale ideologiei burgheze, împotriva idea
lismului, împotriva moralei putrede burgheze.

Ne angajăm să luptăm cu perseverență pen
tru a aplica in viață îndrumările partidului, de 
a întări continuu frăția studenților romîni cu 
cei ai naționalităților conlocuitoare, a învăța și 
munci împreună, a desfășura laolaltă activități 
culturale și obștești; uniți să dăm o ripostă ho- 
tărîtă oricăror manifestări naționalist-șovine și 
umăr la umăr să participăm activ la măreața 
operă de construire a socialismului în scumpa 
noastră patrie — Republica Populară Romînă.

Credincioși nobilelor idei ale internaționalis
mului proletar, vom întări continuu prietenia 
frățească cu tineretul și studenții marii Uniuni 
Sovietice, ai Chinei Populare și ai celorlalte 
țări socialiste; în același timp ne reafirmăm 
hotărîrea noastră de a întări și dezvolta cola
borarea cu toate organizațiile studențești care 
militează pentru pace și progres.

Asigurăm partidul și guvernul, Comitetul 
Central al partidului, în frunte cu tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, că vom dărui tot entuzias
mul tinereții, puterea noastră de muncă, toată 
priceperea, talentul și cunoștințele noastre 
cauzei mărețe a construirii socialismului in 
țara noastră, cauzei victoriei păcii.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn 1
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica 

Populară Romînă 1

ferință Națională a U-Ă.S.R.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej și alți conducători ai partidului și guvernului în mijlocul unui grup 
de studenți și studente de la universitățile „V. Babeș" șl „Bolyai* din Cluj, delegați la a doua Con

ferință Națională a U-Ă.S.R.

(Agerpres) Adunare festivă* *
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Reuniune tovărășească
la Consiliul de Miniștri

Au participat studenți și stu
dente dîn întreaga țară, delegați 
la conferință, precum și oaspeți 
de peste hotare: Sudhanshu Chaud
huri, secretar al Uniunii Interna
ționale a Studenților, și delegații 
organizațiilor de tineret și studen- 

ghe Gheorghiu-Dej, Ch'ivu Stoica, tești din U.R.S.S., R- P. Chineză, 
Petre Borilă,^Nicolae Ceaușescu.-R_. p Polon8j D German4 R
I „In ri I ■ „ IJl r-> n f I nc 1 111, m 1 T F11

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne a oferit duminică la amia
ză o masă tovărășească cu ocazia 
încheierii celei de-a Il-a Conferin
țe Naționale a Studenților din 
R. P. Romînă.

Au luat parte tovarășii: Gheor-

Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu, 
Atanase Joja, Gheorghe Stoica, 
Virgil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., Ion Iliescu, preșe
dintele Consiliului U.A.S.R., mem
bri ai C.C. al P.M.R,, 'membri ai 
guvernului, academicieni și profe
sori universitari, conducători ai u- 
niversităților și institutelor de în
vățămînt superior, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, tineri mun
citori.

Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria, R. P. Albania și Repu
blica Irak.

In timpul mesei au toastat to
varășul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Min;ș- 
tri, precum și tovarășii acad. Ata- 
nase Joja, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul Invă- 
țămîntului și Culturii și acad. C. 
Daicoviciu, rectorul Universității 
„Victor Babeș“ din Cluj.

Studentele și studenții au 
tuit pe loc un frumos concert, exe- 
cutînd cîntece muncitorești revolu
ționare, cîntece populare din dife
rite regiuni ale țării, cîntece ale 
altor popoare. Conducătorii parti
dului și statului s-au fotografiat 
cu studenții din diferitele institute 
de învățămînt superior-

Intîlnirea studenților cu condu
cătorii partidului s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă și entuzias
tă. Delegații studenților din în
treaga țară au ovaționat în repe
tate rînduri pentru Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, pentru guver
nul R. P. Romîne, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii.

alcă-

(Agerpres)

Toastul tovarășului
Chi vu Stoica

cele mai largi perspective și de
pline posibilități de afirmare a 
capacității, talentului și elanului 
său creator.

Partidul și guvernul, toți oa
menii muncii din patria noastră, 
părinții voștri înconjoară cu dra
goste și atenție tineretul studios, 
depun mari eforturi pentru a vă 
asigura condiții din ce în ce 
mai bune de viață și studiu. Este

consacrată aniversării 
luptelor revoluționare 

ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști din februarie 1933 

și „Zilei Ceferiștilor"
clasei muncitoare — se află astăzi 
în primele rînduri ale constructo
rilor socialismului. Activitatea lor 
se oglindește în dezvoltarea pe 
care au luat-o în anii puterii popu
lare transporturile feroviare. In 
ultimii opt ani volumul transportu
rilor pe căile ferate s-a dublat. 
Anul trecut transporturile feroviare 
au adus economisii noastre națio
nale beneficii în valoare de peste 
800 milioane lei.

Vorbitorul a trecut apoi în re
vistă condițiile de muncă și de 
viață mereu mai bune de care se 
bucură ceferiștii, ca și ceilalți oa
meni ai muncii din țara noastră, 
prin grija permanentă, părintească 
a partidului și guvernului.

Ziua Ceferiștilor, a spus în în- 
choiere vorbitorul, reprezintă pen
tru oamenii muncii de la căile fe
rate un prilej de manifestare a 
dragostei și încrederii nețărmurite 
față de Partidul Muncitoresc Ro
mîn și Guvernul Republicii Popu
lare Romîne, a iubirii înflăcărate 
față de patria noastră scumpă, a 
atașamentului profund față de cau
za socialismului și a păcii. Cefe
riștii își afirmă, cu prilejul zilei 
lor, hotărîrea neclintită da a mer
ge mai departe neabătuți pe dru
mul luminat de partid, de a fi și 
de acum înainte în primele rînduri 
sub steagul de luptă al partidu
lui.

Participanții au ovaționat pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru Guvernul Republicii Popu» 
lare Romîne.

Adunarea s-a închaiat cu un fru
mos program artistic susținut de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
C.F.R. Giulești.

Duminică dimineața a avut loc 
la Palatul Căilor Ferate din Capi
tală o adunare festivă consacrată 
aniversării a 26 de ani de la eroi
cele lupte ale muncitorilor cefe
riști și petroliști din februarie 1933 
și „Zilei Ceferiștilor".

In sală se aflau numeroși parti
cipanți la luptele ceferiștilor de la 
Grivița, activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, cadre 
conducătoare din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, 
muncitori din unitățile feroviare 
și alți oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile din Capi
tală.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tov. Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei.

Despre aniversarea a 26 de ani 
de la eroicele lupte ale muncito
rilor ceferiști și petroliști din fe
bruarie 1933 și despre „Ziua Ce
feriștilor" a vorbit tov. ionel Dia
conescu,' adjunct al ministrului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor.

Ziua Ceferiștilor, a SPU5 printre 
altele vorbitorul, care eternizează 
eroicele lupte duse în urmă cu 
peste un sfert de veac de munci
torii ceferiști și petroliști, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mîn, reprezintă înalta prețuire pe 
care partidul și guvernul, întregul 
nostru popor o acordă tradițiilor 
revoluționare ale oamenilor muncii 
de la căile ferate și contribuției 
importante pe care lucrătorii din 
transportul feroviar o aduc astăzi 
la opera de construire a socialis
mului în patria noastră.

Ceferiștii — purtători ai glorioa
selor tradiții revoluționare de luptă 
din februarie 1933, detașament 
harnic, combativ și de nădejde al

TELEGRAMĂ
Tovarășului

Acad. prof. dr. N. GH. LUPU

(Ager preș)

București
Iubite tovarășe Lupu,

tu prilejul împlinirii a 75 ani de la naștere vă transmitem sin
cere felicitări, urîndu-vă ani mulți de viață și activitate rodnică pe 
tărim științific și obștesc, pusă în slujba construirii socialismului 
în patria noastră.

Dragi tovarăși, studenți șl stu
dente, stimați profesori și condu
cători ai institutelor de învăță
mînt superior,

Dragi oaspeți de peste’hotare,

Astăzi s-au încheiat lucrările 
celei de-a Il-a Conferințe pe țară 
a Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din Republica Populară Ro- 
naină. Atmosfera entuziastă și ni
velul înalt al Conferinței arată . o obligație de onoare să răspun- 
dragostea și devotamentul pro
fund al studențimii față de clasa 
muncitoare, față de Partidul 
Muncitoresc Romîn, față de 
orînduirea democrat-populară, creș
terea maturității politice și ideo
logice a tineretului nostru studios. 
Conferința a scos în evidență 
munca rodnică pe care o depun 
cele mai multe cadre didactice, 
asociațiile studențești, pentru 
pregătirea profesională a viitori
lor intelectuali.

Sarcinile mărețe puse de par
tidul nostru în domeniul dezvol
tării economiei și culturii socia
liste și al ridicării continue a ni
velului de trai, material și spiri
tual, al oamenilor muncii des
chid tineretului nostru studios

deți acestei griji prin muncă asi
duă, prin tot mai valoroase re
zultate la învățătură. Organiza
țiile de partid, cadrele didactice, 
organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile studențești trebuie să 
muncească în așa fel îneît toți 
studenții din țara noastră să fie 
la înălțimea sarcinilor puse în 
fața lor — de a dobîndi serioase 
cunoștințe teoretice și deprinderi 
practice, de a-și însuși învăță
tura marxist-leninistă și politica 
partidului și statului nostru, de 
a se pregăti pentru participarea 
activă la opera de construcție 
socialistă, de a strînge legăturile 
de prietenie cu tineretul studios 
din marea Uniune Sovietică, din 
China Populară, din celelalte țări

socialiste, cu tineretul luptător 
pentru pace din toate țările.

Ridic acest pahar pentru stu
denții noștri, cadrele didactice, 
conducerile instituțiilor de învă
țămînt superior, le urăm noi suc
cese în opera de formare a noii 
intelectualități, profund devotate 
cauzei noastre nobile — con
struirea socialismului și apăra
rea păcii.

Spor la muncă șl învățătură, 
dragi tovarăși I
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Anul acesta la uzinele „21 Decembrie* din Capitală au fost introduse în fabricație o serie de pro
duse noi. Printre acestea se numără balanța farmaceutică de 100 gr., 20 gr-, și 10 gr., șublere cen- 

timetrilce veterinare și truse pentru măsurarea aparatelor optice.
In fotografie: muncitorii Gh. Chiran și Virgil Tudor lucrează la montarea și tararea balanțelor far
maceutice de 100 gr. In prima jumătate a lunii februarie ei au îndeplinit planul în proporție de 70%.

Nici un tinăr în afara acțiunii 
de colectare a fierului vechi"

Zițele trecute, la Hunedoara, 
a avut loc o consfătuire a bri
găzilor de tineret și posturilor 
utemiste de control. Cu acest 
prilej, participanții la consfă
tuire au lansat următoarea che
mare către toate organizațiile 
de bază U.T.M. :

„Tinerii muncitori din orașul 
Hunedoara întruniți în consfătui
rea brigăzilor de tineret și a postu
rilor utemiste de control cu sco
pul de a scoate la iveală și gene
raliza cele mai bune metode de par
ticipare a tineretului la îndeplini
rea sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.M.R. .din noiembrie 
1958 privind creșterea producției de 
metal pe anul 1959, chemăm toate 
organizațiile de bază U.T.M. să-și 
intensifice activitatea în acțiunea

patriotică de colectare a fierului 
vechi.

Conștienți că obținerea unei pro
ducții sporite de oțel contribuie la 
dezvoltarea continuă a economiei 
naționale și la întărirea capacității 
de apărare a patriei noastre, noi 
vom depune toate eforturile pen
tru a realiza angajamentele pe 
care ni le-am luat, de a da patriei 
mai mult oțel.

Chemăm toate organizațiile de 
bază U.T.M. din țară să intensifi
ce acțiunea patriotică de colectare 
a fierului vechi pentru aproviziona
rea oțelăriilor noastre. Sîntem con
vinși că această chemare 
brățișată cu căldură de 
tineret din țara noastră.

Să mobilizăm tineretul 
stă acțiune patriotică 
zinca : „Nici un tinăr în afara ac
țiunii de colectare a fierului vechi*,.

va fi îm- 
întregul

în acea- 
sub lo-

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

’ Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Decorarea acad. prof. dr. Nicolae Gh. Lupu cu 
Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne" 

clasa I
Prezidiul Mari! Adunări Na- sa I acad. prof. dr. Nico lae Gh. 

ționale a Republicii Populare Lupu, cu prilejul împlinirii a 75 
Romîne a emis un decret prin de ani, pentru merite deosebite 
care se conferă Ordinul ..Steaua In activitatea științifică, didactică 
Republicii Populare Romîne" cla- și obștească.

aniversari a Armatei Sovietice

Luni după-amiază la Teatrul 
C.C.S. a avut loc o adunare cr- 
ganizată de Ministerul Forțelor 
Armate ale R.P. Romîne și Consi
liul General A.R.L.U.S. cu prilejul 
celei de-a 41-a aniversări a Arma
tei Sovietice.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Petre Borilă, general 
coloneii Leontin Sălăjan, A. A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice 
sescu, 
maior 
militar 
unii Sovietice ia București, Florian 
Dănălache, acad. prof. Petre Con- 
stantinescu-lași, general locotenent 
Floca Arhip, general maior M-.hai 
Burcă, Virgil Trofin, general colo
neii lacob Teclu, D. Diaconescu, 
acad. Mihai Beniuc, general loco
tenent în rezervă M. Cămărașu. 
Dumitra Dumitru, muncitoare frun
tașă la uzinele „Grigore Preo
teasa".

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R, ai gu
vernului R.P. Romîne și Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, gene-

la București, Anton Moi 
Gheorghe Stoica, general

I. P. Juravliov, atașatul 
naval și al aerului a! Uni-

festivă
Capitală

rali și ofițeri superiori ai Forțelor 
noastre Armate, generali în re
zervă, foști comandanți ai unor 
mari unități care au luptat alături 
de armatele sovietice în războiul 
antifascist, reprezentanți ai oame
nilor muncii din Capitală, condu
cători ai organizațiilor obștești.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic. Au fost into
nate Imnurile de stat ale R.P. Ro
mîne și Uniunii Sovieitice.,

Adunarea a fost deschisă de tov. 
acad. prof. Petre Constantinescu- 
lasi, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S.

Despre cea de-a 41-a aniversare 
a Armatei Sovietice a vorbit tov. 
general colonel facob Teclu.

Arătînd că poporul romîn și mi
litarii Forțelor noastre Armate săr
bătoresc împreună cu întreaga °‘ 
menire progresistă cea de-a 41-a 
aniversare a glorioasei Armate și 
Flote Maritime Militare Sovietice, 
apărătoare de neînvins a muncii 
pașnice a oamenilor sovietici, stra
jă de nădejde a păcii și securității

popoarelor, vorbitorul a arătat că 
încă de la înființarea sa, Armata 
Sovietică, educată de Partidul 
Comunist în spiritul dragostei în
flăcărate față de patria socialistă 
și a respectului profund față de 
interesele tuturor popoarelor iubi
toare de pace din lume, s-a carac
terizat ca un puternic instrument 
pus în slujba eliberării oamenilor 
muncii, ca o armată a prieteniei 
și frăției popoarelor U.R.S.S. In cei 
41 de ani de existență, ea a apărat 
cu fermitate cuceririle de importan
ță istorică ale Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, cauza păcii, 
democrației și socialismului.

Vorbitorul s-a ocupat apoi pe 
larg de eroismul Armatei Sovietice 
în anii războiului civil și ai inter
venției străine și de victoriile isto
rice obținute de către Forțele Ar
mate Sovietice în cel de-al doilea 
război mondial.

Prin lupta lor eroică, plină de 
abnegație, sub conducerea Parti
dului Comunist, popoarele sovietice 
și vitezele lor armate, nu numai că 
au apărat cu cinste și devotament

(Continuare in pag. 3-a)



A doua Conferință Națională a U. A. S. R.
Cuvintul tovarășului

Virgil Tro fin,
prim secretar al C. C. al U. T. M.

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca din însărcinarea 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor, să transmit de- 
legaților la cea de-a Il-a Confe
rință pe țară a Asociațiilor Stu
denților și întregii noastre studen- 
țimi salutul entuziast de muncă și 
de luptă al organizației noastre re
voluționare, al întregului tineret 
muncitor din patria noastră.

Cu mare bucurie am ascultat 
cu toții minunatele cuvinte 
rostite de la această tribună de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care a apreciat tineretul nos
tru ca o însemnată forță socială 
și politică ce și-a dovedit devota
mentul său de neclintit față de par
tidul nostru, și și-a pus în slujba 
poporului capacitatea sa creatoare, 
energia nesecată, entuziasmul ce-i 
sînt caracteristice.

Și cum să nu-șî dăruiască tine
retul toată forța clocotitoare a ti
nereții sale cauzei partidului, cind 
el trăiește azi o viață minunată, 
de muncă și victorii, de libertate 
și drepturi, de largi și luminoase 
perspective care au fost dobîndițe 
prin lupta eroică a partidului, prin 
grele sacrificii ale clasei munci
toare, ale întregului nostru popor ? 
Prețuind viața nouă, cuceririle 
revoluționare ale poporului nostru 
ca pe bunul său cel mai de preț, 
tineretul va urma neabătut dru
mul arătat de partid, își va dărui 
fără preget toate forțele sale tine
rești luptei mărețe pentru întări
rea și înflorirea scumpei noastre 
patrii — Republica Populară Ro- 
tnină.

în prezent, milioanele de tineri 
din fabrici și uzine, de pe șantiere, 
de la sate, din școli și universități, 
muncesc cu elan pentru realizarea 
marilor sarcini pe care ni le-a în
credințat partidul, își consacră toa
tă puterea de muncă cauzei con
struirii socialismului.

Tineretul din fabrici, bravul nos
tru tineret muncitoresc, partea cea 
mai înaintată a tinerei noastre ge
nerații, alături de întreaga noastră 
clasă muncitoare, educat în spiri
tul atitudinii socialiste față de 
muncă, a răspuns cu entuziasm 
chemării partidului de a lupta pen
tru întărirea și dezvoltarea indus
triei noastre socialiste. Muncind 
cu entuziasm și abnegație în pro
ducția, aplicînd noi inițiative, noi 
metode de muncă, ridieîndu-și per
manent calificarea și luptînd pen
tru introducerea tehnicii noi, în 
cursul anului trecut tineretul nos
tru muncitoresc a dat statului eco
nomii de peste 135.000.000 lei.

La sate, sute de mii de tineri 
care au urmat cu încredere cuvîn
tul partidului, care au pășit pe 
caleia vieții socialiste, muncesc cu 
rîvnă pentru consolidarea. întări
rea și lărgirea sectorului socialist 
din agricultură, pentru creșterea 
producției agricole, pentru trans
formarea din temelii a vieții satu
lui.

Mobilizat de U.T.M. tineretul de 
la sate întreprinde o serie de ac
țiuni economice care au o mare 
importanță în înfăptuirea indicații
lor partidului și guvernului, cu 
privire la ridicarea nivelului agri
culturii noastre. In cursul anului 
trecut tinerii țărani muncitori au 
împădurit peste 5.000 hectare, au 
însilozat peste 250.000 tone furaje 
pentru animale, au contribuit la 
redarea în circuitul agricol a unei 
suprafețe de 50.000 ha. In cursul 
anului 1958 tineretul sătesc a adus 
prin aceste acțiuni statului econo
mii de priite 37.000.000 lei.

■ O mare amploare a luat mișca
rea patriotică de muncă voluntară 
a tineretului, care oglindește 
nul său constructiv, dragostea 
țărmurită pentru patrie.

Tineretul nostru continuă 
cinste glorioasele tradiții ale mun
cii voluntare pe șantierele de re
construcție ale țării. Peste 250.000 
de tineri muncitori, țărani, stu
denți, elevi s-au încadrat pină în 
prezent în 7.000 de brigăzi utemis- 
te de muncă patriotică și punind 
mîna pe lopeți și pe cazmale», umăr 
la umăr cu toți oamenii muncii, 
în cîntec și voioșie, participă la 
ridicarea marilor construcții ale 
socialismului, pe șantierele unde 
se ridică locuințe, școli, cămine 
culturale, la construirea de dru
muri și șosele, transformă ctv’pul 
patriei, oriunde se înfrumusețează 
rața satelor și orașelor noastre.

Tinerii noștri se pot mîndri cu 
multe succese, 
spune încă că 
nivelul tuturor 
care le avem, 
sarcini pe care 
partidul. Noi sîntem conștienți că 
avem de lichidai încă numeroase 
lipsuri și sîntem hotăriți să îmbu
nătățim continuu munca noastră 
de educare comunistă a tineretului, 
participarea sa și mai activă la 
lupta poporului pentru construirea 
socialismului.

ela-
ne-

cu

dar noi nu puletn 
am făcut totul la 
posibilităților pe 

la nivelul marilor 
ni le-a încredințat

In procesul acestei munci eroi
ce, avîntate, se călește un tineret 

i harnic, hotărît, conștient de răs
punderea sa în marea operă pe

■ care o înfăptuiește poporul, con-
■ știent că este chemat să contribuie 

la făurirea viitorului său cu pro-
• priile sale mîini. Aceasta este tî- 
i năra generație a patriei noastre so

cialiste, crescută de iubitul nos- 
l tru partid — Partidul Muncito

resc Romin.
Tovarăși,

. Studențimea este parte inte- 
’ grantă a tineretului nostru mun- 
. citor. Studenții constituie, așa cum 
i a arătat tovarășul Gheorghe Gheor- 
. ghiu-Dej, unul din detașamentele 
. importante ale tineretului, de. a că- 
i rui creștere și pregătire temeinică 

pentru muncă și viață este pro- 
i fund interesat întregul popor.

Alături de întregul nostru tine
ret, studențimea își aduce aportul 
la opera de construire a socialis- 

I mului. Noi 5vcm astăzi, datorită 
politicii înțelepte a Partidului 

j Muncitoresc Romîn și a guvernu- 
j lui, o studențime nouă, provenită 
j din popor. Partidul a însărcinat 
' Uniunea Tineretului Muncitor, a- 

sociațiile studenților, să facă edu- 
> cație comunistă studenților, să 
, stimuleize răspunderea și interesul 
j studenților pentru datoria de a în

văța, să contribuie la creșterea vil- 
‘ toarelor cadre calificate, devotate 

fără margini patriei și partidului, 
, care să-și pună întreaga capacitate, 

toate cunoștințele în slujba operei 
de construire a socialismului.

In această muncă de mare răs
pundere, asociațiile studenților, a- 
jutate îndeaproape de Uniunea Ti
neretului Muncitor, sub conduce
rea partidului au obținut în pe
rioada scursă de la înființarea lor, 
o serie de rezultate pozitive. Ele 
au devenit o largă organizație de 
masă a studenților prețuită de toți 
studenții.

Ca rezultat al activității orga
nizațiilor de partid, a muncii des
fășurate de organizațiile U.T.M. 
și de asociații cea mai mare par
te a studențimii noastre își 
însușește înaltele trăsături mo- 
ral-poiitice ale tineretului nou, 
educat de partid și aceasta 
se oglindește în întreaga lor 
activitate, in pregătirea temei
nică, în participarea lor activă a- 
lături de întregul tineret la viața 
politică și socială a țării, la lupta 
pentru construirea socialismului.

Dacă raportăm însă activitatea 
asociațiilor la sarcinile care le-au 
fost încredințate de partid, reiese 
că în fața acestora stă datoria de 
a-și intensifica și mai mult mun
ca, de a-și spori contribuția la îm
bunătățirea întregii activități din 
universități și institute de învăța- 
mînt superior.

Din dezbaterile care au avut 
loc a reieșit că mai sînt însă aso- 
ciații în unele facultăți a căror ac
tivitate educativă este slabă, al că
ror cerc de preocupări este redus, 
rezumîndu-se la chestiuni econo- 
mico-administrative, sau lă acțiuni 
artistico-sportive. Trebuie spus că 
mai există și unele organizații 
U.T.M. din facultăți care de aseme
nea nu pun în centrul atenției lor 
munca politico-educativă în rîndul 
studenților. Aceasta este o cauză a 
faptului că mai sînt în rîndurile 
studenților elemente izolate, îna
poiate, cu o slabă pregătire profe
sională, cu un nivel politic scăzut, 
receptivi la influența ideologiei 
dușmane.

Propaganda imperialistă, ele
mentele reacționare din interior, 
foștii capitaliști și moșieri, chia
buri și legionari se străduiesc să 
infecteze conștiința unor tineri mai 
înapoiați, necăliți din punct de ve
dere politic, cu otrava ideilor na- 
ționalist-șovine, să propage învrăj
birea și izolarea națională, 
influența acestora, mai sînt 
studenți — desigur puțini la 
măr — care au manifestări 
ționaliste, șovine. Din discuțiile 
purtate de delegați la conferință 
au reieșit citeva asemenea manifes
tări. Cum au fost posibile aseme
nea manifestări ? Ele se explică 
în primul rînd prin slaba activi
tate de clarificare politico-ideolo- 
gică dusă de organizațiile U.T.M. 
și asociațiile studenților din fa
cultățile respective printre studenți, 
prin lipsa de combativitate revo
luționară a acestora față de men
talitățile șovine naționaliste.

Partidul ne învață că în condi
țiile regimului nostru democrat- 
popular, în condițiile înfăptuirii cu 
succes a politicii naționale leni
niste de» deplină egalitate în drep
turi a naționalităților conlocui
toare cu poporul romîn, școala re
prezintă un mijloc puternic de edu
cație a tinerilor în spiritul luptei 
unite, frățești pentru cauza co
mună a construirii socialismului. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M., aso
ciațiile studenților trebuie să acor
de cea mai mare atenție proble
melor ideologice, explicării politi
cii leniniste a partidului nostru în 
problema națională. Iar față de 
acele elemente care se dovedesc 
prin comportarea și atitudinea lor

Sub 
unii 
nu- 
na-

că sînt purtătorii și propagatorii 
acestor concepții, organizațiile 
U.T.M- și asociațiile studenților 
trebuie să adopte o atitudine com
bativă, să le demaște în fața ma
sei studenților. Elementele națio
naliste și șovine nu au ce căuta 
în facultățile noastre.

Mai sînt asociații ale studenților 
și organizații U.T.M. în unele fa
cultăți care nu se ocupă perma
nent, cu grijă și preseverență de 
formarea concepției despre viață a 
studenților, de» etica lor, care trec 
cu vederea pe lîngă manifestări 
ce contravin principiilor moralei 
noastre comuniste, considerîndu-le 
minore. împotriva oricăror mani
festări de ploconire în fața culturii 
decadente, occidentale, de împă
ciuitorism, de lipsă de vigilență, 
de moliciune, împotriva oricăror 
concesii făcute moralei și ideolo
giei burgheze, ele trebuie să-și 
creeze o puternică opinie de masă 
în rîndul studenților.

Organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studențești fac încă puțin pen
tru răspindirea și însușirea de că
tre studenți a concepției materia
liste despre lume și societate. In 
facultăți, care au menirea de a fi 
cetăți ale științei, ale luptei împo
triva tuturor concepțiilor retrogra
de ce frînează gindirea creatoare a 
oamenilor, mai erxistă studenți care 
după ce lasă din mîini cărțile în 
care se vorbește despre cuceririle 
epocale ale științei moderne ce au 
infirmat în chip zdrobitor toate 
prejudecățile mistice, merg la bi
serică. Un intelectual valoros nu 
poate contribui din toatei puterile 
la progresul civilizației dacă min
tea sa este încă încătușată de pre
judecăți, de superstiții. Organiza
țiile U.T.M., asociațiile, trebuie să 
lupte neîmpăcate împotriva aces
tui balast care trage înapoi pe 
mulți tineri ce se pregătesc să de
vină viitori intelectuali, viitori oa
meni de știință, care prin însăși 
activitatea lor vor trebui să zdro
bească ultimele rămășițe ale misti
cismului.

Partidul ne învață să nu uităm 
nici-o clipă de primejdia influen
ței ideologiei burgheze, de încercă
rile disperate ale dușmanilor din 
interior și din afară de» a semăna 
în mijlocul oamenilor muncii și în 
special al tineretului, otrava ideo
logiei și moralei claselor exploata
toare. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej ne-a arătat în cuvîntarea 
sa că „Aceste rămășițe ale trecu
tului nu dilspar de la sine, lichi
darea lor, eliberarea oamenilor 
muncii și în primul rînd a tinere
tului — de astfel de rămășițe de 
gindire, necesită o luptă ideologi
că perseverentă".

Una din principalele sarcini ale 
organizațiilor U.T.M. și asociații
lor studenților este intensificarea 
muncii politico-ideologice în facul
tăți, răspîndirea invățăturji marx
ist-leniniste a politicii partidului. 
Intelectualul zilelor noastre care 
are un' rol conștient și de mare 
răspundere în construirea noii so
cietăți trebuie să aibă un orizont 
larg care să depășească comparti
mentul 
trebuie 
legilor 
cietății 
nistă
creatoare, care-i dă 
clară a țelului muncii sale știin
țifice.

Față de manifestările și influ- 
iența ideologiei burgheze, organi
zațiile! U.T.M., asociațiile studenți
lor trebuie să ia o atitudine fermă 
și intransigentă. Combătind orice 
manifestări de împăciuitorism, de 
lipsă de vigilență, de moliciune, 
orice concesii făcute moralei și 
ideologiei burgheze, ele trebuie să 
creeze o puternică opinie masă 
în rîndul studenților împotriva 
unor asemenea manifestări.

Un cîmp vast de activitate pen
tru asociații îl constituie pregăti
rea științifică temeinică a studen
ților, preocuparea pentru legarea 
învățămîntului de practică, pentru 
apropierea studenților de proble
mele și nevoile curente ale econo
miei naționale, pentru ca după 
absolvire, acolo unde vor munci 
să poată aduce o contribuție im
portantă la dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei și culturii noa
stre socialiste.

Pe calea practicii în producție, 
a contactului permanent cu între
prinderile, a orientării 
științifice organizațiile 
asociațiile trebuie să-i 
studenți să se apropie 
să simtă pulsul marii lupte pe» care 
o duce poporul, să înțeleagă ce 
așteaptă oamenii muncii de la ei, 
să se pregătească la înălțimea ce
rințelor construcției socialiste. Tot
odată aceasta trebuie să contribuie 
la strîngerea legăturilor studenți
lor cu tinerii muncitori din fabrici, 
la organizarea de acțiuni comune 
cu aceștia, la cultivarea în rîndul 
studenților a spiritului 
resc, a moralei sănătoase 
rești, a spiritului de combativitate 
și vigilență politică, caracteristic 
clasei muncitoare.

In cuvintul rostit la confe-

rința noastră tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus: „Să for
măm in rîndurile tineretului o opi
nie de masă pentru a se pregăti în 
vederea intrării în școli superioare 
muncind în producție, deoarece 
drumul cel mai sigur spre învăță- 
inintul superior, spre o calificare 
profesională înaltă, duce prin 
școala muncii în fabrică, în uzină, 
în mină, in gospodăria agricolă 
de stat, în gospodăria agricolă 
colectivă". Din acestei cuvinte re
zultă pentru organizația noastră 
sarcina de a dezvolta și mai mult 
în rîndul elevilor din șgblile medii 
dragostea față de munca fizică, 
dorința de a-și însuși o meserie, 
de a lucra în fabrică, în mină. în 
gospodăria colectivă și convinge
rea că drumul just și sigur care 
duce la formarea lor temeinică și 
multilaterală este cel arătat cu 
claritate de partid. De asemenea 
organizațiile U.T.M. din fabrici și 
uzine, de pe șantiere, din gospo
dăriile colective și de stat să dez
volte și mai mult în rîndul 
tinerilor muncitori hotărîrea de 
a-și ridica continuu calificarea 
profesională, pregătirea politică și 
culturală, de a folosi marile posi
bilități create de regimul nostru 
pentru a păși pe porțile larg des
chise ale învățămîntului superior. 
Tovarăși, delegații la conferință 
au relevat în discuții, pe lîngă 
succesele obținute în munca gene
rală a asociațiilor și unele lipsuri. 
Unii au criticat printre altele și o 
serie de deficiențe din munca Con
siliului U.A.S.R. Criticile aduse 
sînt juste, puteau fi chiar mai nu
meroase și mai puternice. Noul 
Consiliu U.A.S.R., va trebui să 
țină seamă în activitatea sa vii
toare de criticile și sezisările fă
cute de delegați. Trebuie să spu
nem că în bună măsură aceste 
critici se adresează și Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor care nu a îndrumat în
totdeauna în mod consecvent și 
eficace activitatea asociațiilor stu
denților.

Asociațiile
fie pe viitor și mai îndeaproape 
îndrumate și
de organele și organizațiile Uniu
nii Tineretului Muncitor. Cu aju
torul U.T.M.-ului asociațiile tre
buia să-și mărească forța mobili
zatoare și capacitatea de organi
zare, să-și ridice combativitatea 
politică, să-și sporească tot mai 
mult rolul în educația comunistă 

studenților.

studenfilor trebuie să

ajutate în munca lor

a

Tovarăși,

îngust al specialității sale, 
să fia înarmat cu știința 

generale ale naturii și so- 
— învățătura marxist-leni- 
care-i fructifică gîndirea 

perspectiva

cercurilor
U.T.M. și 
ajute pe 
de viață,

muncito- 
muncito-

Conferința noastră relevînd suc
cesele obținute a dezbătut cu mult 
simț de răspundere și la un înalt 
spirit critic lipsurile existente încă 
în munca noastră. Cu aceste lip
suri sîntem în luptă și însăși scoa
terea lor în evidență constituie o 
chezășie de seamă în lichidarea 
lor. Aceasta dovedește nu slăbi- 

i ciunea ci tăria asociațiilor noas- 
, tre, hotărîrea studențimii patriei 

noastre de a obține rezultate și 
mai mari în munca și activitatea 
sa în viitor. Vor fi fără îndoială 
elemente dușmănoase din interio
rul și din afara țării noastre care 
vor căuta să folosească această 
critică împotriva noastră. Dar așa 
cum spune un proverb popular: 
„Clinii latră, .caravana trece". în
drăznesc oare țările capitaliste să 
organizeze astfel de dezbateri cu 
studenții țărilor lor ? Nu îndrăz
nesc pentru că astfel de dezbateri 
ar zdruncina însuși sistemul orîn- 
duirii respective care constituie 
baza declinului învățămîntului su
perior din țările capitaliste.

Conferința Națională a studenți
lor a relevat încă odată cu putere 
că studențimea patriei noastre for
mată in mare parte din fii ai 
muncitorilor și țăranilor, este ani
mată de un puternic avînt patrio
tic, de o entuziastă hotărire de a 
urma ferm drumul arătat de par
tid- Dușmanii patriei noastre, ai 
regimului democrat-popular se în
șeală amarnic dacă își închipuie 
că vor putea să clintească tinere
tul nostru studios de pe drumul 
său. Nimic nu va putea abate stu
dențimea noastră de la lupta sa 
pentru cauza poporului, pentru 
cauza construirii socialismului. 
Studențimea noastră împreună cu 
întregul tineret este astăzi mai 
mult ca oricînd strîns unită in ju
rul partidului și guvernului ho- 
tărită să-și dăruiască cauzei socia
lismului, înfloririi patriei noastre 
toată energia și elanul său tine
resc.

Izvorul tuturor succeselor noas
tre, chezășia realizărilor noastre 
viitoare îl constituie aplicarea po
liticii înțelepte a Partidului Mun
citoresc Romîn, conducerea Uniiu- 
nii Tineretului Muncitor și asocia-

fiilor studenților de către partid, 
întreaga noastră muncă are la 
bază învățătura partidului, cuvin
tul partidului care ne ferește de 
greșeli, care ne arată drumul just 
pe care trebuie să mergem, care 
ne însuflețește și ne înarmează în 
luptă pentru realizarea mărețelor 
sarcini care ne revin.

★

Tineretul patriei noastre, studen
țimea, educați de partid în spiritul 
internaționalismului proletar spri
jinind politica externă a statului 
nostru democrat-popular, au mili
tat și militează permanent pentru 
întărirea unității tineretului demo
crat din întreaga lume în lupta 
pentru pace si progres social. Ti
neretul nostru este conștient că u- 
nitatea și puterea lagărului socia
list este una din condițiile princi
pale ale victoriei socialismului, ale 
apărării independenței noastre na
ționale, ale apărării păcii în lume- 
Tineretul din R.P. Romînă dezvol
tă continuu relațiile frățești de prie
tenie cu tineretul sovietic, cu glorio
sul Comsomol Leninist, cu tinere
tul Chinei Populare și al celorlalte

țări socialiste. Aceasta reprezintă 
o contribuție importantă a tinere
tului nostru la întărirea continuă 
a unității lagărului socialist, a 
forțelor socialismului din lumea 
întreagă.

Dușmanilor socialismului și pă
cii, imperialiștilor, ca și reviz’o- 
niștilor da pretutindeni nu le este 
însă pe plac unitatea de nez
druncinat a lagărului socialist și 
de aceea ei se dedau continuu la 
atacuri și provocări împotriva 
rilor socialiste. Un obiectiv 
portant al dușmanilor noștri 
constituie în acest sens tînăra
nerație din țările socialiste, lupta 
împotriva unității și frăției ei, a 
solidarității ei internaționaliste.

In ultimul timp conducătorii 
organizației de tineret și studenți 
din R.P.F. Iugoslavia încearcă pe 
diferite căi să submineze unitatea 
tineretului din țările lagărului so
cialist, să semene vrajbă între or
ganizațiile comuniste de tineret 
din aceste țări. Ei își învăluie. a- 
ceastă politică în fraze demago
gice despre dorința de unitate cu 
tinerii din întreaga lume. Toate a-

ță- 
im- 

îl 
ge-

cestea departe de a contribui
la cauza întăririi colaborării inter- furie- că poporal nostru a alungat 
naționale a tineretului sînt menite 
să submineze unitatea mișcării de- fericirea. Dar tocmai această lup- 
mocratice de tineret. Ele sînt con
trarii înseși intereselor proprii ale 
tineretului și studenților iugoslavi.

Nimeni și nimic nu va reuși 
vreodată să clintească unita
tea de fier a tinerei generații din 
țările socialiste, educate de parti
dele marxist-leniniste în spiritul 
nobilelor idei ale internaționalis
mului proletar, în spiritul frăției 
și solidarității în lupta pentru ace
leași mărețe idealuri. Unitatea la
gărului socialist în frunte cu Ma
rea Uniune Sovietică, este sfîntă 
pentru întreg tineretul din țările 
noastre surori.

răi, veninoși, care turbează de

pe spoliatori și-și făurește liber

tă care ne cere să fim dîrzi, căliți, 
neînfricați, umple de hotărîre ini
mile noastre, mobilizează toate 
forțele noastre tinerești.

Știm că sub conducerea iubitului 
nostru părinte — Partidul Munci
toresc Romîn — vom învinge orice 
greutate și piedici și ne vom în
făptui visele minunate.

Asociațiile studenților trebuie să 
muncească cu și mai multă hotă
rîre pentru a contribui activ la 
educarea studențimii noastre în 
spiritul acestei înalte
spiritul luptei înflăcărate 
cauza nobilă a construirii 
lismului în patria noastră,

TRÂIASCA PARTIDUL
CITORESO ROMIN — CONDU- 
CATORUL IUBIT AL POPORU- 
LUI NOSTRU PE DRUMUL SO
CIALISMULUI 1

TRAIASCA SCUMPA NOAS
TRĂ PATRIE - REPUBLICA 
POPULARA R0MINA1

Tovarăși,

datorii, în 
pentru 
socia-

MUN-
Trăim zile minunate, zile de 

luptă eroică 'și de victorii strălu
cite cum n-a mai cunoscut nicio
dată poporul nostru în întreaga 
sa istorie. Avem desigur, de în- 
frînt încă greutăți. Marșului nos
tru înainte i se mai opun dușmani

Cuvintul tovarășului
acad. At ana se J

vicepreședinte al Consiliului de
al R Romine,

ministrul Invâțâmintului și
Lucrările conferinței dumnea

voastră, ce se desfășoară în spirit 
de seriozitate și combativitate, a- 
rată creșterea maturității și nive
lului cadrelor noastre studențești, 
dezvoltarea conștiinței și spiritului 
de răspundere față do îndatoririle 
care revin studenților, ca cetățeni 
care se pregătesc să devină mîme 
Specialiști de înaltă calificare, ca
dre de ’bază ale economiei și cul
turii.

Manifestările entuziaste de dra
goste și devotament față de Parti
dul Muncitoresc Romîn și față de 
statul nostru sînt o garanție că și 
pe viitor, studențimea va urma cu 
fermitate politica partidului nostru 
spre binele întregului popor.

Salutul adresat Conferinței de 
’tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej în 
numele C.C. al P.M.R. și al Consi
liului de Miniștri mobilizează ca
drele didactice și studenții la luptă 
pentru continua îmbunătățire și 
perfecționare a învățămîntului su
perior, pentru legarea lui ma’ 
strînsă de necesitățile arzătoare 
ale dezvoltării economiei și cultu
rii patriei noastre, pentru a ridica 
conținutul procesului de învăța- 
mint și 
rații de 
vel.

Prin
resc Romîn și a Guvernului R. P. 
Romîne și ca urmare a succeselor 
obținute de poporul nostru munci
tor, învățămîntul superior s-a dez
voltat mult în anii regimului demo
crat-popular, devenind un factor 
puternic în lupta pentru construi
rea vieții noi în patria noastră.

Importantele documente de par
tid și de stat, ca documentele Con
gresului al 11-lea al P-M.R., Hotă- 
rîrea Biroului Politic al C C. al 
P.M.R. din 26 iunie 1956, cu pri
vire la unele măsuri de îmbunătă
țire a activității cultural-educative 
în rîndul studenților, Hotărîrea de 
partid și guvern din iunie 1957 cu 
priv’re la îmbunătățirea învăță
mîntului superior și altele au dat 
învățămîntului superior orientarea 
justă și au indicat perspectivele 
lui de dezvoltare.

Porțile instituțiilor de învăță- 
mînt superior au fost larg deschise 
fi’Tor oamenilor muncii. Concursul 
pentru obținerea burselor acordate 
prin întreprinderile socialiste și 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare asigură admiterea în 
vățămîntul superior, în fiecare 
școlar, a unui mare, număr 
muncitori, fii de muncitori și 
răni muncitori.

Prin reorganizarea învățămîntu- 
lui superior s-a pus la temelia sa 
un conținut științific, bazat pe o 
justă orientare ideologică.

Prin grija de zi cu zi a parti
dului nostru, studenților li se asi
gură condiții din ce în ce mai bune 
de viață și de studii pentru însu
șirea creatoare a științei.

In continuare vorbitorul a ară
tat că în urma hotărîrilor partidu
lui și guvernului în ultimii ani au 
fost luate unele măsuri în direcția 
legăturii mai strînse a învățămîn
tului superior cu practica construc
ției socialiste; ele s-au reflectat po
zitiv în înarmarea mai temeinică a 
absolvenților cu cunoașterea pro
blemelor practice ale producției. 
Experiența pozitivă cîștigată în

de educare a tinerei gene- 
intelectuali la un înalt ni-

grija Partidului Muncito-

în- 
an 
de 
tă-

urma introducerii practicii premer
gătoare studiilor la unele specia
lități pune problema extinderii a- 

• cestui fel de practică la toate spe
cialitățile învățămîntului tehnic și 

i eventual la unele din învățămîntul 
universitar, (științe naturale, chi
mie etc).

Sarcinile mari puse de Plenara 
C.C al P.M.R. din noiembrie 
1958 în domeniul dezvoltării eco
nomiei patriei noastre, .— a spus 

. în continuare vorbitorul — cer li
chidarea lipsurilor serioase care 

, mai dăinuie și elaborarea forme- 
i lor și metodelor concrete de le- 
i gare temeinică -a învățămîntului 
i superior de nevoile industriei, a- 

griculturii. construcțiilor, trans- 
i porturilor.

Este plină de semnificație pri
mirea entuziastă, plină de însu
flețire oare a fost făcută de parti- 

. cipenții la conferință cuvintelor 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — „drumul cel mai sigur 
spre învățămîntul superior, spre 
o calificare profesională 
duce prin școala muncii 
brică, în uzină, în mină, 
podăria agricolă de stat, 
podăria agricolă colectivă !“.

Sîntem cu toții conștienți de 
importanța pe care o are pentru 
formarea noii intelectualități le
gată de popor și temeinic înar
mată cu cunoașterea vieții și a 
producției, cuprinderea în învă
țămîntul superior a tot mai nu
meroși tineri care lucrează ne
mijlocit în producție.

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului sînt țn curs de elabo
rare măsurile necesare pentru a 
face ca învățămîntul seral și 
fără frecvență, special menit pre
gătirii tinerilor aflați în produc
ție, 
mai 
noii 
por, 
producției și vieții, profund devo
tată construcției socialiste și co
muniste.

O altă problemă de importanță 
extrem de mare este ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a conținutului 
științific și ideologic al învățămîn
tului. Buna pregătire a studenților 
nu poate fi realizată fără o temei
nică însușire a ideologiei marxist- 
leniniste. De aceea, este necesar 
să se ridice continuu nivelul pre
dării și al seminariilor la știin
țele sociale, să 
gătura acestor 
lalte discipline, 
juste orientări 
cursurilor de specialitate.

Nu se poate concepe un curs, 
mai ales teoretic, cu adevărat 
științific, la un nivel cu adevărat 
înalt, dacă nu este bazat pe 
concepția științifică despre lume 
a materialismului dialectic.

Avem tot mai numeroase cadre 
didactice vîrstnice și tinere care 
predau lecții la un nivel înalt 
științific și ideologic și depun 
eforturi pentru a face progrese 
zi de zi în această direcție.

Totuși, pe bună dreptate 
portul Consiliului U.A.S.R. 
discuțiile la raport a-u subliniat 
o serie de lipsuri serioase în con
ținutul cursurilor. Unele cursuri, 
cu caracter aplicativ, predate atît 
la institutele agronomice, cît și la

înaltă 
in fa

in gos- 
in gos-

să joace un rol din ce în ce 
mare în opera de creare a 
intelectualități ieșite din po- 
călită în lupta cu greutățile

se întărească le- 
catedre cu cele- 
în vederea unei 
a conținutului

ra-
Și

cele tehnice sînt rupte de reali
tățile practicii noastre industriale 
și agricole, se bazează mai mult 
pe literatură — și aceea deseori 
învechită — ignorează cuceririle 
tehnice din țara noastră și din 
această cauză ajută prea puțin 
pe studenți în însușirea unor cu
noștințe de bază în profesia lor 
viitoare.

Lipsuri mari se manifestă și 
în predarea matematicii și fizicii. 
Există la unele cadre o subapre
ciere a laturii aplicative a mate
maticii, deși este cunoscut că a- 
ceastă disciplină joacă un rol 
uriaș în toate domeniile cercetării 
științifice și ale progresu.ui teh
nic. In prezent matematicienii au 
propus să se construiască^ mașini 
de calcul electronic care să le dea 
posibilitate să participe mai intens 
la rezolvarea unor probleme prac
tice, ca și la cercetarea științif’că 
Ia nivelul progresului tehn’cti 
actuale.

Este de datoria noastră a tutu
ror, conduceri, cadre didactice, 
studenți. să manifestăm o înaltă 
exigență și combativitate semna- 
lînd și luînd poziție hotărîtă îm
potriva oricăror influențe străine, 
dăunătoare apărute în lecții, în 
manuale, La seminarii și lucrări 
practice.

■ De un neprețuit ajutor pentru 
cadrele didactice în munca lor 
de autoperfecționare, de însușire 
a concepției științifice despre 
lume, de cunoaștere a politicii 
partidului și guvernului fără de 
care ele nu pot fi adevărați edu
catori ai noii generații de inte
lectuali, este studierea organizată 
a marxism-leninismului. Vorbito
rul a arătat că nu au ce căuta 
în rîndul cadrelor didactice din 
învățămîntul superior acele ele
mente care nu contribuie la con
struirea socialismului, care nu 
stau pe pozițiile clasei muncitoare.

In continuare vorbitorul s-a re
ferit la problema educării studen
ților în spiritul dragostei față de 
patria noastră socialistă, față de 
partidul clasei muncitoare, în spiri
tul internaționalismului proletar — 
una din problemele centrale ale 
învățămîntului superior.

Considerăm că numai acele ca
dre își merită titlul de educator — 
a spus vorbitorul — care unesc 
un înalt nivel profesional, cu o 
bogată activitate obștească, cu un 
aport pozitiv la educarea tinere
tului- Conducerile instituțiilor de 
învățămînt superior nu au dreptul 
să se arate indiferente sau îngă
duitoare în această privință și sînt 
datoare să ia măsuri ca toate ca
drele didactice să-și îndeplinească 
conștiincios obligația cea mai de 
cinste și de onoare — aceea de 
a contribui la educarea noilor in
telectuali în spiritul socialismului. 

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în cuvîntarea sa rostită la a- 
ceastă conferință spunea : „Trebuie 
dusă o luptă hotărîtă 
rămășițelor mentalității și mora
vurilor burgheze, pentru comba
terea influenței concepțiilor bur
gheze în știință și a prejudecăți
lor mistice, care împiedică pe cel 
ce este încă stăpinit de ele. să se 
formeze ca un adevărat intelectual 
de valoare".

Na bucură poziția hotărîtă pe 
care au luat-o vorbitorii la această 
conferință față de încercările de a 
strecura în conștiința studenților 
idei străine, retrograde, mistice 
sau de-a dreptul dușmănoase. Nu 
este un secret faptul că dușmanii

împotriva

oja,
Miniștri

Culturii
noștri încearcă să facă mai ales 
din tineret obiectul influenței lor 
otrăvite. De aceea asociațiile de 
studenți sînt datoare să lupte pen
tru a crea în facultăți, în grupele 
de studenți un climat refractar ori
cărei influențe străine, dușmănoa
se.

Arma cea mai otrăvită, mai 
mîrșavă și mai perfidă a burghe
ziei cu care vrea să pervertească 
în special pe tineri este naționa
lismul și șovinismul. Naționalis
mul este buruiana veninoasă care 
trebuie smulsă din rădăcini, fără 
milă, ori de. cite ori răsare prin- 
tre noi. Partidul nostru a dus și 
duce o luptă necruțătoare împotri
va naționalismului de orice natură. 
Pe aceeași poziție, școala trebuie 
să contribuie la educația 
tică și internaționalistă a 
tului studios, la cultivarea 
tului reciproc și înfrățirii 
naționalitățile ce conviețuiesc pe 
teritoriul patriei noastre.

Unii dintre tovarășii care au 
luat cuvîntul la această conferința, 
studenți și profesori, au ridicat 
problema dacă actuala organizare 
a învățămîntului nostru superior 
corespunde cerințelor leniniste de 
a contribui la apropierea și înfră
țirea între tinerii romini cu cei ai 
naționalităților conlocuitoare.

In lumina învățăturii leniniste 
cu privire la necesitatea ca tine
rii diverselor naționalități din ca
drul aceluiași stat să învețe în 
școli unice, considerăm foarte pre
țioase propunerile făcute de stu
denții de la universitățile „V. Ba- 
beș“ și „I. Bolyși" din Cluj și de 
la l.M.F.-Țg. Mureș și de tova
rășii 
viciu 
a se studia posibilitățile reorgani
zării 
tineretul nostru studios să învețe 
și să trăiască împreună, să desfă
șoare laolaltă activitatea obșteas
că și culturală.

Partidul Muncitoresc Romîn și 
statul democrat-popular în grija 
lor pentru dezvoltarea învățămîn
tului și asigurarea studiului 
limba maternă pentru tinerii 
ționalităților conlocuitoare, 
profund preocupate ca școala 
fie o armă puternică de apropiere 
și înfrățire între naționalități, de 
educare în spiritul internaționalis
mului socialist.

Adresîndu-se studenților din în
treaga țară vorbitorul a spus:

Aveți în țara noastră condiții de 
studiu și de 
tat niciodată 
diții pentru 
studenții din 
țări capitaliste. După terminarea 
școlii se deschid în fața voastră 
asemenea largi posibilități de afir
mare a capacităților și inițiative
lor creatoare, la care nici nu pu
teau visa măcar studenții din Ro- 
mjnia burghezo-moșierească și pe 
care și le-ar dori majoritatea stu
denților din lumea capitalistă.

Noi mergem cu fermitate înain
te pe drumul construirii socialis
mului, fiindcă facem parte din in
vincibilul lagăr al păcii în frunte 
cu glorioasa Uniune Sovietică.

Noi mergem înainte fără șovăire, 
siguri de victoria noastră, fiindcă 
sîntem conduși de Partidul Munci
toresc Romîn și de Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

patrio- 
tinere- 

respec- 
dintre

rectori acad. prof. C. Daico- 
și prof. univ. L. Takâcs de

învățămîntului în așa fel ca

in 
na- 
sînt 

să

trai cum nu au exis- 
in trecut la noi, con- 
care vă pot invidia 
cele mai avansata



A doua Conferință
Națională a U.A.S.R.s_ _ _ _ _ _ _ _ _

Declarația Conferinței Naționale 
a Uniunii Asociațiilor Studenților 

din R. P. Romînă
cu privire la colaborarea internațională 

a studenților în lupta pentru pace

Cu prilejul celei 

de-a 41-a aniversa ri a Armatei Sovietice 

Recepția oferită de atașatul 
militar, naval și al aerului 

al Uniunii Sovietice

de oameni, întreaga ome-

întărirea păcii sînt vital 
lumii, întreaga tinără ge-

Conferința Națională a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P. Rotnînă, care și-a desfășurat 
lucrările în zilele de 19—22 februarie 1959 la 
București, consideră că problema cea mai ar
zătoare pentru organizațiile studențești din în
treaga lume este dezvoltarea înțelegerii și 
colaborării intre ele, unirea eforturilor lor ta 
lupta pentru pace.

In menținerea și 
interesate popoarele 
nenație.

Sute de milioane 
nire progresistă, popoarele din țările socialiste, 
popoarele țărilor care și-au dobîndit recent in
dependența națională, masele muncitoare de 

Q pretutindeni se ridică cu hotărîre pentru coexîs- 
<2 tență pașnică între state cu sisteme sociale di- 
v ferite, pentru rezolvarea problemelor litigioase 
C dintre state pe calea tratativelor, pentru pace, 
v Au trecut aproape 14 ani de la sfîrșitul celui 
v de-al doilea război mondial, rănile lăsate de 
v acesta nu s-au vindecat încă, și din nou cercu- 
v rile agresive imperialiste amenință pacea pro 
<? priilor lor popoare și a întregii lumi.
V Ne adresăm studenților din Europa și din 
(? întreaga lume care iubesc pacea să-și unească 
v forțele lor, să-și ridice glasul împotriva cursei
V înarmărilor, împotriva războiului rece.
<? Fonduri și mijloace materiale imense se chel- 
<2 tulesc pentru producerea armamentului și mij- 
v loacelor de exterminare în masă, in timp ce 
v milioane de oameni din numeroase țări sînt 
< lipsiți de mijloacele necesare existenței.
v Chemăm colegii noștri din toate țările, ca 
v alături de forțele care luptă pentru pace să 
v ceară :
x — încetarea imediată a cursei
x — dezarmarea ;
x — interzicerea și distrugerea
x arme nucleare și termonucleare; 
X — lichidarea bazelor militare
x riile altor state.
x Fondurile și mijloacele materiale utilizate
X în prezent pentru înarmare să fie folosite 
\ tru :
x — creșterea bunăstării popoarelor ; 
x — dezvoltarea industriei și agriculturii, 
x struirea de școli și universități, cămine și 
\ tine, laboratoare și spitale, dezvoltarea științei 
\ și culturii, ajutorarea țărilor slab dezvoltate. 
\ lichidarea rușinoasei plăgi a analfabetismului,

înarmărilor ;

stocurilor de

de pe terito

pen-

con- 
can-

șomajului și mizeriei in acele părți ale lumii 
unde acestea mai bîntuie.

Energia atomică, descoperirile epocale con
temporane să fie puse în slujba dezvoltării 
științei și tehnicii, pentru producerea bunurilor 
materiale ale societății, pentru ridicarea bună
stării omenirii.

Conferința noastră iși exprimă solidaritatea 
cu lupta eroică a popoarelor, a tineretului și 
studenților din colonii pentru libertate și inde
pendență națională.

Idealurile noastre, ale studenților, de a ne 
aduce contribuția la dezvoltarea culturii și științei, 
pe care să le punem în slujba bunăstării po
poarelor pot fi înfăptuite numai în condițiile 
existenței păcii.

Să ne unim forțele indiferent de naționali
tate, de convingeri politice, de credințe reli
gioase, pentru a face ca universitățile din toate 
țările să devină instituții ale păcii, puternice 
cetăți de luptă împotriva forțelor agresive, îm
potriva dușmanilor civilizației.

Considerăm că acțiunea pentru consolidarea 
păcii constituie o platformă de unire pentru 
realizarea unor acțiuni comune a tuturor orga
nizațiilor studențești, de înlăturare a piedicilor 
care există în calea colaborării în mișcarea 
mondială studențească.

Sprijinim din toată inima inițiativa U.I.S. de 
a convoca o Conferință internațională a stu
denților pentru pace Studenții noștri alături 
de întregul tineret se pregătesc pentru a-și 
aduce contribuția la succesul celui de-al VH-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studenților 
de la Viena. Ne exprimăm speranța că studenții 
din toată lumea vor participa și vor aduce 
contribuția lor la succesul acestor manifestări în
chinate cauzei colaborării și prieteniei dintre 
tineretul și studenții din întreaga lume.

Studenți din toate țările lumii, colegi, să ne 
unim eforturile pentru a apăra acest bun de 
preț al omenirii — pacea — pentru a păstra 
comorile culturii și civilizației omenirii ! Să ră
sune pe toate meridianele vocea noastră unită 
pentru pace, pentru coexistență pașnică, pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase !

Trăiască tineretul studios luptător pentru 
pace!

Trăiască pacea și înțelegerea intre popoare !

Cuvîntul de închidere
a lucrărilor celei de-a 11-a

Conferințe pe țară a 
rostit de tov. Ion

Tovarăși,

Se apropie de sfârșit lucrările 
Conferinței noastre care timp de 
3 zile a dezbătut pe larg rezul
tatele obținute de asociațiile stu
denților, a scos la iveală lipsu
rile existente în munca noastră 
și a stabilit sarcinile lor de vii
tor pentru educarea tineretului 
studios, pentru formarea cadre
lor de specialiști bine pregătiți, 
cetățeni înaintați, care să-și dă
ruiască toate forțele cauzei po
porului muncitor.

'Exprimînd sentimentele cele 
mai profunde ale tuturor stu
denților din Republica Populară 
Romînă, delegații la Conferință 
au afirmat dragostea studențimii 
noastre față de Partidul Munci
toresc Romîn, față de regimul 
democrat-popular, adeziunea ei 
deplină la politica partidului și 
guvernului de construire a socia
lismului în țara- noastră, de întă
rire continuă a unității țărilor la
gărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică, de pace și co
laborare internațională; au dat 
glas dorinței studenților de a 
contribui cu toate puterile lor la 
întărirea și înflorirea patriei noa
stre dragi.

Salutul adus Conferinței noastre 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în numele Comitetului Cen
tral al Partidului 'Muncitoresc 
Romîn și al guvernului R. P- 
Romîne, ne însuflețește și ne 
face să fim și mai conștienți 
de răspunderea ce ne revine. 
El constituie pentru noi un 
program concret de muncă și 
luptă pentru îmbunătățirea con
tinuă a muncii asociațiilor 
noastre, pentru creșterea contri
buției lor, sub conducerea orga
nizațiilor de partid și cu ajuto
rul organizațiilor U.T.M.. la îm
bunătățirea întregii activități din 
universitățile și institutele de în- 
vățămînt superior, pentru ca ace
stea să se dezvolte și mai mult 
ca cetăți ale științei și culturii 
'naintate, de luptă îm-potriva a 
ot ce este vechi și perimat, pen- 
ru promovarea și victoria nou

lui, pentru formarea cadrelor de 
ntelectuaii capabili și devotați 
'.rup și suflet cauzei construcției 
octaliste.
Reîntorcîndu-ne în centrele uni

versitare, în mijlocul studenților 
care ne-au delegat, va trebui să

mobilizăm toate forțele pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid, a hotărîrilor adoptate de 
Conferință pentru a contribui tot 
mai mult la formarea și educa
rea studenților ca cetățeni înain
tați, ca viitoare cadre de specia
liști comuniști, devotați trup și 
suflet poporului muncitor, cauzei 
partidului, construirii socialismu
lui în țara noastră. Urăm tutu
ror delegaților și invitaților la 
Conferință noi succese în muncă 
și învățătură.

Tovarăși,

In numele tuturor delegaților 
le Conferință, îngăduiți-mi să 
mulțumesc tuturor invitaților care 
au asistat și și-eu adus contri
buția la lucrările noastre: acade
micienilor, cadrelor didactice, ac
tiviștilor de partid și U.T.M., 
reprezentanților Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, ai ce
lorlalte ministere și ai organiza
țiilor obștești.

Mulțumim pentru participare 
și pentru urările pe care ni le-au 
adresat tuturor delegaților de 
peste hotare, reprezentanților or
ganizațiilor frățești din țările so
cialiste, reprezentantului studen
ților din Irak, reprezentantului

U.A.S.R. 
Iliescu
U.I.S. și-i asigurăm că au în stu
denții din Republica Populară 
Romînă prieteni adevărați, devo
tați tovarăși de luptă.

Tovarăși.

Conferința noastră a fost o pu; 
ternică demonstrație a dragostei 
și devotamentului studențimii 
noastre față de Partidul Munci
toresc Ramin, față de Guvernul 
Republicii Populare Romîne, a 
hotărîrii sale de a merge neabă
tut pe drumul arătat de partid. 
Conferința noastră a demonstrat 
că azi, mai mult ca oricînd, stu
dențimea noastră este strîns 
unită în jurul partidului și gu
vernului, devotată trup și suflet 
cauzei socialismului.

Tovarăși,

Declar închise lucrările celei 
de-a II-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Repu
blica Populară Romînă.

Trăiască scumpa noastră pa
trie, Republica Populară Romînă!

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, Comitetul Central al Par
tidului în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej I

Studenta Gheorghița Fîntină de la Institutul Agronomic Craiova 
lucrează acum in cadrul gospo dăriei colective din comuna Magla- 
vit, regiunea Craiova unde m uncesc și părinții ei. Ea discută cu 
un grup de tehnicieni despre felul cum trebuie selecționată 

sămînta
(Foto AGERPRES)

—-------- ooo-----------

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale

La 22 februarie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Arabe Unite la Bucu
rești, Farid Chehlaoui, a oferit o 
recepție în saloanele ambasadei 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Arabe Unite — Ziua 
proclamării republicii.

La recepție au luat parte Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con 
siliului de Miniștri, Anton Moi 
sescu, vicepreședinte al Prezidiului 
Mari; Adunări Naționale, Petre 
Drăgoescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, M. Suder, mi
nistrul Construcțiilor, Industriei 
Materialelor de Construcții și In
dustrie) Lemnului, C. Prisnea, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, D. Diaconescu, preșcdin 
tele Sfatului Popular al Capitalei,

a R.A.U.
V. Steriopol și M. Petri, adjuncți 
ai ministrului Comerțului, Al. 
Buican și O. Livezeanu, vicepreșe
dinți ai Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. 
Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii romîne de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, Justi
nian, patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Romîne, Maria Rosetti, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
funcționari superiori din Mini 
sterul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială

(Agerpres)

Inaugurarea casei 
memoriale „llie Pintilie"

Duminică dimineața a avut loc 
la Iași solemnitatea inaugurării 
casei memoriale „llie Pintilie".

Au participat tovarășii Dumitru 
Gheorghiu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Iași al 
P.M.R., Constantin Nistor, preșe
dintele Sfatului popular regional 
Iași, reprezentanți ai organizații
lor de masă, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile ieșene 
printre care delegați ai muncitori
lor de la atelierele „Nicolina" care 
acum poartă nuntele lui llie Pin
tilie. membri ai familiei luptătoru
lui comunist.

A luat cuvîntul tov- Emil Ma- 
zilu, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Iași al P.M.R. după care 
a fost vizitată casa memorială.

(Agerpres)

Atașatul militar, naval și al ae
rului al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, generalul-maior I. P- Jura- 
vliov, a oferit luni seara o recep
ție cu prilejul celei de-a 41-a ani
versări a Armatei Sovietice.

La recepție au participat tova
rășii Chivu Stoica, Petre Borilă, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Coliu, general-colonel Leontin Să- 
lăjan, Vladimir Gheorghiu, Ale
xandru Bîrlădeanu, Atanase Joja, 
Anton Moisescu, Gheorghe Stoi
ca, membri ai C.C. al P.M.R. și 
ai guvernului, generali și ofi
țeri superiori ai Forțelor noastre 
Armate, membri ei Consiliu
lui general A.R.L.U.S., generali 
în rezervă foști comandanți ai 
unor mari unități care au luptat 
alături de Armata Sovietică pe

frontul antihitlerist, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, oameni de artă 
și cultură, ziariști romîni și stră
ini.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției general-ma- 
ior I. P. Juravliov, și general-co
lonel Leontin Sălăjan au toastat 
pentru glorioasa armată sovietică, 
pentru frăția de arme și prietenia 
veșnică romîno-sovietică, penj.ru 
pace și prietenie în lumea în
treagă.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

f
(Agerpres)

Ședința festivă din Capitală

Turneul C.C.A. 
în R. P. Chineză

PEKIN 23 (Agerpres). —
In cel de-al cincMea meci din 

cadrul turneului pe care-l între
prinde în R. P. Chineză, echipa 
bucureșteană de fotbal C.C.A. a 
jucat duminică la Pekin cu echipa 
militară „1 august", intilnirea a 
fost urmărită de peste 40-000 de 
spectatori.

în tribuna oficială au luat loc 
tovarășii Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze, Den Siao-pin și Cen-i, locții
tori ai premierului Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Go Mo-jo, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chină, 
și Pin Cijen, primarul orașului. De 
asemenea a fost de față ambasa
dorul R. P- Romîne în R.P. Chi
neză, Barbu Zaharescu.

înainte de începerea jocului to
varășii Ciu En-lai și Cen-i, pre
cum și ambasadorul Barbu Zaha
rescu au coborît pe teren pentru a 
strînge mîna jucătorilor celor 
două formații.

Intilnirea a fost presărată cu 
multe faze interesante și s-a ridi
cat la un bun nivel tehnic. Scorul 
a fost deschis în milnutul 10 de 
Hsien Ti-siun care l-a depășit pe 
Apolzan și a înscris imparabil. 
Echipa C.C.A. a egalat în minu
tul următor prin Alexandrescu. In 
minutul 20 echipa chineză înscrie 
punctul al doilea prin Ha Si-kuan, 
dar cu 3 minute înainte de pauză 
Tătaru aduce egalarea în urma 
unei pase primite de la Constan
tin. In repriza secundă fotbaliștii 
romîni atacă, însă apărarea echi
pei „1 august*1 se apără cu mul
tă precizie, astfel că la capătul 
celor 90 de minute de joc tabela 
de marcaj ilndică rezultatul final 
de 2-2 (2-2).

Echipa C.C.A. își încheie turneul, 
intîlnind miercuri la Pekin selec
ționata orașului.

Succese ale sportivilor noștri 
în întîlniriie internaționale

-K Echipa de fotbal ,,Polonia" 
Bydgoszcz și-a început turneul în 
țara noastră intîlnind duminică 
po stadionul ,,Dinamo" din Capi
tală echipa bucureșteană Rapid. 
Fotbaliștii feroviari au beneficiat 
de un atac în formă cîștigînd vic
toria cu -scorul de 4-0 (2-0) prin 
punctele realizate de Stancu, Copil 
și Enc II (2). In meciul următor 
echipa poloneză va întîlni joi la 
Ploești formația Petrolul

■Jr Duminică seara în sala spor
turilor de la Floreasca echipa se
lecționată masculină de baschet a 
R.P. Romîne a repurtat o victorie 
remarcabili învingînd cu scorul de 
80—61 (41—32) redutabila for
mație a R. Cehoslovace. Baschetba- 
liștii romîni au jucat excepțional

„Cupa Galea“ 
la tenis

Cea de-a 10-a ediție a compe
tiției internaționale de tenis de 
cîmp „Cupa Galea" va reuni anul 
acesta echipele reprezentative a 
16 țări: U.R.S.S., R. Cehoslovacă. 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, Aus
tria, R. P. Germană, Belgia, Spa
nia, Franța, Olanda, R. P. Un
gară, Italia, Luxemburg, Monaco, 
Elveția, Iugoslavia. Acest concurs 
care este o veritabilă „Cupă Da
vis" pentru tineri sub 20 de ani, 
se desfășoară în două faze : prima 
este eliminatorie și echipele parti
cipante susțin meciuri în patru 
zone. In urma tragerii la sorți 
echipa R. P. Romîne a fost repar
tizată în zona a treia ale cărei1 
partide vor avea loc la Monte Car
to. In primul meci jucătorii romîni 
vor întîlni echipa din Monaco. 
Meciurile celorlalte zone se vor 
disiputa la Garmisch Partenkirchen 
(R. F. Germană ) Hertogenbosch 
(Olanda) și Praga.

Turneul final va avea loc la 
Vichy (Franța) între 23 și 27 iu
lie.

in atac reușind să controleze tot 
timpul jocul. Cea mai frumoasă 
comportare din echipa noastră au 
avut-o Nedef și Novacek care au 
realisxit cele mai multe puncte — 
21 și respectiv 25. Din echipa oas
pete s-a remarcat Tetiva I. și To- 
niasek. Jocul a fost condus cu com
petență de Khaitov (R.P. Bulga
ria) și Dobrucki (R. P. Polonă).

-K in ultima zi a concursului in
ternațional de schi din munții Ma
tra (R. P. Ungară) schiorii ro
mîni au realizat o frumoasă vic
torie internațională, cîștigînd pro
ba de ștafetă 3x10 km cu timpul 
de lhl2’02“. In clasamentul com
binatei nordice primul loc a reve
nit schiorului maghiar Csavas cu 
431,4 puncte urmat de Frățilă 
(R-P.R.) cu 429,7 puncte și Pajor 
(R. P. Ungară) cu 385 puncte.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

libertatea și independența patriei 
socialiste, dar au salvat totodată și 
civilizația umană de primejdia de 
moarte a înrobirii fasciste. Zdro
bind forțele agresive ale fascismu
lui german și ale militarismului 
japoneu, Armata Sovietică a elibe
rat și a ajutat să se elibereze o 
serie de țări din Europa și Asia. 
Oamenii muncii din țara noastră, 
militarii forțelor noastre armate 
își exprimă recunoștința fierbinte 
față de Armata Sovietică elibera; 
toare, față de poporul sovietic ai 
cărui fii și-au dat viața pentru 
dezrobirea poporului romîn și care 
ne dă un puternic ajutor frățesc 
în construirea socialismului. Sîn- 
gele vărsat în comun de ostașii so. 
vietici și ostașii romîni în lupta 
împotriva fascismului a cimentat 
prietenia veșnică a popoarelor 
sovietic și romîn.

Generalul-colonel Iacob Teclu 
s-a ocupat în continuare de politi
ca de pace a Uniunii Sovietice, 
arătînd numeroasele ei inițiative 
îndreptate spre destinderea inter
națională și lichidarea războiului 
rece, faptul că această politică 
este aprobată cu căldură nu nu
mai de popoarele țărilor de demo
crație populară, ci și de opinia 
publică din țările capitaliste. Este 
cunoscut însă că cercurile impe
rialiste agresive, nesocotind voin
ța de pace a popoarelor lumii, re
fuză să înțeleagă că amenințările 
n-au nici un rost atunci cînd este 
vorba de U.R.S.S., de lagărul so
cialist și continuă să promoveze 
vechea lor politică de pe „poziții 
de forță", continuă războiul rece 
și pregătirile în vederea unei 
agresiuni împotriva lagărului_ so
cialist. De aceea țările socialiste, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
consideră de datoria lor să-și spo
rească continuu vigilența și să ia 
toate măsurile pentju apărarea in
dependenței și securității lor.

După cum este bine cunoscut, 
Uniunea Sovietică nu a intențio
nat și nu intenționează să atace 
pe nimeni, însă în cazul cînd va 
fi atacată, are tot ce-i este nece
sar pentru a da agresorilor ori
unde s-ar afla ei, o ripostă ni
micitoare.

Statul sovietic produce în serie 
rachetele balistice intercontinenta
le și a înzestrat armata Sa cu ra
chete balistice de luptă de tot fe
lul : intercontinentale, cu rază de

-------0-0000-------
Pe litoralul Mării Negre

A început insâmlnfarca 
culturilor din epoca l

Timpul prielnic din ultimele 
zile a permis ca în gospodăriile 
colective din apropierea litoralu
lui . Mării Negre să înceapă, pe 
unele parcele, însămințarea cul
turilor din epoca I a campaniei 
de primăvară. Tractoriștii de la 
S.M.T. Sibioara, de exemplu, 
care au terminat reparațiile în
tregului inventar agricol încă din

luna decembrie anul trecut — au 
început luni însămînțatul mază- 
rei și a orzului de primăvară în 
gospodăriile agricole colective 
din sectorul pe care îl deservește 
stațiunea lor. Brigăzile conduse 
de tractoriștii Gh. Diaconu și Ion 
Ciurea au însămînțat în această 
zi pe ogoarele gospodăriei agri
cole colective din comuna Corbu 
de Sus 20 ha. cu mazăre.

■' - 00-000 ' -.. —
Sesiunea comună de referate și comunicări 

științifice a institutelor de învățămînt 
și cercetare din agricultură

Un bloc din noul ansamblu ce va fi dat in folosință în sezonul acesta la Mamaia

tJauJMU
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Duminică au luat sfârșit lucrările 
sesiunii anuale comune de refe
rate și comunicări științifice a in
stitutelor de învățămînt și cerce
tare din agricultură.

La sesiune au participat acade
micieni, cadre de conducere din 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, specialiști din institutele de 
cercetări și stațiunile experimen
tale, ingineri din gospodăriile a- 
gricole de stat și gospodăriile co
lective, președinți de gospodării 
colective, fruntași în producție.

A luat parte o delegație a Insti
tutului Agronomic „Gheorghi Di- 
mitrov“ din Sofia.

In cursul celor patru zile cît au 
durat lucrările sesiunii au fost pre
zentate 178 de referate și comu
nicări cu privire la rezultatele 
unor cercetări efectuate în diver
sele ramuri ale agriculturii. Multe 
din rezultatele acestor cercetări 
vor fi aplicate în acest an în pro
cesul de producție agricolă.

Prima sesiune comună de refe
rate și comunicări științifice a dat 
posibilitatea unui larg schimb de 
experiență între cercetători din 
toate domeniile agriculturii și a 
scos în evidență necesitatea coor
donării muncii de cercetare și 
orientării ei spre cele mai imediate 
și importante probleme ale pro
ducției agricole.

In cuvîntul de închidere a lucră-

rilor sesiunii tov. Marin Stancu, 
adjunct al ministrului Agriculturii 
și Silviculturii, a subliniat impor
tanța unor rezultate obținute de 
colectivele de cercetători arătînd 
totodată sarcinilei imediate ale in
stitutelor de învățămînt și cerce
tare agricolă pentru rezolvarea 
problemelor multiple pe care le 
ridică în momentul de față sectorul 
agricol socialist, în plină dezvol
tare, și producția agricolă. Vorbi
torul a subliniat de asemenea con
dițiile favorabile oferite de unită
țile agricole sociafist-cooperatiste 
pentru aplicarea cuceririlor științei 
agricole, necesitatea sprijinirii a- 
cestora direct de către cercetători, 
precum și sprijinul pe care oame
nii de știință trebuie să-l acorde 
desfășurării lucrărilor agricole din 
primăvara aceasta în condiții agro
tehnice superioare anilor trecuți.

Part'cipanții la sesiune au adop
tat în unanimitate telegrame prin 
care asigură Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Miniștri că vor de
pune toate eforturile pentru ridi
carea științei agricole pe o treaptă 
tot mai înaltă, pentru legarea ei 
mai strînsă de nevoile producției, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor trasate agriculturii de 
Congresul al II-lea al P.M.R.

(Agerpres)

acțiune mare, mijlocie și mică, cu 
o serie întreagă de rachete cu 
destinație tactică. Dar forța Ar
matei Sovietice nu este determi
nată numai de armamentul și teh
nica ei militară. Factorul hotărî- 
tor al tăriei Armatei Sovietice sînt 
oamenii, ostașii sovietici, care au 
știut întotdeauna să-și cîștige re
cunoștința și dragostea popoare
lor datorită justeței cauzei în nu
mele căreia au luptat, a vitejiei 
și eroismului lor, a înaltei lor 
măiestrii militare.

Principalul izvor al puterii Ar
matei Sovietice stă în conducerea 
ei de către Partidul Comunist.

Cu toate că Uniunea Sovietică 
dispune de puternice forțe arma
te, înzestrate cu armamentul și 
tehnica de luptă cea mai modernă, 
cu toate că sistemul socialist mon
dial are mari posibilități de dez
voltare a tehnicii militare, totuși 
Uniunea Sovietică și țările lagăru
lui socialist folosesc uriașele suc
cese obținute în domeniul econo
mic, științific și tehnic, nu pentru 
promovarea unei politici război
nice ci pentru consolidarea' păcii 
în lumea întreagă.

In prezent forțele socialismului 
sînt mai puternice ca oricînd și 
orice agresiune împotriva lor este 
sortită unei înfrîngeri inevitabile.

Dacă țările imperialiste vor în
drăzni să se aventureze într-o 
agresiune împotriva U-R.S.S. și a 
țărilor de democrație populară, 
riposta pe care o vor primi va 
însemna sfîrșitul definitiv al im
perialismului.

Poporul romîn condus cu înțe
lepciune de Partidul Muncitoresc 
Romîn, a spus în continuare vor
bitorul — muncește cu hotărîre 
pentru construirea socialismului 
în țara noastră, obținînd pe acest 
drum realizări de seamă în dez
voltarea economiei si culturii, îp 
creșterea nivelului de trai al ma
selor etc. Ingrijindu-se permanent 
de consolidarea orînduirii demo- 
crat-populăre, Partidul Muncito
resc Romîn acordă o atenție deo
sebită întăririi continue a Forțe
lor Armate ale Republicii Populare 
Romîne- In construirea armatei 
populare, partidul nostru s-a că
lăuzit după învățătura marxist- 
leninistă, a folosit bogata expe
riență a P.C.U.S. în construcția 
militară și propria sa experiență 
acumulată în organizarea și în
făptuirea insurecției armate și în 
perioada războiului antifascist.

Forțele noastre armate consti
tuie una din marile realizări ale 
regimului democrat-popular. Ele 
sînt straja de nădejde a păcii și 
liniștei poporului romîn, a inde
pendenței naționale și a intere
selor de stat ale Republicii Popu
lare Romîne.

Personalul armatei Republicii 
Populare Romîne, devotat fără 
margini Partidului Muncitoresc 
Romîn, guvernului și patriei noas
tre socialiste, muncește și acțio
nează în deplină unitate cu inte
resele și năzuințele poporului.

Armata noastră populară culti
vă necontenit prietenia și frăția 
de arme cu Armata Sovietică, ci
mentate pe cîmpul de luptă împo
triva dușmanului comun — fas
cismul german. La baza acestei 
prietenii de nezdruncinat stă uni
tatea de scopuri și interese a po
poarelor noastre, relațiile de tip 
nou statornicite între țările socia
liste, ideologia comună, marxist- 
leninistă care ne luminează calea 
pe drumul socialismului și comu
nismului.

După ce a arătat că unitatea 
țărilor lagărului socialist își gă
sește expresia pe tărîm militar în 
organizația Tratatului de la Varșo
via — care este o alianță defen
sivă, — constituind un puternic 
instrument al păcii și securității 
în Europa și în întreaga lume, al 
independenței, libertății și securi
tății fiecărei țări socialiste — vor
bitorul a spus în încheiere: „Cu 
prilejul celei de-a 41-a aniversări 
transmitem căldurosul și frățescul 
nostru salut, glorioasei Armate și 
Flote Maritime Militare SovieFce, 
urăm poporului sovietic noi suc
cese în construirea comunismului, 
în apărarea nobilei cauze a păcii 
în lume.

Participanții Ia adunare au ova
ționa) îndelung pentru Uniunea 
Sovietică și Partidul său Comu
nist, pentru prietenia și frăția de 
arme romîno-sovietică, pentru în
tărirea unității de nezdruncinat a 
țărilor lagărului socialist. în 
frunte cu marea Uniune Sovietică.

După adunare, Ansamblu] de 
cîntece și dansuri al Forțelor Ar
mate ale R.P. Romîne a prezentat 
un program artistic.

(Agerpres)
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Sesiunea Biroului 
Consiliului Mondial 

al Păcii
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

La 22 februarie sesiunea Biroului 
Consiliului Mondial al Picii și-a 
continuat lucrările

Ședința de dimineața s-a desfă
șurat sub președinția lui EUGE
NIE COTTON, cunoscută militan
tă pe tărîm social din Franța, lau
reată a Premiului Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare", vicepreședintă a Con
siliului Mondial al Păcii.

în cadrul ședinței au luat cu
vîntul Isabelle Blume, (Belgila), 
Ilya Ehrenburg (U.R.S-S.), Moha
mmed Kamel El-Bindari (R.A.U.), 
vicepreședinți' ai Consiliului Mon
dial al Păcii; H. Roberts (Statele 
Unite), Gheorghi Pirinsky (Bulga
ria), Jan Mukarovșky (Cehoslova
cia), membri ai Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii, precum și 
reprezentanți ai mișcărilor națio
nale ale partizanilor păcii și ale 
altor organizații care luptă pentru 
pace: Juan Marinello (Cuba), Ma- 
laviya (Consiliul de solidaritate 
al țărilor Asiei și Africii), Keil 
(Uganda) și alții.

Ședința de după amiază a fost 
deschisă' de DiWAN CHAMAN- 
LAL, membru al parlamentului 
indian-

La discuții au luat cuvîntul 
Moumouni (Senegal), James En
dicott (Canada), Sudjiri, secretar 
al Federației Sindicale Mondiale 
— vicepreședinți ai Consiliului 
MondBal al Păcii, Mustafa Amin 
(R.A.U.), Jositaro Hirano (Japo
nia), William Morrow (Australia), 
Heinz Willmann (R.D.G.), Gusta
vo Mujica (Chile), Ksuan-Tui 
(Vietnam), — membri ai Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii: 
reprezentanți ai mișcărilor națio
nale ale partizanilor păcii din Pe
ru, Ceylon etc.

Subliniind creșterea importantă 
a forțelor iubitoare de pace, vor
bitorii au subliniat în cuvîntările 
lor necesitatea întăririi contactelor 
cu diferite organizații de masă și 
cu alte organizații care nu sînt 
afiliate la mișcarea partizanilor 
păcii, dar care luptă pentru pace, 
necesitatea întăririi campanilei 
pentru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, lichidarea războiu
lui rece, slăbirea încordării inter
naționale- Mulți vorbitori și-au 
consacrat cuvîntările problemei re
lațiilor dintre mișcarea partizani
lor păcii și mișcarea de eliberare 
națională.

'4

Vizita premierului englez 
Macmillan în U. R. S. S.

♦ »
La vila guvernamentală din apropierea 

Moscovei
MOSCOVA 22 (Agerpres). — de N. S. Hrușciov la convorbiri 

TASS transmite: Primul ministru au participat: A. I. Mikoian, prim 
al Marii Britanii Harold Mac- vice-președinte al Consiliului de 
millan și ministrul Afacerilor Miniștri el U.R.S.S., A. A. Gro- 
Externe Selwyn Lloyd eu petre- mîko, ministrul Afacerilor Exter- 
cut ziua de duminică 22 februa- ne al U.R.S.S. și I. A. Malik, 
rie la vila guvernamentală din ambasadorul U.R.S.S. în Marea 
apropierea Moscovei. Ei au fost Britanie; din partea engleză au 
oaspeții președintelui Consiliului participat, alături de H. Mac- 
J- -i irncc mc miLan; Selwyn Lloyd, ministrul

Afacerilor Externe și sir Patrick 
Reilly, ambasadorul Marii Brita
nii în U.R.S.S.

La cele două convorbiri nu 
participat consilieri.

Au fost discutate probleme 
interes reciproc.

de Miniștri el U.R.Ș.S., N. S. 
Hrușciov și ai soției acestuia.

Șefii celor două guverne au 
avut două convorbiri îndelungate 
neoficiale. O convorbire a avut 
loc înaintea dejunului, iar cealal
tă — după dejun.

Din partea sovietică. alături

întîlnire cu delegația guvernului 
sovietic

r.
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Sărbătorirea aniversării
Armatei Sovietice
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Candidații P. C. F. au întrunit
un număr sporit voturi

LIBERTATE 
lui Manolis Glezos!

HELSINKI 23 (Agerpres). - 
Ziarul „Kansan Uutiset" publică 
un apel al Uniunii Democrate a 
Poporului Finlandez în care se 
cere să fie pus în libertate emi
nentul patriot grec, Manolis Gle
zos.

Uniunea Democrată a Poporului 
Finlandez condamnă guvernul grec 
care admite ca în țara lui să se 
ducă o asemenea campanie de per
secuții împotriva apărătorilor de
mocrației și libertății.

Uniunea Democrată a Poporului 
Finlandez se 
cererea ca în Grecia să se pună 
capăt samavolniciilor care sînt în 
contrazicere cu Declarația O-N.U. 
cu privire la drepturile omului și 
care acum amenință viața marelui 
patriot și erou național al poporu
lui grec, Manolis Glezos.

Uniunea Democrată a Poporului 
Finlandez cheamă totodată pe ce
tățenii finlandezi să se alăture 
mișcării internaționale pentru apă
rarea lui Manolis Glezos.

emocrată a Poporu... 
adresează O.N.U. cu

Acordul de la Londra 
a agravat situația 

în Cipru
ATENA 23 (Agerpres). — Co

respondenții din Cipru ai ziarelor 
grecești relatează că acordul de la 
Londra în problema cipriotă a dus 
încă de pe acum la agravarea si
tuației pe insulă. Ziarul „Nea" re
latează că primirea făcută deți- 
nuților politici de pe insulă, eli
berați la 22 februarie de autorită
țile engleze, a-a 
tr-o demonstrație 
autodeterminare, 
lutat pe deținuți

rele relatează că între 
englezi și între greci și 
«vut loc ciocniri puse la 
autoritățile coloniale.

transformat în- 
populară pentru 
Poporul i-a sa- 

cu cuvintele: 
.Trăiască autodeterminarea!" Zia- 

Ș> 
au 
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MOSOOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 februarie, 
la Teatrul Central al Armatei So
vietice a avut loc o ședință so
lemnă a Ministerului Apărării al 
U.R.S.S. împreună cu reprezen
tanții organizațiilor de partid, so
vietice și obștești, consacrată ce
lei de-a 41-a aniversări a Arma
tei și a Flotei Maritime Militare 
Sovietice.

Deschizînd ședința, mareșalul 
Malinovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., a spus că sărbătorirea 
de către întregul popor a zilei 
nașterii forțelor armate sovietice 
constituie o vie expresie a unită
ții dintre armată și popor, a dra
gostei oamenilor sovietici pentru 
armata și flota lor.

A fost adoptat textul unui salut 
adresat Comitetului Central 
P.C.U.S., care a fost aprobat 
unanimitate de participanții la 
dința solemnă.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

TASS transmite : La 21 februarie, 
la Cosa Centrală a Armatei Sovie
tice, „Frunze" din Moscova a avui

loc o reuniune consacrată celei 
de-a 41-a aniversări a Armatei 
Sovietice la care au participat ge
nerali și ofițeri ai Forțelor Ar
mate ale Uniunii Sovietice și ță
rilor de democrație populară.

in numele militarilor sovietici, 
generalul-colonel Gusev a salutat 
pe ofițerii armatelor frățești di: 
țările de democrație populară.

Au rostit cuvîntări de salut re
prezentanții Republicii Populare 
Chineze, Republicii Populare Po
lone, Republicii Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Bulgaria, Repu
blicii Populare Romine, Republicii 
Populare Ungare, Republicii 
Populare Democrate Coreene, Re
publicii Democrate Vietnam, Re
publicii Populare Albania și Repu
blicii Populare Mongole.*

MOSCOVA 23 (Agerpres) — 
TASS transmite : La 23 februarie 
mareșalul Sokolovski, șeful Statu
lui major general al Armatei și 
Flotei Maritime Militare Sovietice 
a oferit o recepție cu prilejul celei 
de-a 41-a aniversări a Armatei și 
Flotei Maritime Militare Sovietice.

OOO--------

PARIS 23 (Agerpres). — La 
alegerile parlamentare parțiale 
care au avut loc în trei circum
scripții în Franța, numărul votu
rilor obținute de candidații Parti
dului Comunist a crescut simțitor.

In departamentul Charente-Ma- 
ritime, de exemplu, comunistul 
Georges Gosnat a întrunit 10.617 
voturi față de 8.775 de voturi cît 
a obținut la alegerile parlamen
tare din noiembrie anul trecut.

In departamentul Drome, candi
datul comunist Maurice 
întrunit 9,792 de voturi 
7.135 în luna noiembrie 
cut.

Agenția France Presse
că la aceste alegeri parlamentare 
numărul voturilor obținute de co-

sută,muniști a crescut cu 25 la ___
mai ales în localitatea Romans și 
în departamentul Charente-Mari- 
time.

in același timp partidul socia
list a pierdut^ multe voturi dato
rită politicii reacționare duse în 
ultimul timp de conducerea parti
dului. U.N.R. (Uniunea pentru 
Noua Republică) — partidul gau- 
llist — a pierdut de asemenea nu
meroase voturi mai ales în Alsa
cia.

Agenția France Presse transmite 
că deoarece în două din cele trei 
departamente în care s-au desfă
șurat alegerile parlamentare nici 
un candidat nu a obținut majo
ritatea absolută, urmează să se 
desfășoare duminica viitoare un 
nou tur de scrutin.

s KIEV. — Comitetul Central 
§ al Comsomolului din Ucraina 
= a aprobat noua inițiativă pa
gi triotică a ' 
s care au 
§ întrecerii
g titlul de „Fruntaș al muncii 
|= comuniste". Organizatorii a- 
H cestni mișcări și-au luat mari 
= angajamente pentru mărirea 
§ productivității muncii, folosirea 
H rezervelor interne de producție, 
g economisirea de materii prime 
H și materiale. Muncitori’ se an
ii gajează de asemenea să-și ridi- 
= ce încontinuu nivelul de cultu- 
ș ră generală, să ia parte activă 
g la viața socială, Să învețe, să 
= trăiască și să lucreze ca adevă- 
ș rați comuniști.
g Noua inițiativă este călduros 
= sprijinită de tineretul de la 
= sate.

Cum sînt tratați 
studenții negri , 

în R. F. G.

tinerilor muncitori 
propus organizarea 
individuale pentru

Michel a 
față de 

anul tre-

relatează

al 
în 

șe-

Declarafia ministrului Afacerilor 
Externe al R. P. D. Coreene

A.MOSCOVA 23 
TASS transmite : 
rie ora 10,30 (ore 
Kremlin a avut loc o întîlnire a 
lui Harold Macmillan. primul- 
ministru al Marii Britanii, cu de
legația guvernului sovietic.

Primul-ministru al Angliei a 
fost însoțit de Selwyn Lloyd, mi
nistrul de Externe al Angliei.

Din partea Uniunii Sovietice 
la convorbire au participat: N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A. I. 
Mikoien. prim-vicepreședinte el

Oaspeți la Universitatea din Moscova
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : In după-amiaza 
zilei de 23 februarie primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold 
Macmillan, a petrecut peste o oră 
și jumătate la Universitatea din 
Moscova, care ocupă clădirea cu 
32 de etaje de pe colinele Lenin, 
din partea de sud-vest a Moscovei.

La universitate au sosit îm
preună cu primul ministru al An
gliei, ministrul Afacerilor Externe 
al Angliei, Selwyn Lloyd și cei
lalți membri ai delegației engleze, 
precum și ambasadorul Angliei, 
sir Patrick Reilly

Oaspeții englezi au fost însoțiți 
de ambasadorul sovietic în Anglia 
I. A. Malik.

La etajul al 9-lea al clădirii, în 
cabinetul său. rectorul universită
ții acad. Ivan Petrovski l-a salutat 
pe primul ministru al Marii Bri
tanii în numele profesorilor, con
ferențiarilor și studenților celei 
mai vechi instituții de invățămint 
superior din țară. Petrovski a sub
liniat că oamenii sovietici mani
festă un profund interes față de 
știința și cultura Angliei. Rectorul 
a relevat dorfița oamenilor de 
știință sovietici de a extinde și 
întări aceste relații.

în cuvîntul său de răspuns 
Macmillan a mulțumit pentru in
vitația de a vizita Universitatea 
din Moscova, despre care a auzit 
și a citit atît de mult. Universita
tea din Moscova, a declarat primul 
ministru, se poate mîndri pe bună 
dreptate cu trecutul său și poate 
privi cu încredere în viitor. Am 
vrea, a continuat Macmillan, să 
vedem la noi in țară mai mulți 
studenți sovietici ; noi îi vom pri
mi călduros. Sper că studenții noș
tri vor putea, de asemenea, să vă 
viziteze țara.

în numele colectivului universi
tății acad. Petrovski a oferit lui 
Macmillan în dar o medalie emisă 
în cinstea aniversării a 200 de ani 
de la înființarea Universității din 
Moscova și istoria în două volume 
a acestei universități. Macmillan a 
oferit în dar rectorului Universi-

(Agerpres).- — 
La 23 februa- 
Moscovei) la

n după-amiaza

Recepția oferita
Marii Britanii

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 februarie 
sir Patrick Reilly, ambasadorul 
Marii Britanii în V.RJS.S., a oferit 
un dineu cu prilejul vizitei la 
Moscova a primului ministru en
glez, Harold Macmillan. Din par
tea sovietică la dineu au participat 
N. S. Hrușciov, A. I. Mikoian, 
F. R. Kozlov, A. 1. Kiricenko, A. N. 
Kosîghin, D. S Polianski, A. A

Consiliului de Miniștri, A.
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe, V. V. Kuznețov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
și I. A. Malik, ambasadorul 
U.R.S.S. în Marea Britanie.

Zeci de reprezentanți ai presei 
sovietice și străine, ai jurnalelor 
cinematografice și televiziunii au 
fotografiat și filmat pe partici- 
panții le întîlnire.

In cursul întîlnirii a avut loc 
un schimb de păreri în probleme
le care prezintă un interes reci
proc. Convorbirea a durat două 
ore și 25 minute.

tații operele lui Shakespeare în 
patru volume, o istorie a Universi
tății din Oxford în două volume.

La Muzeul de geografie econo
mică pe care 1 au vizitat apoi 
oaspeții, Macmillan s-a interesat 
în mod deosebit de harta principa
lelor zăcăminte de minereu de fier 
din U.R.S.S., de marile cristale de 
cuarț (fără acestea nu poate fi 
lansat un satelit artificial) a exa
minat cu atenție schema conducte
lor de gaze care vor fi construite 
în actualul septenal.

După ce au vizitat muzeul, 
Macmillan și persoanele care îl în
soțesc au intrat într o sală de curs. 
Salutîndu-1 în numele colegilor săi 
pe primul ministru englez, studen
tul Oleg Kutasin, de la Facultatea 
de științe juridice, a spus că toți 
studenții sovietici speră că în urma 
vizitei lui Macmillan în U.R.S.S. 
se va îmbunătăți înțelegerea dintre 
popoarele englez și sovietic.

Macmillan a răspuns : M-am 
convins cît de bine este construită 
și amenajată universitatea dv. Sint 
convins că ea își va aduce aportul 
Ia cauza inarii construcții care se 
desfășoară în întreaga Uniune So
vietică. Toate popoarele din lume, 
a subliniat Macmillan, pot colabo
ra și se pot întrece prietenește în 
domeniul construcției.

în aula universității Harold Mac
millan a rostit o cuvîntare în fața 
a sute de studenți. El le-a urat fe 
ricire, prosperitate și succese și 
le-a transmis salutul studenților 
englezi.

Ar fi stupid, a spus primul mi
nistru englez, să se nege că există 
dificultăți serioase în relațiile din
tre diferitele state. Sarcina oame
nilor de stat constă în a le înlă
tura. Tocmai în acest scop am ac
ceptat împreună cu ministrul Afa
cerilor Externe invitația de a vă 
vizita țara, a spus Macmillan Mă 
rog lui dumnezeu, a spus el, să pu
tem aduce un aport la cauza păcii 
și a dreptății — acești doi piloni 
pe care se sprijină progresul în
tregii lumi.

Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., ți alte persoane 
oficiale.

5?

MUNCHEN. — Potrivit rela
tărilor presei, „Uniunea stu
denților din Africa", care unește 
pe studenții din Ghana, Abisi
nia, Camerun, Togo, Uganda 
și Sudan, a organizat la Miin- 
chen o conferință de precă. In 
cadrul conferipței de presă au 
fost comunicate numeroase 
fapte de discriminare rasială 
ale căror victime sînt 
din țările Africii care locuiesc 
în R. F. Germană și ----------
cursurile școlilor 
vest-germanei

Un tînăr medic din Camerun 
a relatat că i s-a interzis să 
intre într-un restaurant din 
Miinchen. Cînd el a insistat să 
fie lăsat să intre, personalul 
restaurantului l-a bruscat și l-a 
aruncat de pe scări.

Mulți studenți care din cauza 
discriminării rasiale nu și-au 
putut găsi locuință în orașele 
universitare din R.F.G. la înce
putul semestrului de iarnă, au 
părăsit Republica Federală și 
s-au mutat în alte țări, inclu
siv în R.D.G.

JJsta neagră44
MANILLA. — Ziarul „Ma 

nilla Cronicle" relatează că Mi
nisterul de Externe filipinez a 
alcătuit o ,.listă neagră" cuprin- 
zînd numele a 14 studenți care 
urmează să plece la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena Ziarul 
subliniază că „lista neagră" a 
fost alcătuită pentru a împiedi
ca pe acești studenți să obțină 
pașapoarte.

Conferința 
Uniunii Naționale 

, studenților din Irak
BAGDAD. La Bagdad au 

luat sfîrșit lucrările conferin
ței UnUinii Naționale a studen
ților din Irak. Participanții la 
conferință au adoptat în unani
mitate rezoluții în care cer în
tărirea păcii în Orientul Apro
piat și în întreaga lume. în re
zoluții se subliniază necesita
tea extinderii luptei împotriva 
imperialismului, dușmanul po
poarelor libere și independente. 
A fost adoptată de asemenea o 
rezoluție specială în care se 
arată că Uniunea Națională a 
studenților din Irak declară că 
va activa în cadrul Uniunii In
ternaționale a Studenților și că 
va lua parte la viitorul Festi
val al Tineretului și Studenți
lor de la Viena.

Conferința a adoptat de ase
menea statutul Uniunii Națio
nale a Studenților din Irak.

studenți

urmeaza
superioare

ooo
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Mitingul de la Cairo cu prilejul aniversarii R.A.U.

Cuvîntarea
lui Gamal Abdel Nasser

PHENIAN 22 (Agerpres). — La 
21 februarie a fost dată publici
tății la Phenian declarația minis
trului Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene, Nam lr în care se spune 
că guvernul R.P.D. Coreene apre
ciază ca o sfidare la adresa păcii 
în Indochina și în Asia de sud-est 
recenta declarație a primului mi
nistru al guvernului regal al Lao
sului, Fui Sananikone, cu privire

la refuzul de a respecta acordul 
de la Geneva cu privire la Laos,

Guvernul R.P.D. Coreene și po
porul coreean, se spune în decla
rație, condamnă cu hotărîre ames- 
tectul imperialiștilor americani în 

treburile interne ale Laosului și 
protestează împotriva acțiunilor 
provocatoare ale guvernului regal 
al Laosului.

ooo-

a

CAIRO 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 21 februarie 
președintele R.A.U., Gemăt Abdel 
Nasser, a rostit o amplă cuvîn
tare la marele miting organizat 
la Cairo cu prilejul primei ani
versări a Republicii Arabe Unite.

Președintele Nasser s-a ocupat 
amănunțit de problemele unității, 
declarînd că R.A.U. sărbătorește 
acum nu numai ziua de naștere 
a unității, ci și ziua de naștere 
a voinței poporului.

In timpul marii revoluții din 
Irak, a spus în continuare preșe
dintele Nasser, existențe unor 
frontiere comune între Irak și 
R.A.U. a constituit un factor im
portant care a insuflat poporului 
irakian încredere în victoria lui 
definitivă. Poporul irakian înțele
gea că armata noastră este și 
armata lui, că armamentul nostru 
este și armamentul lui, că fron
tierele noastre sînt și frontierele 
lui.

De azi înainte nu vom mai 
putea fi înșelați de falsele lo
zinci imperialiste despre democra
ție. e spus Nasser. Noi știm că 
democrația țn domeniul politic 
este singura cale spre realizarea 
democrației in domeniul sccial, 
spre crearea unei societăți pros
pere. Acum înțelegem că sarcini
le și scopurile noastre constau în 
a apăra independența noastră și 
naționalismul arab jșijn a lupta • Am trimis un mesaj lui Hruș-

*..................................................* ciov, a spus Nasser, pentru a
sublinia că cu toate divergențele 
ideologice existente între noi, con. 
tinuăm să dăm o înaltă apreciere 
ajutorului pe care ni-1 acordă po
porul sovietic, pentru a sublinia 
că dacă poporul sovietic sprijină 
aceste relații de prietenie, noi, la 
rîndul nostru, le salutăm, pentru 

dorim ca această 
răcească sau să

pentru înfăptuirea democrației în 
domeniul sortai.

După discursul pe care l-am 
ținut le Port-Said (23 decembrie 
1958 — N.R.) au început să se 
urzească comploturi avînd drept 
scop provocarea unui conflict în
tre noi și Uniunea Sovietică,

La Congresul al XXI-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a luat cuvîntul Hrușciov 
și și-a exprimat firește, punc
tul său de vedere ca comunist. 
Cercurile imperialiste s-au fo
losit de acest fapt pentru a 
provoca un conflict. Cei care ur
măresc emisiunile posturilor de 
radio, presa și articolele din pre
să, războiul nervilor pe care îl 
duc posturile de radio, știu că 
există oameni care s-au agățat 
de această posibilitate pentru a 
provoca divergențe între U.R.S.S. 
și R.A.U, In relațiile noastre cu 
Uniunea Sovietică am prețuit în
totdeauna foarte mult sprijinul 
pe care l-am primit din partea 
Uniunii Sovietice în toate luptele 
noastre cu imperialismul. Am pre- 
țuit de asemenea mult ajutorul 
pe care Uniunea Sovietică și po
porul sovietic ni-1 acordă în dez
voltarea economiei și industria
lizarea noastră.

am privit această 
mod deschis și i-am

De aceea 
problemă în 
trimis domnului Hrușciov, după 
cuvîntarea rostită, un mesaj clar 
in care am urmat aceeași linie : 
de a discuta problemele cu toată 
sinceritatea pentru a nu de duș
manilor noștri, ca și acelor care 
ar dori să pescuiască în ape tul
buri posibilitatea de a duce o po
litică urmărind provocarea unui 
conflict.

Acest mesaj a fost o expresie 
— sau mai curînd o explicare — 
a punctelor noastre de vedere re
feritoare la problema relațiilor 
de prietenie care s-au statornicit 
între poporul nostru și poporul 
sovietic, o explicare a faptului 
că prietenia noastră se bazează 
pe egalitate și pe principiul că 
fiecare țară și fiecare popor are 
dreptul să-și aleagă un sistem 
politic și social propriu, că po
porul R.A.U. a acordat o înaltă 
apreciere acestei prietenii și că 
el a prețuit-o întotdeauna mult, 
că poporul R.A.U. nutrește față 
de Uniunea Sovietică și poporul 
sovietic sentimentul unei sincere 
prietenii, că poporul R.A.U. nu ar 
dori ca această prietenie să se 
răcească sau să slăbească, deoa
rece noi acordăm o înaltă prețu
ire .poporului sovietic pentru spri
jinul pe care ni l-a dat în zile 
critice.

Arde pămintul 
sub picioarele colonialiștilor

aceasta autoritățile coloniale iau 
măsuri drastice pentru a încerca 
să împiedice declararea unei gre
ve generale și intensificarea ac
țiunilor patrioților.

BRAZAVILLE* (23 (Agerpres). 
In Congo francez continuă acțiu
nile represive ale colonialiștilor 
francezi sprijiniți de ,,guvernul” 
local împotriva populației congo
leze. Potrivit datelor oficiale nu
mărul morților se ridică la 120, 
iar al răniților la 300.

Starea excepțională continuă. 
Circulația în cursul nopții este 
interzisă. Patrule ale autorităților 
franceze circulă în permanență pe 
străzile localităților din Congo 
francez. Poliția efectuează razii și 
percheziții. Potrivit agenției Fran
ce Presse, poliția a confiscat o 
mare cantitate de arme.

SALISBURY 23 (Agerpres). — 
Mișcarea de eliberare din Federa
ția Rhodesiei și Nyasalandului ia 
amploare. In principalele locali
tăți din Nyasaland s-au produs 
noi ciocniri între populație și tru
pele engleze. La Blantyre, Congre
sul Național african a organizat 
un mare miting. Poliția a atacat 
pe participant cu gaze lacrimo
gene. 60 de persoane au fost ră
nite în ciocnirile care au avut loc 
cu acest prilej. La 22 februarie au 
avut loc manifestații și în locali
tățile Limbe și Mzimba. La Fort- 
Hill manifestănții au atacat aero
dromul. Poliția a deschis focul 
rănind trei africani.

Zilele acestea urmează să aibă 
loc, potrivit informațiilor transmi
se de agențiile de presă, o adu
nare a conducerii Congresului na
țional african. In legătură
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greci 
turci 
cale

a sublinia că nu 
prietenie să se 
fie zdruncinată.

Șomerul american Clark Stillon, cu soția sa, care — din cauza 
mizeriei — au vrut să-i vindă pe cel doi copii ai lor (din fotografia 

alăturată)

De ce a vrut 
Stillon 

să-și vîndă 
copiii

MOSCOVA. La .23 februarie zia- MOSCOVA. — La 23 februarie 
rul „Pravda" a publicat necrolo- a părăsit Moscova, plecînd . spre 
gul în legătură cu încetarea din Delhi cu un avion ,n''" î_ 
viață în vîrstă de 75 de ani a lui J-
Dmitri Manuilski. activist de sea
mă al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, al statului sovie
tic și al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Necrolo- . 
gul este semnat de N. S. Hrușciov, 
K. E. Voroșilov, A. I. Mikoian, 
A. 1. Kiricenko, M. A- Suslov, O. V. 
Kuusinen, P. N. Pospelov, N. V. 
Podgornii, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, și de alte perso
nalități.

OTTAWA. — Primul ministru 
al Canadei, John Diefenbaker a 
anunțat că forțele armate ale Ca
nadei voT fi înzestrate cu arme 
nucleare, cumpărate din S.U.A.

i „Tu-104" in vi
rilă oficiala de stat la invitația gu
vernului Indiei, o delegație guver
namentală a Uniunii Sovietice, 
condusă de Andrei Andreev, mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. ,

TOKIO. Primul ministru al Noii 
Zeelande, Walter Nash, care se află 
la Tokio într-o vizită oficială, a 
făcut o declarație cu privire la ne
cesitatea recunoașterii Republicii 
Populare Chineze. Sînt convins, a 
spus Nash la o conferință de presă 
care a avut loc la 21 februarie la 
Tokio că guvernul Chinei va tre
bui în cele din urmă să fie recu
noscut ca guvern adevărat al 
Chinei continentale.
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■

Studenții și elevii din R.P.D. Coreeană contribuie cu avînt la dezvoltarea economiei naționale 
legînd studiul lor de munca productivă. In fotografie: studenți din llamheung participînd la 

reconstrucția orașului

America a răsuflat ușurată. 
De acum poate dormi în pace 
ți fericire. Un criminal fioros 
a fost arestat împreună cu 
complicea sa. Presa șî~a ofe
rit cu dărnicie paginile 
ți n-a fost zgîrciti cu epitetele 
crunte la adresa delicventului, 

’ apologetice în privința bravi
lor polițiști. Posturile de tele
viziune n-au obosit pregătind 
programe speciale, pronunțînd 
în cele patru viaturi fericita 
veste. Poliția a pus mina în 
sfîrțit pe un criminal atil de 
fioros incit a pălit faima 
gangsterului Costello. Da, un 
criminal a cărui faptă lasă in 
umbră șirul lung ți neispră
vit al blestemățiilor lui Rocke
feller, Morgan ți al altor 
slăpîni de trusturi americane. 
Un criminal a cărui faptă 
scandalizează pînă și pe dom
nii de la Pentagon, vestiți ți 
invidiați pînă acum pentru 
lipsa lor de scrupule și pen
tru singele rece în materie de 
crime împotriva umanității.

Așa dar la Houston, statul 
Texas, citadela piraților petro
lului, au fost arestați Clark 
Stillon și soția sa Rosemary. 
Clark Stillon, șomer de aproa
pe un an de zile a vrut să-și 
vindă copiii, pe Thomas ți 
George, pentru 300 de dolari. 
Stillon, unul din milioanele de 
șomeri americani, azvîrlit pe 
drumuri de companiile petro
lifere a vrut să-și vindă co
piii... A încercat să-i dea pe 
cei doi copii unor oameni în 
stăriți ca să le asigure hrana, 
ca să nu-i vadă murind de foa
me. Să-și vindă copiii — auzi 
și te înfioară ! — pentru suma 
de 300 de dolari. Să vrea să ți

vadă plozii sătui ! E t ade
vărată blestemăție, o ticăloșie 
pentru care ți cerul se 
zguduie ! Trebuia să cra
pe de foame cu toată fami
lia, să se întindă pe podele 
pentru un dumicat, dar să fie 
demni El nu țtie că trăsătura 
principală a societății în care 
trăiește este „demnitatea". 
Rockefellerii poruncesc ucide
rea celor care cer o viață mai 
omenească ți o leafă mai bună,

aruncă pe drumuri 
mii de muncitori 
păstrează demnitatea.
rile militare americane au ucis 
cu singe rece in Coreea, in Li
ban și în Vietnamul de sud, 
dar au rămas demni. Propa
ganda americană invită la cri
mă, dar promotorii ei rămin 
demni. Gangsterii, de la 
Costello la Bieuf, ucid, jefu
iesc, terorizează populația unei 
regiuni întregi dar sint demni. 
Senatori și demnitari de frun 
te ca fostul consilier al preșe
dintelui S.U.A. Adams pun la 
cale afaceri veroase, se infrup 
lă din veniturile caselor de 
prostituție, a tripourilor și u 
altor la fel de „curate" matra- 
pazlîcuri, dar sint demni.

Sărmane Clark Stillon ! Dacă 
ai fi avut două fete și le ai fi 
prostituat nimeni nu s-ar fi a 
tins de tine în S.U.A. Dacă ai 
fi ucis și ai fi intrat în riadul 
spărgătorilor de grevă ai fi fost 
plătit și tratat cu considerație.

Dacă ai fi jecmănit tute 
de mii de muncitori și 
te-ai fi lăfăit pe spinarea lor 
ai fi și tu cineva, poate chiar 
ministru. Dar așa, sărmane 
Clark Stillon nu ești dedt un 
biet șomer care ai vrut pentru 
copiii tăi un colțișor încălzit 
și o mîncare bună. Asta e o 
crimă gravă Stillon. Poți să 
mori de foame cu tot neamul 
tău, însă nu încerca să ceri 
dreptul de a-i salva pe scumpii 
tăi copii de care numai si
tuația gravă în care ai ajuns 
te putea determina să te des
parți. Acum ești arătat cu de
getul ca un ticălos, pug la 
stilpul infamiei, iar copiii 
tăi luați sub oblăduirea 
maternă, cunoscuta și 
cereala oblăduire maternă 
poliției americane. Așa, tu 
fi condamnat iar bieții 
copii, vor merge probabil 
casa de corecție, la azilul 
copii, sau vor rămine pe mai
dan unde vor învăța să fie 
demni cetățeni americani ca 
Al. Capone, Elvis Pressley — 
creatorul rockului. Sacra, pu
dica, corecta societate ameri
cană s~a cutremurat din teme- 
lie la auzul crimei tale. Și o va 
pedepsi cu severitate. în 
schimb, cei ce te-au azvîrlit pe 
drumuri, cei vinovați de faptul 
că ai ajuns la disperare și în 
încercarea de a i salva cel pu- 
țin pe ei, ai vrut să-ți vinzi 
copiii, sint înconjurați de osa
nale, sînt considerați oameni 
de cinste, demni de sanctifica 
re. Strîmbă e orînduirea în 
care trăiești Clark Stillon, 
cîrniuită de crude și tragice 
legi !
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