
Proletari din toate țările, unitî-vă!

de 8 Martie

Organ Centrai al Uniunii Tineretului Muncitor

IT merele muncitoare din Ca
pitala patriei noastre întîmpină 
ziua de 8 Martie cu noi suc-' 

cese în producție. La industrii 
bumbacului A, la Fabrica de 
încălțăminte „Kirov“ brigăzile' 
formate din tinere fete și-au' 
închinat în aces'.e zile succe
sele obținute în cadrul între-' 

feerii socialiste în cinstea zi- 
>> lei de 8 A’.ariie.
7 Iată trei dintre tinerele mun-‘ 
xcitoare fruntașe de la aceste, 
tyfabrici

N1CUL1NA LAMBĂ 
secția craii mecanic fabrica 

„Kirov“
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MARIA 1L1E, 
secția croit mecanic fabrica 

„Kirov“

INTERVIUL
cirireia Ineretului
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TINERII SIDERURGIȘTI DAU PATRIEI

Tot mai mult oțel,i

fonta și laminate
LA BAZA SUCCESELOR

MUNCA POLITICA
Tineretul uzinei „O- 

țelul Roșu" a primit 
cu bucurie chemarea 
siderurgiștilor hune
doreni de a da pa
triei cit mai mult o- 
fel și laminate. La 
oțelăria „Siemens 
Martin" in luna fe
bruarie, indicele de 
utilizare al cuptoare
lor a crescut cu IA 
la sută, fapt ce a făcut 
să se elaboreze peste 
plan 75 tone de oțel. 
La cuptorul doi, 
„cuptorul tineretu
lui", pe lingă cele 34 
tone oțel date peste 
plan prin aplicarea 
metodei de lucru 
Matulineț, tinerii oțe
lari au elaborat de 
la începutul anului 
aproape 80 șarje ra
pide. Numeroși tineri 
oțelari, printre care 
utemiștii Firu Dumi
tru, Opricescu Ion, 
s-au evidențiat în 
muncă. Rezultate re
marcabile au obținut 
și laminoriștii uzinei. 
Astfel, de la începu
tul anului ei au lami
nat peste sarcina de

plan peste 2.300 tone 
(angajamentul sporit 
pe anul 1959 fiind 
de 13.500 tone) Un 
aport deosebit l~a 
adus brigada de tine
ret din schimbul doi 
a laminorului de pla
tine condusă de la- 
minatorul Ludovic 
Martin care a reușit 
să lamineze pină a- 
cum peste sarcina de 
plan 
tine.

La 
tablă 
pele utemiștilor prim 
laminatori Bălănescu 
llie, Chincea Tranda
fir au reușit să depă
șească anul acesta 
planul cu 180 tone 
tablă de bună cali
tate.

Pe lingă măsurile 
tehnico-organizatorice 
luate, munca poli
tică desfășurată de 
organizațiile U.T.M. 
din secții sub condu
cerea organizațiilor 
de partid, a contri
buit în mare măsură 
la realizările obținute. 
Munca politică a stat

900 tone pla

laminorul de 
tinerii din echi

la baza tuturor succe
selor. De asemenea 
trebuie arătat și fap
tul că organizațiile 
U.T.M. au analizat 
periodic cauzele care 
frînează buna desfă
șurare a procesului 
de producție propu- 
nind măsuri concrete 
de îndreptare. Postu
rile utemiste de con
trol și-au adus din 
plin contribuția in 
acest sens. La oțelăria 
.Siemens 
cuptorul 
exemplu, 
rile de 
pe tona de oțel erau 
depășite. Postul ute- 
mist de control a ară
tat cauzele care 
concură la această de
ficiență reușindu-se 
astfel ca lucrurile să 
se îndrepte.

Tinerii siderurgiști 
nu vor precupeți in 
viitor nici un efort 
pentru a da patriei 
mai mult oțel și la
minate.

V1RG1L TARLA 
tehnician la uzinele 

„Oțelul Roșu"

Martin" la 
doi, de 
consumu- 

combustibil

R ecordurî huneJore ne
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Chemarea muncitorilor hune- 
doreni, pentru a da patriei cît 
mai mult oțel, fontă și laminate 
prin sporirea indicilor de uti
lizare a agregatelor siderurgi
ce, a stirnit un larg ecou în 
rîndul tuturor tinerilor noștri 
siderurgiști. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, orga
nizațiile U.T.M. desfășoară o 
largă muncă politico-educativă 
mobilizînd masa largă a tine
rilor oțelari, furnaliști și lami- 
noriști la îndeplinirea sarcinii 
trasate de partid de a da patriei 
cît mai mult metal peste plan.

Iată pe scurt cîteva fapte din 
această mare întrecere.

primele
Supraveghind prin sticla de co

balt scurgerea fontei lichide, tînă- 
rul șef de echipă Mareei Semciuc 
nu uită să dirijeze și pe furnaliști. 
Cind descărcarea s-a terminat, 
cînd șticul a fost introdus în orifi
ciul de scurgere iar furnahștij au 
început repararea rinei, Semciuc 
s-a întors in cabina aparatelor. S-a 
așezat la o măsuță și scoțindu-și 
un carnețel a început să calculeze. 
Alte zeci de tone de fontă au fost 
adăugate la cele date pină atunci 
peste plan. Angajamentul furna- 
liștilor din Calan in întrecerea lan
sată de siderurgiștii hunedoreni, de 
a da anul acesta peste plan 10.000 
tone de fontă, începe să fie realizat. 
Sub conducerea comuniștilor, ti
nerii furnaliști sînt în primele rin- 
duri în lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor.

Marcel Semciuc este unul dintre 
tinerii șefi de echipă pe care ridi
carea indicelui de utilizare al 
agregatului îl preocupă în perma
nență. Carnețelul său este plin de 
însemnări și calcule. El socotește 
zilnic tonele de fontă elaborate, le 
raportează la capacitatea furnalu
lui și vede in ce măsură a fost 
folosit volumul util. Și dacă rezul
tatele calculelor nu-i sînt pe plac 
își adună ortacii și se sfătuiesc și 
iau-'măsuri împreună. Tinerii de la 
aprovizionare în frunte cu dispe
cerul Augustin Suciu sortează mat 
bine minereul, rectifică amestecul

rînduri
de limonită și ankerită, în așa fel 
ca să nu fie nevoie să se bage 
mai mult cocs și calcar, pun la 
punct rețeta de încărcare. Caupe- 
riștii au grijă ca temperatura ae
rului insuflat în furnal să fie con
stantă, iar tinărul maistru Anton 
Receanu are grijă ca întreținerea 
agregatului să se execute in cele 
mai bune condiții.

Echioa Iui Marcel Semciuc a de
pășit pină acum planul de produc
ție cu peste 30 la sută. Indicele 
planificat a fost întrecut cu aproa
pe 30 la sută. De altfel cele 500 
tone de fontă elaborate peste plan 
in luna februarie la acest furnal, 
vorbesc de la sine. Tinerii răspun- 
zînd chemării hunedorenilor au în
țeles că aportul lor trebuie să fie 
cit mai mare și îndrumați de co
muniști, înfăptuiesc conștiincioși 
toate măsurile care duc la ridica
rea indicilor de utilizare a agre
gatului.

losif Ștefănescu, ___ _____
Marcel Semciuc și alți furnaliști 
sînt mereu fruntași. în fiecare zi 
Marcel Semciuc face 
la sfîrșitul anului carnețelul său 
va deveni un adevărat registru de 
evidență. Semciuc, toți tinerii fur
naliști din Calan sînt hotăriți ca 
pe ultima filă cifrele adunate să 
dea 10.000 tone fontă peste plan.

Iosif Bîrlea,

acordat de tovarășul Chivu Stoica
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne

ziarelor grecești „To Vima“ și „Ta Nea“
Redacțiile ziarelor grecești „To 

Vima" și „Ta Nea" s-au adresat 
tovarășului Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, cu rugămintea de a 
răspunde la unele întrebări refe
ritoare la relațiile dintre statele 
balcanice.

Publicăm mal Jos întrebările 
ziarelor din Atena și răspunsu
rile tovarășului Chivu Stoica.

ÎNTREBARE : Considerați încă 
în vigoare propunerea făcută in 
anul 1957 de dv. în legătură cu 
convocarea unei conferințe a șefi
lor de guverne ale țărilor din Bal
cani ? Ce speranțe vă puneți in 
realizarea acesteia ?

RĂSPUNS: Propunerea făcută 
de guvernul romîn în anul 1957 
cu privire la convocarea unei con
ferințe a șefilor de guverne ale 
țărilor balcanice își păstrează ac
tualitatea și importanța ei pentru 
că ea corespunde intereselor per
manente ale popoarelor din acea
stă regiune.

Forinulînd această propunere 
guvernul romîn a pornit de Ia co
munitatea de interese și tradiții 
care leagă popoarele balcanice, 
de la necesitatea întăririi păcii și 
securității în Balcani pe baza dez
voltării colaborării multilaterale și 
a relațiilor de bună vecinătate 
dintre toate statele acestei regiuni.

Justețea propunerii guvernului 
romîn a fost pe deplin confirmată 
prin ecoul pozitiv pe care ea l-a 
avut în opinia publică ca și prin 
progresele realizate în această pe
rioadă în relațiile bilaterale din
tre țările balcanice, inclusiv în 
relațiile dintre R. P. Romînă și 
Grecia.

Dar, deși în răspunsul primului 
ministru grec la mesajul guvernu
lui romîn se afirmă că „Grecia 
nu se va da în lături să facă tot 
ce depinde de ea în vederea pro
movării condițiilor de conviețuire 
pașnică între popoarele din Bal
cani", nu se poate să nu obser
văm cu îngrijorare că fapte recen
te dovedesc contrariul.

Cedînd presiunilor cercurilor 
imperialiste din N.A.T.O., în frun
te cu cele din S.U.A., guvernul

se știe, este pe 
staționarea unită- 
dotate cu arma- 
nuclear și insta- 
pentru rachete și 

proiectile teleghidate pe teritoriul 
grec.

Este evident că asemenea mă
suri sînt de natură să sporească 
încordarea în relațiile internațio
nale și să creeze noi pericole 
pentru pace.

Pacea în Balcani poate fi asi
gurată numai pe calea eforturilor 
comune ale tuturor statelor din a- 
ceastă regiune. De aceea guver
nul romîn reafirmă propunerea sa 
tinzînd la înfăptuirea unei înțele
geri colective a statelor din Bal
cani pentru prosperitatea și pro
gresul popoarelor lor. Folosesc a- 
cest prilej pentru a declara că sîn
tem gata și acum să ne așezăm 
la aceeași masă cit conducătorii 
guvernelor statelor balcanice pen
tru a examina împreună și a lua 
hotărîri corespunzătoare în toate 
problemele privind întărirea păcii 
în Balcani, rezolvarea prin mijloa
ce pașnice 
litigioase, 
multilaterale de colaborare.

ÎNTREBARE : Ce posibilități 
și ce limite credeți că există in 
viitor în dezvoltarea schimburilor 
comerciale între Grecia și Romi- 
nia ? Credeți că există posibilita
tea ca Romînia să poată contribui 
la programul de dezvoltare eco
nomică a Greciei și sub ce formă?

RĂSPUNS : Guvernul R. P. Ro
mîne s-a pronunțat și se pronunță 
pentru dezvoltarea pe o bază re
ciproc avantajoasă a relațiilor co
merciale cu Grecia, ca și cu cele
lalte țări balcanice.

Caracterul complimentar al eco
nomiilor Greciei și R. P. Romîne, 
apropierea geografică dintre cele 
două țări, posibilitatea transportu
lui direct pe mare, creează condi
ții favorabile pentru o largă dez
voltare a schimburilor comerciale 
romîno-grecești.

Realizările obținute pînă acum 
în acest domeniu, deși importan-

grec, după cum 
cale să admită 
ților americane 
ment atomic și 
larea de rampe

a oricăror probleme 
dezvoltarea relațiilor

te, nu reflectă pe deplin posibili* 
tâțile existente-

R. P. Romină ar putea într-o 
măsură mult mai însemnată decît 
pînă acum să exporte in Grecia 
diferite produse importante pentru 
dezvoltarea economiei ei națio
nale.

In măsură corespunzătoare ar 
putea crește importul în R. P. Ro- 
mînă al unor produse de bază ale 
economiei grecești, care intere
sează economia romînească. Atit 
natura produselor industriale ofe
rite de noi, cît și faptul că în. 
schimbul lor sîntem dispuși să 
primim produsele tradiționale ale 
exportului grec, pot aduce un spri
jin important la dezvoltarea eco
nomică a Greciei. în afara livră
rilor de produse, R. P. Romînă ar 
mai putea pune la dispoziție spe
cialiști în diferite domenii sau ar, 
putea lua în considerare alte for* 
me de colaborare reciproc avantaj 
joase, care ni s-ar propune.

ÎNTREBARE: Credeți că pro
bleme macedoneană in Balcani da
tează din totdeauna ?

RĂSPUNS: Important nu este 
să stabilim dacă și de cînd există 
o problemă macedoneană. Impor
tant este faptul că nu există nici 
o problemă care ar putea împie
dica consolidarea păcii și colabo
rarea între statele balcanice.

In realitate, politica cercurilor 
imperialiste este aceea care împie
dică dezvoltarea acestor relații, în 
care sînt interesate toate popoare
le balcanice.

ÎNTREBARE : Care este și care 
va fi poziția guvernului romin 
față de acea parte a Partidului 
Comunist Grec aflat in Romînia și 
care a fost declarat in afara legii 
de către autoritățile grecești ?

RĂSPUNS : Dreptul de azil po* 
litic este prevăzut în Constituția 
Republicii Populare Romîne, ca 
de altfel în Constituțiile altor țări.

In conformitate cu regulile ge
nerale ale dreptului internațional, 
acordarea de azil politic constituie 
un drept inalienabil al statului 
romîn, ca și al oricărui alt stat 
suveran.

întrecerea dintre noi, siderur
giștii hunedoreni și cei din Reșița 
este un foarte bun prilej de afir
mare a celor mai harnici. Secției 
noastre, furnale 1—4 îi revine să 
dea, conform angajamentului, 
10.000 tone fontă peste plan. Lua
rea unor măsuri tehnico-organ za- 
torice ca : exploatarea mai bună 
a suflantelor prin mărirea turației, 
folosirea la maximum a volumului 
util al fumatului prin elaborarea 
minuțioasă a dozări'or și respecta
rea unei stricte tehnologii la în
cărcare, vor contribui la creșterea 
producției de fontă.

Alături de astfel de măsuri orga
nizatorice este nevoie de o activi
tate politică de mobilizare a tine
rilor. Organizațiile U.T.M. din sec
ții sub conducerea organizațiilor 
de partid, au început mobilizarea

inițierea întrecerii 
urmărind apoi cu

tineretului prin 
între brigăzi; 
strictețe îndeplinirea angajamente
lor luate. Organizația noastră 
U.T.M. nr. 2 popularizează meto
dele celor mai buni furnaliști prin 
articole la gazetele de perete pre
cum și lă stația de radio-amplifi- 
care și stimulează pe cei ce obțin 
rezultatele cele mai bune.

In general trebuie spus că se 
acordă o inare atenție mobilizării 
tuturor tinerilor în procesul de 
producție. Ei vor fi aceia care, in 
secția noastră vor îndeplini o mare 
parte a angajamentelor. Din cele 
10.000 de tone fontă peste plan 
2.500 — de pildă — vor fi date 
numai de furnalul nr. 3 al tinere
tului.

In zilele de 17 și 18 februarie în 
secție s-a atins producția record

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

In Valea Jiului tinerii au luat sub patronaj 
productive

tone de cărbune din care circa 
2.000 de tone cărbune cocsificabil. 
Cele mai bune rezultate au fost 
abținute de brigăzile de tineret 
conduse de Nicolae Cristea, Pa- 
nait Bogoș, Ștefan Ganz și loan 
Bria.

15 sectoare
Tinerii mineri din Valea Jiului 

au luat sub patronajul lor aproxi
mativ 15 sectoare productive din 
exploatările acestui mare bazin 
carbonifer al țării.

In primele două luni ale anului 
din abatajele acestor sectoare s-au 
extras peste plan aproape 7.000

din istoria furnalelor 1—4 depășin- 
du-se planul de producție al celor 
2 schimburi cu 181 tone de fontă, 
în ziua de 19 februarie furnalul 
nr. 3 al tineretului și-a sărbătorit 
un an de cînd este patronat de ti
neri. In cadrul întrecerii și în 
cinstea acestui eveniment, în ziua 
de 23 februarie in secția noastră 
s-a stabilit un nou record: 139
tone fontă peste plan intr-un 
schimb. Cum era și firesc rezulta
tele acestea au fost răspindite prin 
agitatori și foi volante în întregul 
combinat. Printre cei popularizați 
ca fruntaș) se află Nicolae Je'er, 
Chiroșca Ion, Bîldea Ion, Mitcă 
llie, Cindea losif și echipele lor.

Aceste prime rezultate ne în
dreptățesc să spunem că noi, fur- 
naliștii, alături, de oțelari și lami
natori vom putea raporta la sfârși
tul anului că în întrecerea siderur- 
giștilor sarcinile date de partid 
pentru sporirea producției de oțel, 
fontă și laminate au fost îndepli
nite cu

La Reșița» în luna februarie:

8194 tone oțel peste plan 
și 3.000.000 lei economii

succes.

ION BARTOC 
ION IACOB 

topitori, membri în biroulprim
organizației de bază U.T.M. nr. 2 

furnale 1—4 Hunedoara

(Agerpres).
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Ridicarea continuă a calificării profesionale a tinerilor este o pro
blemă ce preocupă întreg colectivul de muncă de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie".

Sub îndrumarea atentă a muncitorilor vîrstnici cu o bogată expe
riență în producție, tinerii învață să execute operații grele de înaltă 
tehnicitate.

Iată în fotografie pe tinărul Gheorghe Ștefan, frezor la atelierul 
strungărie, secția 11-a mecanică,executînd la freză o operație com
plicată la tripla valvă, de mare răspundere pentru sigu
ranța circulației, sub supravegherea atentă a muncitorului Du
mitru Dragomirescu.

încă de la începutul întrecerii 
socialiste pornite pentru a da pa
triei mai mult oțel, fontă și lami
nate, oțelarii reșițeni s-au bizuit 
mult pe tinerii topitori și turnători 
din cadrul secției. întrecerea a luat 
o amploare deosebită odată cu 
crearea la O.S.M. a „schimbului 
tineretului" care s-a angajat să 
realizcee peste 20.000 tone de oțel 
din cele 30.000 din angajamentul 
întregului colectiv de oțelari. Pe 
luna februarie, datorită bărbăției 
cu care strunesc uriașele cuptoare, 
oțelarii reșițeni au dat 8.194 tone 
oțel peste plan și au realizat 
proape 3.000.000 lei economii 
prețul de cost.

In prezent, oțelarii da aici
sprijinul tineretului care constituie 
majoritatea colectivului au atins și 
întrecut limite neatinse încă în

a- 
la

cu

istoria oțelăriei. Față de 6,18 tone 
cît a fost indicele de utilizare a 
cuptoarelor în luna ianuarie, în 
primele 22 de zile ale lunii februa
rie ei au reușit să realizeize un in
dice de 6,70 tone pe fiecare m.p. 
de vatră cuptor și zi calendaristi
că. In dorința de a atinge indici 
și mai ridicați printr-o și mai bună 
organizare a încărcării cuptoare
lor, a efectuării topirii, afînării și 
deșarjării, în ultima decadă a 
lunii februarie ei au realizat un 
indice mediu de 7,15 tone oțel pe 
m.p. de vatră cuptor și zi calenda
ristică.

Toate acestea sînt un indiciu 
grăitor al faptului că în întrecerea 
cu hunedorenii, reșițenii sînt ho- 
tărîțî să ocupe primul loc.

GH. PAVEL

calcule. Pînă
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Tinerii muncitori de la uzinele 
„Vasile Roaită" din Capitală obțin 
zi de zi noi succese în producție. 
Printre brigăzile de tineret frun
tașe în producție se numără și cea 
condusă de utemistul Apostol 
Gherghina, de la secția montaj 
mașini agricole ai cărei membri 
îi vedeți în fotografie. Brigada își 
depășește cu regularitate sarcinile 
lunare de producție în medie cu 
18 la sută.

ooo

Prima consfătuire pe țară

a lucrătorilor din sectorul
N. CATAN A Foto: DUMITRU F. DUMITRU

de drumuri și poduri

FONDURILE CULTURALE
SĂ NU FIE FOLOSITE IN ALTE SCOPURI

E cunoscut îndeobște faptul, că 
în toata satele patriei noastre, 
munca culturală cunoaște o mare 
dezvoltare. Statul democrat-popu
lar a pus la dispoziție oamenilor 
muncii de la sate cămine culturale 
și biblioteci spațioase înzestrate 
cu tot ceea ce este necesar unei 
bogate și variate activități cultu
rale.

Și în comuna Fîntînele din ra
ionul Mizil munca culturală a în
registrat cîteva succese remarca
bile. Aceste realizări se datoresc 
muncii neobosite dusă de condu
cerea căminului cultural, director 
tov. Gh. Constantin, în colaborare 
cu organizația U.T.M., secretar 
tov. I. Popescu, care sub conduce
rea organizației de partid au reu
șit să atragă numeroși tineri la 
viața culturală Căminul cultural 
are o formație de cor alcătuită din 
4(1 de persoane, în majoritatea lor 
tineri, o echipă de dansuri și o 
brigadă artistică de agitație.

Din păcate aceste formații ar
tistice nu desfășoară o activitate 
pe măsura posibilităților fiind lip
site de ajutorul material pe care 
trebuie să-l primească de la insti
tuțiile locale ca sfatul popular, 
cooperativă, gospodăria colectivă 
etc.

Căminul cultural nu dispune 
tacă nici pînă acum de un local

propriu. Activitatea se desfășoară 
într-o sală de clasă la școala con
struită nu de mult în această co
mună. Se înțelege că munca cul
turală nu se poate desfășura din 
plin, potrivit necesităților comu
nei, în asemenea condiții. Anul 
acesta comitetul comunal U.T.M. 
și-a propus să mobilizeze tineretul 
la construirea unui cămin cultural. 
Tovarășul Ion Popescu, secretarul 
comitetului comunal U.T.M., ne-a 
spus că utemiștii și tinerii din 
comună vor contribui la fabrica
rea a peste 30.000 cărămizi și v ;r 
efectua 10.000 ore muncă volun
tară la construirea noului cămin. 
Angajamentul lor va deveni [aptă. 
AVărturie stau realizările pe care 
le-au obținut pînă acum în acti
vitatea obștească la construirea 
unui canal de scurgere, a unui 
pod și la alte lucrări, la cărei tine
rii, mobilizați de organizația 
U.T Al., au adus comunei o econo
mie de aproape 30 000 Iei.

In sala de clasă transformată 
în cămin cultural nu există nici 
un fel de mobilier. Printre Duținele 
materiale existente se numără trei 
rînduri de piese de șah fără ta
blă, care bineînțeles nu pot fi fo
losite. Tinerii din echipa de dan
suri nu au costume și la fiecare 
spectacol se prezintă cu haine o- 
bișnuite. Echipamentul sportiv este

insuficient iar cel care există e 
uzat.

Folosirea fondurilor culturale 
pe care le deține fiecare insti
tuție în scopul pentru care au 
fost destinate ar ajuta mult la 
dezvoltarea activității culturale, ar 
crea tinerilor posibilități mai bune 
pentru petrecerea timpului liber cit 
mai plăcut și mai instructiv. Care 
este situația acestor fonduri cul
turale în comuna Fîntînele din ra
ionul AAizil ?

In fiecare an, aceste fonduri, 
nu sînt cheltuite pentru nevoile 
muncii culturale. Astfel sumele 
alocate în ultimii ani de coopera
tiva din comună pentru activitatea 
culturală au tost folosite pentru 
acoperirea altor nevoi. Explicația 
dată de tovarășul Dumitru Loga, 
președ'ntele cooperativei — „am 
avut de acoperit alte lipsuri" — 
nu este departe de adevăr, căci 
aceste lipsuri nu au fost altceva 
decît... lipsurile celor ce au con
dus această cooperativă. în anul 
1957, cooperativa a realizat un be
neficiu de circa 50.000 lei din care 
10 la sută revenea fondului cultu
ral. Cooperativa avea însă din 
trecut de acoperit o pierdere de 
peste 100.000 lei. Tovarășii de aici 
știau bine — așa prevăd și scrip
tele — că au debitori care dato
rează cooperativei suma respecți*

vă, dar, din păcate, nu se știa 
care sînt acești debitori. In 
loc să se ia măsuri drastice îm
potriva celor ce au încurcat tre
burile cooperativei, s-a ales calea 
cea mai ușoară : îndrumarea fon
durilor culturale spre acoperirea 
acestor pierderi, în mod cu totul 
nejustificat.

Nu același lucru se poate spune 
despre fondul cultural al sfatului 
popular comunal. Atunci cînd a 
existat simț de răspundere și pre- 
ocupare față de această problemă, 
sfatul popular a găsit suficiente 
resurse. în afara fondului cultural 
prevăzut, pentru amenajarea unu' 
teren de sport, care pe drept cu- 
vînt poate constitui mîndria între
gii comune. In ultima vreme însă, 
unii tovarăși de la sfatul oopular 
au găsit de cuviință că au făcut 
„tot ce au putut" pentru munca 
culturală și au început să rezolve 
alte „urgente" necesități ale sfatu
lui popular- Astfel a fost construit 
la sfatul popular un... dulap — nu 
se cunoaște precis stilul — care a 
costat peste 3.000 lei. Dulipul are 
zeci de sertare și sertărașe, uși 
și ușulițe, în timp ce la căminul 
cultural tinerii sînt lipsiți de cele

GH. NEAGU
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Joi dimineața, la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, s-a deschis prima consfă
tuire pe țară a lucrătorilor din 
sectorul de drumuri și poduri or
ganizată de Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, Con
siliul Central al Sindicatelor din 
R. P. Romină și Consiliul Central 
A.S.I.T.

La consfătuire participă munci
tori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderile Departamentului 
transporturilor rutiere, navale și 
aeriene și ale sfaturilor populare 
care lucrează la proiectarea, con
struirea și întreținerea drumurilor 
și podurilor, vicepreședinți ai sfa
turilor populare regionale, repre
zentanți ai unor ministere și 
organizații centrale economice și 
cadre didactice din învățământul 
superior.

Lucrările consfătuirii au fost 
deschise de tov. ing. Gh. D. Safer, 
adjunct al ministrului Transportu 
rilor și Telecomunicațiilor.

Primit cu aplauze îndelungate, 
a luat cuvintul tovarășul F.mil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Transporturilor și Tele
comunicațiilor. Referindu-se la 
scopul consfătuirii, tovarășul Emil 
Bodnăraș a arătat că participanții 
sînt chemați să dezbată sarcinile 
mari puse in fața constructorilor 
de drumuri de plenara C.C. al 
PJM.R. din noiembrie 1958 — de 
a construi și moderniza un volum 
sporit de drumuri, cerut de dez
voltarea continuă a economiei noa
stre naționale, de a reduce eonii-.

nuu prețul de cost pe fiecare km. 
de drum construit.

Dezvoltarea continuă a industriei 
și agriculturii impune asigurarea 
unui ritm intens de construire și 
modernizare a rețelei de drumuri, 
tn acest scop trebuie acordată o 
atenție deosebită descoperirii și 
valorificării resurselor locale, lăr
girii bazei tehnice prin dotarea 
cu noi mașini și utilaje, precum 
și ridicării indicelui de folosire a 
parcului existent.

Vorbitorul a arătat că în acți
unea de intensificare a ritmului 
construcțiilor și modernizării dru
murilor, de reducere a prețului 
de cost, un sprijin prețios il con
stituie contribuția voluntară a ma
selor largi de cetățeni care au și 
pornit cu entuziasm la realizarea 
acestei importante sarcini puse de 
partid in fața întregului popor.

Pentru a dezbate cit mai temei
nic. toate problemele legate de 
construcția și modernizarea dru
murilor, in scopul stabilirii celor 
mai eficiente căi de reducere a 
prețului de cost aț lucrărilor, par
ticipanții la consfătuire s-au gru
pat in 6 secții de lucru, pe spe
cialitățile : construcția drumurilor 
și podurilor ; întreținerea drumu
rilor și podurilor ; materiale pen
tru construcția și întreținerea dru
murilor ; proiectarea drumurilor 
și podurilor ; probleme specifica 
activității sfaturilor populare în 
ceea ce privește construcția da 
drumuri ; formarea și selecționa
rea cadrelor.

Lucrările consfătuirii continuă^

(Agerprejy,



Adunârllc din central universitar Cluj 
consacrate dezbaterii documentelor celei de a Il-a

Conferințe Naționale a II. A. S. R
In institutele de învățămînt superior clujene au avut 

loc zilele acestea adunări în care au fost larg 
dezbătute documentele și sarcinile reieșite din lu

crările Conferinței pe țară a U.A.S.R. Astfel, a avut 
loc adunarea activului de partid, de U.T.M. și al Aso
ciațiilor studenților, a cadrelor didactice membri și 
candidați de partid; adunarea corpului didactic din 
institutele de învățămînt superior din Cluj; adunări ale 
studenților pe institute iar in cele două universități au 
avut loc adunări comune ale studenților romîni și ma
ghiari. La aceste adunări au luat parte tovarășii Nico- 
lae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., acad. Atanase Joja, 
membru al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministru al învățămîntului și Culturii, Pa
vel Țugui, membru supleant al C.C. al P.M.R., șeful 
Secției știință și cultură a C.C. al P.M.R., Vasile Vaida, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional P.M.R. Cluj, Ion Iliescu, secretar 
al C.C. al U.T.M., președintele Consiliului U.A.S.R.

Cei prezenți la aceste adunări, activiști de partid, 
U.T.M. și ai Asociațiilor studenților, cadre didactice și 
studenți și-au manifestat deplina lor adeziune față de 
conținutul documentelor celei de-a Il-a Conferințe Na
ționale a U.A.S.R. și au participat activ la dezbateri, 
anaiizînd cu simț de răspundere, cu maturitate politică, 
ta lumina acestor documente activitatea desfășurată în 
cele două universități clujene și în toate facultățile și 
institutele de învăță mint superior din Cluj. In cadrul 
acestor adunări s-au făcut numeroase propuneri și au 
fost adoptate hotăriri pentru îmbunătățirea muncii.

Cuvintele calde rostite ne tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la Conferința pe țară — expresie a grijii per
manente și a dragostei părintești cu care înconjoară 
partidul și guvernul, poporul nostru muncitor, studen
țimea noastră constituie pentru tineretul studios un 
înalt îndreptar, un program concret de muncă și de 
luptă ; ele luminează și mai mult calea pe care trebuie 
s-o urmeze studențimea pentru a-și îndeplini cu cinste 
datoria față de poporul muncitor. Studenții și-au ex
primat hotărîrea de a-și însuși o pregătire profesională

ii

din Institutele de învățămînt superior 
candidați de

devine o 
cetățenești, 
intensă, tot

la înălțimea epocii noastre socialiste, un înalt nivel ideo
logic pe baza însușirii marxism-leninismului, hotărîrea 
de a-și dărui toate forțele, întreaga capacitate creatoare 
patriei iubite — Republica Populară Romînă.

De la profesor la student, cu toții au studiat cu aten
ție documentele conferinței. Pe grupe, pe ani de studiu, 
au fost dezbătute sarcinile ce reies din lucrările confe
rinței pentru fiecare student, pentru fiecare educator. 
Studierea și dezbaterea documentelor conferinței a prile
juit o puternică manifestare a adeziunii lor totale față 
de marile sarcini puse azi de partid pentru ridicarea 
pe o treaptă și mai înaltă a nivelului învățămîntului su
perior.

Studenții, în cuvîntul lor și-au exprimat recunoștința 
pentru grija cu care partidul înconjoară tineretul stu
dios din patria noastră, hotărîrea lor de a-și dărui 
toate forțele pentru înfăptuirea socialismului în patria 
noastră.

De la aceeași tribună, studenții și profesorii romîni 
și maghiari și-au manifestat hotărîrea de a urma nea
bătut politica marxist-leninistă a partidului nostru, de 
de a strînge mai puternic rîndurile în jurul partidului, 
în lupta pentru făurirea idealului comun — construirea 
socialismului. Dușmanul care încearcă să strecoare în 
conștiința tineretului nostru ideologia și morala sa pu
tredă, să dezbine și să semene în rîndul studenților 
otrava naționalismului și șovinismului, se va lovi de 
un zid de neclintit: voința studenților romîni și 
maghiari de a munci și învățat împreună pentru a deveni 
luptători înflăcărați pentru construirea societății socia
liste în scumpa noastră patrie.

In hotăririle adoptate de adunări și în telegramele 
adresate G.G. al P.M.R., tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
și Consiliului de Miniștri, tovarășului Chivu Stoica, 
studenții și cadrele didactice au rostit într-un singur 
glas angajamentul de a da viață sarcinilor pe care 
partidul le-a pus în fața tineretului studios, de a urma 
neabătut drumul indicat de partid pentru a se forma 
ca intelectuali bine pregătiți, devotați poporului, luptă
tori pentru construirea socialismului, pentru înflorirea 
patriei.

urmare a lipsurilor ce se mai ma
nifestă ta activitatea noastră ideo
logică mai stat încă unii studenți, 
adevărat puțini la număr, care nu 
au reușit să se debaraseze de in
fluențele ideologiei burgheze.

Toate acestea ne arată importan
ța pe care organizațiile de partid, 
conducerea universității și întregul 
corp didactic trebuie s-o acorde și 
pe mai departe muncii pentru ri
dicarea nivelului politic și ideolo
gic al cadrelor didactice, atenția 
care trebuie acordată sprijinirii or, 
ganizațiilor U.T.M. și U.A.S.R.j 
pentru îmbunătățirea zi de zi a ea 
ducației comuniste și internațional 
liste a studenților, pentru înarma
rea lor cu măreața învățătură 
marxist-leninistă ca să putem da 
patriei noastre, frontului construe- 
ției socialiste nu numai cadre bina 
pregătite din punct de vedere pro
fesional, dar în același timp și 
cadre pregătite temeinic din punct 
de vedere ideologic care să-și adu
că o contribuție substanțială ta o- 
pera de construire a socialismului 
ta patria noastră.

Cuvîntul tovarășului 
Csendes Zoltăn

Din referatul prezentat 
de tovarășul Vasile Vaida,

prim secretar al Comitetului regional Cluj 
al P. M. R.M. R.

Intre 19—22 februarie a.c., s-au 
desfășurat lucrările celei de a 

.doua conferințe pe țară a Uniunii 
Asociațiilor Studenților diti Re
publica Populară Romînă.

Cuvîntarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, rostită în numele 
Comitetului Central al P.M.R. și 
al guvernului R.P.R. la deschide
rea lucrărilor conferinței, a con
stituit nu numai o analiză a suc
ceselor obținute de poporul nos
tru muncitor în opera de construi
re a socialismului și în mod deo
sebit în domeniul învățămîntului 
superior, ci și un îndreptar pre
țios în activitatea de viitor e or
ganizațiilor de partid, de U.T.M., 
a asociațiilor studenților precum 
și a conducerilor institutelor de 
învățămînt superior.

După ce’a scos în evidență rea
lizările deosebite obținute în anii 
regimului nostru în domeniul în- 
vățămtatului superior, refer-in- 
du-se la orașul Cluj. tov. Vasile 
Vaida a arătat că în anii regimu
lui democrat-popular, orașul Cluj 
a devenit un puternic centru cul
tural în care, sub îndrumarea în
țeleaptă a partidului nostru, în
vățămîntul superior a cunoscut și 
cunoaște o înflorire fără prece
dent.

îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de viață și învățătură este 
ilustrată și prin faptul că în ora
șul nostru peste 50% din numă
rul total al studenților beneficiază 
de burse, toți studenții au asigu
rată îngrijirea medicală gratuită, 
un număr tot mei mare de stu
denți își petrec vacanța la munte 
și la mare.

Dacă în trecut procentul studen
ților fii de muncitori și de țărani 
muncitori din Cluj reprezenta doar 
7%, astăzi numărul lor reprezin
tă peste 60 la sută.

Referindu-se apoi la probleme
le legăturii învățămîntului cu 
practica construirii socialismu
lui vorbitorul a arătat că membrii 
corpului didactic se preocupă de 
orientarea cursurilor spre pro
blemele concrete ale economiei 
țării noastre. Astfel, a spus vor
bitorul putem aminti unele cursuri 
de la Institutul politehnic, Institu
tul agronomic, facultățile de chi
mie de la cele două universități și 
altele. Această tendință sănătoasă 
se manifestă și în activitatea știin
țifică e multor cadre didactice. 
In această activitate au fost re
zolvate muilte probleme cu a- 
plicabilitate în producție. O formă 
prin care în mod nemijlocit învă
țămîntul este legat de problemele 
concrete ale industriei și agricul
turii, o constituie practica în pro
ducție a studenților. Vorbitorul a 
arătat că au fost obținute o serie 
de realizări în ce privește practica 
în producție a studenților.

Datorită ridicării necontenite 
a nivelului ideologic și politic al 
cadrelor didactice, majoritatea 
cursurilor, seminariilor și a altor 
activități didactice sînt fundamen
tate pe concepția științifică a clasei 
muncitoare, ajutînd la înarmarea 
tinerei generații de intelectuali cu 
temeinice cunoștințe științifice, cu 
concepția marxist-leninistă despre 
lume, edueîndu-i pe studenți 
în spiritul patriotismului socialist, 
al internaționalismului proletar, 
în spiritul adîncului devotament 
față de cauza celor ce muncesc.

In continuare referatul a scos 
în evidență cursuri care au un 
nivel științific corespunzător. Tot
odată vorbitorul a arătat că mai 
sînt cursuri 
vel științific 
viață și de 
ției socialiste, 
chiar confuzii 
rul a dat exemple în acest sens. 
Asemenea greșeli și manifestări, 
au fost și sînt posibile datorită 
faptului că organizațiile de partid, 
comuniștii din conducerile institu
telor de învățămînt superior, au 
dat dovadă de lipsă de vigilență 
și combativitate. De asemenea or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților nu au făcut totul pen-

predate Ia un ni- 
scăzut, rupte de 
practica construc- 
care conțin uneori 
ideologice. Vorbito-

tru a cultiva la studenți o atitu
dine combativă, de demascare a 
oricăror influențe ale ideologiei 
burgheze.

La diferitele lipsuri a contribuit 
și faptul că unele cadre didactice 
nu acordă suficientă atenție ridi
cării permanente a nivelului lor 
științific și ideologic.

In munca de educare a tinere
tului, partidul nostru acordă o 
mare atenție însușirii filozofiei și 
economiei politice marxist-leni- 
niste. istoriei mișcării muncito
rești din țara noastră și a mișcă
rii muncitorești internaționale.

In această muncă o contribu
ție deosebit de importantă o 
au catedrele de științe sociale 
care și-au îmbunătățit în ultimul 
timp activitatea didactică-educa- 
tivă, ridicînd nivelul științific al 
cursurilor, în spiritul apărării pu
rității ideologiei marxist-leniniste, 
al luptei intransigente împotriva 
infuențeior ideologiei burgheze, 
pentru demascarea revizionismu
lui contemporan.

Influența cursurilor de științe 
sociale este astăzi din ce în ce 
mei puternică asupra formării 
conștiinței tineretului, lucru ce re
iese și din seriozitatea cu oare 
majoritatea studenților aprofun
dează ideile marxism-leninismu
lui. Pentru creșterea continuă a 
eficacității acestor cursuri este 
necesară continua îmbunătățire a 
conținutului lecțiilor și semina- 
riilor, întărirea combativității și 
legării lor tot mai strînse cu 
practica construirii socialismului.

Pregătirea idealogico-politică a 
studenților se reflectă nu numai 
în învățătură și în activitatea 
lor obștească, ci și prin noile ca
lități morale, care caracterizează 
majoritatea studențîmii noastre, 
prin atitudinea lor față de munca 
și lupta oamenilor muncii pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră.

Vorbitorul a arătat că una din 
problemele cele mai importante 
în munca de educație comunistă 
a studenților în special în centrul 
universitar Cluj o constituie edu
cația internationalists, în spiritul 
frăției de nezdruncinat dintre po
porul romîn și naționalitățile con
locuitoare, lupta consecventă îm
potriva oricăror forme de mani
festare a naționalismului burghez, 
din orice parte ar veni.

Tradițiile care s-au format în 
munca comună a studenților și 
cadrelor didactice romîni și ma
ghiari au contribuit la întărirea 
frăției și a spiritului internațio
nalist.

Un rol deosebit în adîncirea în
frățirii poporului romîn cu națio
nalitățile conlocuitoare îi revine 
școlii.,, In condițiile orînduirii de- 
mocrat-populare — a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — școala reprezintă un mij
loc puternic de apropiere intre 
tinerii de toate naționalitățile, de 
înlăturare a tendințelor de izo
lare națională și a rămășițelor 
învrăjbirii naționale pe care au 
cultivat-o clasele exploatatoare, 
de educare a tineretului în spiri
tul patriotismului și '-1-----
nalismului socialist, 
luptei unite umăr la 
tru scopul comun — 
socialismului".

Referatul a prezentat succesele 
obținute în centrul universitar 
Gtaj pe linia înfrățirii studenților 
romîni cp cei din rîndul minorită
ților naționale. Anaiizînd lipsurile 
care se manifestă încă în această 
privință, vorbitorul a arătat că ră
mășițele claselor exploatatoare, e- 
lementele reacționare,, agenții im; 
perialiștilor străini încearcă și 
astăzi să se folosească de arma 
otrăvită a naționalismului pentru 
a ne dezbina rîndurile și a frîna 
mersul nostru înainte.

Una din formele de manifesta
re a naționalismului o constituie 
și separatismul, izolarea naționa
lă. Putem noi considera oare oa 
ceva firesc faptul că studenții ro
mîni și maghiari trăiesc în cămi
ne diferite, mănîncă la cantine

internațio- 
în spiritul 
umăr, pen- 
construirea

diferite, lucrează în laboratoare 
și învață în clădiri diferite? 
Duipă cum nici fabricile, nici gos
podăriile agricole colective nu pot 
fi împărțite ta două pe bază de 
naționalitate, tot așa nici școala 
nu poate fi împărțită în două.

După ce s-a ocupat de activita
tea cercurilor științifice studen
țești și de activitatea cultural- 
sportivă, în încheiere vorbitorul a 
arătat sarcinile ce revin organi
zațiilor de partid, U.T.M. și aso
ciațiilor studenților pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor trasate 
de partid pentru continua îmbu
nătățire a învățămîntului nostru 
superior.

Cuvîntul tovarășului 
acad. prof.

Constantin Daicoviciu, 
rectorul Universității 

„Victor Babeș"
După ce a subliniat pe larg im

portanța deosebită a lucrărilor ce
lei de a Il-a Conferințe pe țară a 
Uniunii Asociațiilor Studenților, 
vorbitorul a arătat că sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Mun
citoresc Romîn, bucurîndu-se de 
sprijinul multilateral al statului 
democrat-popular, care a creat ca
drelor didactice și studenților, 
condiții optime de muncă și viață, 
a înzestrat institutele cu tert ce 
este necesar bunei desfășurări a 
procesului instructiv-educativ pe 
baza concepției marxist-leniniste, 
școala noastră superioară a obți
nut succese remarcabile în crea
rea cadrelor de intelectuali, de 
specialiști cu o înaltă pregătire 
științifică și culturală, cu ferme 
convingeri politice si ideologice 
comuniste, atît de folositoare con
strucției socialiste.

Vorbitorul s-a ocupat apoi amă
nunțit de sarcinile însemnate care 
se desprind din cuvîntarea tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej pentru 
școala superioară din tara noas
tră.

Abordînd situația învățămîntului 
superior din Cluj, în lumina lucră
rilor susamintitei conferințe, vor
bitorul a subliniat că organizarea 
celor două universități locale pe 
naționalități este depășită de via
ță, de cerințele majore ale unită
ții morale și politice a poporului 
nostru muncitor, de necesitățile 
complexe ale operei de construire 
a socialismului. Actuala formă or
ganizatorică menține izolarea na
țională a studenților romîni, ma
ghiari, germani etc. De aceea ea 
trebuie înlăturată prin crearea la 
Cluj a unei universități unice, care 
să asigure instruirea științifică și 
educarea comunistă a studenților 
de diferite naționalități în focul 
muncii creatoare comune, în focul 
adîncirii continue a prieteniei și 
frăției internaționaliste — izvor 
de forță a orînduirii noastre de- 
mocrat-populare.

In continuare vorbitorul s-a ocu
pat pe larg, citînd numeroase ex
emple din activitatea universității 
„Victor Babeș", de problema atît 
de importantă a educării tineretu
lui studios în spiritul învățăturii 
marxist-leniniste, al concepției ma- 
teralist-dialectice despre natură și 
societate, al patriotismului socia
list și internaționalismului prole
tar, în spiritul moralei comuniste.

In această ordine de idei, tov. 
acad. Constantin Daicoviciu a sub
liniat cu tărie imensa răspundere 
ce-i revine corpului didactic uni
versitar, rectorului, decanilor, pro
fesorilor, conferențiarilor și lecto
rilor, în opera nobilă de făurire a 
tinerelor cadre de intelectuali care 
să îmbine în personalitatea lor 
pregătirea științifică superioară cu 
minunatele convingeri ideologice 
comuniste, cu cerințele vieții, ale 
poporului, ale construcției socia
liste, cu devotamentul nemărginit 
față de Partidul Muncitoresc 
mîn — forța conducătoare a pa
triei noastre.

Referindu-se la necesitatea 
tăririi combativității față de orice 
manifestări ale ideologiei dușma
ne, vorbitorul a spus că nu va 
trebui să existe nici cea mai mică 
șovăială ta ceea ce privește com
baterea energică a influențelor

Ro

ta'

i nefaste ale ideologiei burgheze, a 
tendințelor de propagare a idea
lismului și misticismului.

' ta încheiere tov. acad. prof. 
! Constantin Daicoviciu a vorbit de

spre necesitatea însușirii de către 
cadrele didactice a științei marxist- 
leniniste, călăuza cea mai de preț 
în opera de instruire științifică și 
educare comunistă a studenților.

Cuvîntul tovarășului 
Takăcs Ludovic, 

rectorul Universității 
„Bolyai"

După ce a vorbit despre marile 
realizări obținute de regimul de, 
mocrat-popular în domeniul înflo
ririi științei, culturii, învățărnîntu- 
lui, realizări de care se bucură din 
plin, în comun, poporul romîn și 
minoritățile naționale din patria 
noastră, tov. Takăcs Ludovic s-a 
referit la necesitatea intensificării 
muncii de educație a cadrelor di
dactice și a studenților în spiritul 
ideologiei marxist-leniniste.

Vorbitorul a spus în continuare 
că datorită politicii înțelepte a 
partidului nostru în problema na
țională, în orașul Cluj au fost ob
ținute succese dintre cele mai re
marcabile în întărirea prieteniei 
dintre poporul romîn și naționali
tățile conlocuitoare- Intre univer
sitățile „V. Babeș" și „Bolyai" a 
existat de-a lungul anilor o bună 
golaborare și înțelegere, fapt do
vedit de rezultatele obținute pe 
tărîm didactic, științific, educativ. 
Vorbitorul a subliniat însă faptul 
că existența separată a celor două 
universități a constituit o barieră 
artificială în calea cimentării fră
ției dintre studenții romîni și ma
ghiari. De aceea — a spus vor
bitorul — consider că a sosit tim
pul să trecem la realizarea unifi
cării celor două universități.

Unificarea bazei materiale — a 
spus vorbitorul — a laboratoare
lor, căminelor, cantinelor, echipe
lor artistice, sportive etc., duce la 
o dezvoltare nebănuită a muncii 
didactice și științifice, iar pe de 
altă parte — la întărirea muncii 
de educare a studenților în spiri
tul patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar, la 
realizarea unei trainice unități în
tre membrii corpului didactic și 
studenții romîni cu cei ai națio
nalităților conlocuitoare. Cu un 
cuvînt, crearea școlii unice duce 
la ridicarea nivelului întregului în. 
vățămînt superior din orașul 
nostru.

De aceea noi primim cu deose
bită bucurie și încredere măsurile 
ce se vor lua pentru unificarea 
celor două universități, cu atît mai 
mult cu cît sîntem profund con
vinși că aceasta va da o nouă lo
vitură zdrobitoare tuturor adepți- 
lor izolării naționale, tuturor duș
manilor care caută să lovească cu 
armele otrăvitoare ale naționalis
mului și șovinismului, ta unitatea 
poporului nostru.

ta încheiere, vorbitorul a făcut 
un apel călduros către toți lucră
torii din învățămîntul superior, 
chemîndu-i să lupte cu toate pu
terile pentru dezvoltarea și asigu
rarea celor mai prielnice condiții 
necesare creșterii și educării unei 
intelectualități noi, devotată cu 
trup și suflet cauzei poporului 
nostru muncitor, luptei pe care el 
o duce sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Romîn, 
a Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Cuvîntul tovarășei 
Olteanu Maria, 

studentă la Institutul 
politehnic

Suvintele adresate nouă și ca
drelor didactice din învățămîntul 
superior de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de-a doua 
conferință pe țară a U.A.S.R., ne 
înflăcărează ji ne mobilizează 
spre noi succese în munca noas
tră. Rezultatele bune obținute de ' 
noi în ultima sesiune de examene , 
ca și ta munca cercurilor științi- :

din Gluj, a cadrelor

fice sau în alte domenii de activi
tate, sînt o dovadă a creșterii con
științei comuniste a studenților 
noștri. Datoria noastră, a studen
ților și cadrelor didactice este de 
a lupta neîncetat pentru îmbună
tățirea continuă a muncii noas
tre, pentru sporirea permanentă a 
eficienței muncii noastre educativ- 
polițice și profesionale; să legăm 
tot mai mult studiul de proble
mele practice de activitate ale în
treprinderilor, să ne însușim la un 
nivel mereu mai înalt concepția 
marxist-leninistă, singura concep
ție științifică despre lume și socie
tate, fără de care nu putem să ne 
formăm, ca intelectuali de tip nou, 
pe deplin folositori operei de con
struire a socialismului. După ce a 
luat atitudine hotărîtă față de unii 
studenți nedemni sau cu concepții 
retrograde, tovarășa Maria Oltea- 
nu și-a manifestat bucuria și ade
ziunea deplină la ideea unificării 
universităților „Babeș" și „Bo
lyai", arățînd în același timp că 
înțelegerea deplină, conviețuirea și 
colaborarea frățească a studenților 
de diferite naționalități din insti
tutul politehnic, se datorește în 
mare măsură tocmai faptului că 
muncesc și trăiesc împreună, umăr 
la umăr. Noi, — a spus vorbitoa
rea — trăim și învățăm împreună 
— în cămine, cantine, săli de 
cursuri — și niciodată nu am fă
cut nici o diferențiere între stu
denții romîni și cei de alte națio
nalități.

Cuvîntul tovarășei 
Pusztai Magdalena, 
studentă la I. M. F.

La Institutul medico-farmaceu- 
tic din Cluj am venit abia în acest 
an, primii doi ani urmîndu-i la 
Institutul medico-farmaceutic din 
Tg. Alureș. Pasul acesta l-am fă
cut tocmai din dorința de a cu
noaște mai bine limba romînă. 
Mi-am dat seama că acest lucru 
îmi va fi de mare folos la fermi, 
narea facultății. Voi fi medic și 
vreau să lupt pentru sănătatea oa
menilor muncii, pentru ridicarea 
lor culturală și sanitară cu puteri 
sporite. însușirea temeinică a lim
bii romîne îmi va lărgi orizontul, 
îmi va permite să mă dezvolt din 
punct de vedere profesional, îmi 
va da posibilitatea să mă achit cu 
conștiinciozitate de sarcinile mele, 
indiferent de locul unde voi fi re
partizată.

Vreau să spun aici că ajutorul 
pe care l-am primit din partea ca
drelor didactice, a studenților co
legi de grupă a fost neprețuit. La 
sosirea mea la Cluj cunoșteam 

țin limba romînă, deoarece 
școala elementară cît și cea 

medie le-am urmat în limba

foarte puți 
atît școair 
medie le-am 
maghiară.

Noi studenții naționalităților 
conlocuitoare trebuie să cunoaștem 
limba vorbită da majoritatea popu
lației din patria noastră, trebuie 
să luptăm pentru o conviețuire ar
monioasă între noi. Țelul măreț al 
construirii socialismului este deo
potrivă țelul oamenilor muncii 
romîni cît și al celor maghiari și 
de alte naționalități.

îmi exprim hotărîrea de-a con
tribui din toate puterile mele la 
strîngerea legăturilor de frăției la 
întărirea unității de nezdruncinat 
între poporul romîn Și naționalită
țile conlocuitoare.

Cuvintul tovarășului 
acad. prof, 

luliu Hațieganu
începutul cuvîntului săuLa 

tov. Hațieganu a vorbit pe larg 
despre faptul că spre deosebire 
de vechea facultate de odinioară 
— din timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc — care în domeniul 
educației avea o orientare cu ca
racter clientelistic, străină inte
reselor poporului, noua facultate 
pune la loc de frunte preocupa
rea pentru educarea studenților 
în spiritul dragostei față de po
por, față de clasa muncitoare.

Educația însemnează nu ora
torie, ci trăire. De aceea, insti
tutul nostru pune pe baze soli
de învățămîntul ideologic, ideile 
pe care le trăim în acest oraș, 
marile idei ale internaționalis
mului proletar.

Aspect de la adunarea activului de partid, U.T.M. și U.A.S.R.
didactice, membrii și

Institutul nostru 
școală a conștiinței 
cu o privire tot mai 
mai creatoare, spre colectivitate, 
pentru o trăire în colectivitate, 
servind colectivitatea.

Medicul nou care trăiește în mij
locul muncitorilor din fabrici, în 
mijlocul țăranilor de pe ogoare, 
pretutindeni în mijlocul poporu
lui, răspîndește cunoștințe care 
să-l apere pe omul muncii de boa
lă, să-i dea capacitatea de mun
că pentru ca să devină util pa
triei șale.

Etosul socialist este motorul 
activității noastre medicale, etos 
încălzit de focul iubirii de om, 
de focul iubirii de popor, etos 
ce ne face să trăim adînc infi
nitatea științei, imensitatea con
științei și .puterile creatoare ale 
socialismului.

Astăzi, în această fază a evo
luției societății, trebuie să trăim, 
să gîndim, să acționăm sub lu
mina caldă a noului etos. Acest 
etos este forța dinamizantă în cîș- 
tigarea cunoștințelor și mai ales 
în însușirea unei discipline so
cialiste în munca zilnică.

Studentul trebuie să tindă, la 
părăsirea institutului, să fie la 
înălțimea funcției sale — știin
ță dar și conștiință. Știința 
conștiință, moartă este și 
tructivă. Conștiința face 
știința să devină creatoare, 
tătoare de viață, dătătoare 
progres, iar noi profesorii avem 
datoria ca să ne facem obliga
țiile noastre nu ca obligație, ci 
din plin, cu entuziasm și opti
mism. Avem această mare dato
rie față de patria noastră, față 
de poporul nostru, căruia să-i 
dăm cetățeni fideli, gata oricînd 
să stea la dispoziție prin munca 
lor zilnică. Aceste gîndiri pe 
care le are „studentul bătrîn" în 
aceste zile, pe care le consider 
cele mai interesante, deoarece 
continuă conferința Uniunii Aso
ciațiilor Studenților, palpită și 
trăiesc aici în Clujul nostru drag. 

Sînt recunoscător conducerii că 
a organizat această ședință, 
continuarea conferinței din Capi
tala noastră dragă și ne-a dat 
posibilitatea să trăim zile fru
moase, constructive, creatoare 
orașul nostru. Aceste gîndiri 
ne sudeze pe noi profesorii 
studenții într-o operă comună în 
serviciul patriei noastre, în ser
viciul conducerii de stat.

N-aș putea termina mai fru
mos decît repetînd cuvintele lui 
Pavlov spuse în cadrul unei șe
dințe studențești:

Studenți și studente, iubiți 
patria, dați-i totul, iubiți po
porul, fiți în serviciul lui, iubiți 
partidul care vă conduce și vă 
luminează, iubiți guvernul care 
nu precupețește nimic și vă dă 
totul ca să vă pregătiți pentru 
marea muncă ce vă așteaptă în 
noul stat.

Cuvîntul tovarășului 
prof. Peterfi Ștefan 
de la Universitatea 

„Bolyai"
Prof. univ. Peterfi Ștefan de 

Universitatea „Bolyai'" a insistat 
în special asupra colaborării care 
există între cele două universități 
clujene subliniind realizările bune 
obținute în acest sens. Vorbitorul 
a arătat însă că roadele acestei 
colaborări stat departe de cele care 
ar putea fi obținută în condițiile 
folosirii în comun a tuturor con
dițiilor create de partid și guvern. 
Aceasta atît în privința educației 
studenților în spiritul patriotismu
lui socialist și al internaționalis
mului proletar, cît și în pre
gătirea lor didactico-științifîcă. 
De exemplu, dacă studenții ramtai 
și cei aparținînd naționalităților 
conlocuitoare ar munci și învăța 
împreuna în cadrul acelorași labo
ratoare, ei s-ar putea cunoaște 
mai bina, ar putea colabora mai 
mult și ar lega, fără îndoială, trai
nice prietenii. In afară de aceasta, 
o unificare a bazei materiale a 
celor două universități creează 
condiții cu mult superioare celor 
existente ta privință desfășurării

fără 
des- 

ca 
dă- 
de

în 
să
Și
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partid.

practicii pedagogice, de cercetare 
științifică.

In încheiere, tovarășul Peterfi 
Ștefan a arătat că folosirea în 
comun a bazei tehnico-materiale a 
celor două universități va contri
bui la ridicarea nivelului învăță- 
mîntului superior din orașul Cluj, 
ta folosul tuturor cadrelor didac
tice și al studenților.

Cuvîntul tovarășului 
Felecan Vasile, 

student la Institutul 
de arte plastice 
„Ion Andreescu"

Studentul Vasile Felecan 
la Institutul de 
„Ion Andreescu", 
cuvîntarea de salut 
Gh. Gheorghiu-Dej 
doua Conferință 
U.A.S.R. constituie încă o dovadă 
a grijii părintești a partidului și 
guvernului pentru creșterea uriei 
generații de intelectuali demnă de 
epoca noastra a socialismului. A- 
poi el s-a referit Ia marea impor
tanță a însușirii învățăturii marx
ist-leniniste și a esteticii marxist- 
leniniste. Vorbitorul a arătat că 
acel student din institutele noastre 
de arte care nu-și însușește prin
cipiile esteticii marxist-leniniste, 
nu va putea deveni niciodată un 
bun artist-cetățean, va rămîne rupt 
de realitățile care-1 înconjoară, de 
viață, de adevăratele frămîntări 
ale poporului din care face parte.

Cuvîntul tovarășului 
Fejes luliu, 

student la Institutul 
politehnic

Tovarășul Fejes luliu a vorbit 
despre modul ta care studenții 
romîni, maghiari din institut lu
crează împreună, se ajută reciproc 
în grupe de studiu, despre ma
nifestările culturale și sportive ale 
studenților, despre avîntul lor ti
neresc. cu care se străduiesc să cu
cerească noi trepte ale științei și 
tehnicii moderne, despre apropierea 
cadrelor didactice, de viața intimă, 
particulară a studenților, lucru atît 
de necesar petntru crearea une' 
prietenii trainice între studenți și 
profesori

Țin să mulțumesc de la această 
tribună Partidului Muncitoresc 
Romîn în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru 
felul cum s-a ocupat de rezolva
rea problemeii naționale în patria 
noastră dragă — Republica Popu
lară Romînă. Oare putea în trecu
tul burghezo-moșieresc o familie 
de muncitori în general — și refe- 
rindu-mă la famflia mea — de na
ționalitate maghiară, să-și trimită 
la școli superioare doi fii, așa cum 
au făcut părinții mei ? Politica na
ționalistă a burgheziei atît romîne 
cît și maghiare era o armă otră
vită menită să învrăjbească po
porul romîn cu naționalitățile con
locuitoare.

Cuvîntul tovarășului 
Alexandru Roșea, 

prorector al 
Universității „V. Babeș"

ta cuvintul său vorbitorul s-a 
ocupat de unele aspecte ale mun
cii ideologice din universitate.

Organizația de partid și condu
cerea universității au dat în ulti
mul timp o mare atenție apărării 
purității învățăturii marxist-leni
niste, împotriva influențelor ideo
logiei burgheze și a uneltei aces
teia — revizionismul contemporan. 
Un loc important în această pri
vință l-au ocupat analizele de 
cursuri ce s-au ținut la diferite 
facultăți și catedre în cadrul uni
versității. In urma acestor analize 
s-a putut vedea că majoritatea 
cursurilor au o orientare justă, că 
sînt întocmite în spiritul ideologiei 
clasei muncitoare, a materialismu
lui dialectic și istoric-

Dar analizele cursurilor au scos, 
în același timp Ia iveală și unele 
greșeli și lipsuri, din punct de ve
dere ideologic. De asemenea ca

de 
arte plastice 
a arătat că 
rostită de tov. 

la cea de-a 
Națională a

ta cuvîntul său, tov. Geendes 
Zoltan a arătat că o bună tdu- 
cație în spiritul internaționalismu
lui proletar și al patriotismului so
cialist a studentului de tip nou se 
poate realiza cu deplin succes nu
mai în condițiile muncii unite, a 
conviețuirii în comun, a cunoaște
rii reciproce dintre studenții romî
ni și cei ai naționalităților conlo
cuitoare. El a citat ta acest sens 
exemple întîlnite ta activitatea sa 
de profesor la Institutul de științe 
economice „V. I. Lenta" și la In
stitutul de comerț exterior din 
București, unde învață și trăiesc 
în comun studenți romîni, ma
ghiari, germani, evrei, ruși, bul
gari, greci, turci, coreeni etc. și 
unde studenții se ajută reciproc în 
însușirea diferitelor discipline, în 
acțiunile de folos obștesc, în viața 
lor de toate zilele.

Legat de aceasta, vorbitorul s-a 
referit ta continuare la importanța 
însușirii limbii romîne de către 
toți studenții aparținînd naționali
tăților conlocuitoare.

Este deci necesar ca organiza
țiile de partid și U.T.M., asocia
țiile studenților și cadrele didac
tice să găsească cele mai bune 
metode de conviețuire și muncă în 
comun, de folosire în comun a 
căminelor, laboratoarelor, bibliote
cilor- Toate acestea vor ajuta mult 
studenții aparținînd naționalități
lor conlocuitoare să învețe și să 
cunoască bine limba romînă, limba 
poporului din care facem cu toții 
parte și pentru a cărui fericire nu 
precupețim nici un efort în nobila 
operă de construire a socialis
mului.

Cuvîntul tovarășului 
Ovidiu Dragoș, 

student la Institutul 
agronomic

Practica — a spus vorbitorul 
— este pentru studenții institutu
lui nostru binevenită, ea dă po
sibilitatea ca încă din anii facul
tății, studentul, viitor inginer, să 
se lege strîns de problemele con
crete de pe teren, care îmbinate 
cu cele teoretice îi asigură un ori
zont mai larg.

Pe lingă practica în producție, 
studenții de la Institutul agrono-
mic din Gluj au participat și la 
munca voluntară din G.A.C. și 
G.A.S.-uri. Ei însă nu s-au rezu- 
niat numai la munca pe care o 
implică viitoarea lor profesiune, ci 
au contribuit și la ridicarea ni
velului cultural al țăranilor mun
citori. Astfel, studenții repartizați 
la G.A.S. Lechința și Zalău au 
prezentat în cadrul unităților 
menționate mai multe programe 
artistice.

Referindu-se la însemnătatea 
indicațiilor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu privire la lega
rea mai strînsă a învățămîntului 
de viață, de practică, vorbitorul 
a spus :

Vom munci și mai susținut, ne 
tom strădui să împletim și mai 
strîns munca teoretică cu cerințele 
practicii, vom lupta din toate pu
terile, cu tot elanul nostru tine
resc pentru transpunerea în viață 
a sarcinilor construcției socialiste.sarcinilor construcției socialiste.

Cuvîntul tovarășei 
Hanger ludita, 

studentă la Universl* 
tatea „Bolyai"

Ca responsabilă cu munca cul
turală la Facultatea de științe na- 
turale-geografie — a spus printre 
altele tovarășa Henger ludita ■— 
mă voi referi la o problemă impor
tantă a educației studenților: e 
vorba da propagarea largă a cu
noștințelor științifice. Studenții vin 
din medii diferite, cu concepții de 
viață, etice și morale, diferite. Uni' 
pufițj la număr, mai trăiesc încă 
sub Influența unor idei retrograde 
Și acești colegi ca mîine vor fi na-

(Continuare în pag. 3-a)



Adunările din centrul universitar Cluj 
consacrate dezbaterii documentelor celei 
de a ll-a Conferințe naționale a U.A.S.R

(Urmare din pag. 2-a) 

turaliști, profesori de științele na
turii, educatori ai generațiilor care 
vin după noi. Ce fol de educatori 
pot fi aceștia, ce fel de intelectuali 
de tip nou ?

La noi, la Facultatea de științe 
naturale-geografie, pentru anii 
tatii s-au ținut conferințe și s-au 
purtat discuții în scopul ridicării 
nivelului de cunoștințe științifice 
aț tinerilor proaspăt vepiți 
rindurile noastre. Ar fi bine 
și pentru studenții din anii 
mari conferințele și discuțiile 
aceste teme să fie mai dese.

In altă ordine de idei, tovarășa 
Henger ludita ș-a referit la nece
sitatea vizitării mai organizate și 
mai dese a fabricilor, uzinelor și 
unităților agricole socialiste pentru 
ca studenții să vadă cum știința 
se îmbină cu practica.

Cuvîntul tovarășei 
Maria Hodea, 

studentă ia Unlversi* 
tatea „V. Babeș**

După ce și-a exprimat bucuria 
de-a fi participat la cea de a ll-a 
Conferință pe țară a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților, studenta Ma
ria Hodea de la Universitatea 
„V, Babeș" a spus : Fabricile și 
uzinele patriei noastre ne așteap
tă, în ele muncesc cu -abnegație în
frățiți, muncitori romîni, ma
ghiari și de alte naționalități. 
Dar cum poate oare școala noastră 
— a spus în continuare vorbitoarea 
-— să contribuie la cimentarea 
unei adevărate prieteinii, cum poate 
ea să ne înarmeze în măsură .su
ficientă cu educația în spiritul in
ternaționalismului proletar, atîta 
vreme cit nu învățăm și nu mun
cim împreună — atîta vreme cît 
folosim cămine și cantine separate. 
Nu este oare această separare un 
mijloc, un izvor de izolare a stu
denților dei diferite naționalități.

in
ca 

inai
pe

care după cum bine știm au un 
singur ideal — acela de a deveni 
cadre active în construirea socia
lismului ?

Sîntem gata să locuim împreună
— a spus în încheiere tov. Hodea
— sîntem gata să învățăm, să 
muncim împreună. Așteptăm cu 
dragoste fierbinte să ne unim la
boratoarele noastre, să le folosim 
și să le îngrijim împreună.

Sîntem conștienți det faptul că 
numai muncind și invățind îm
preună ne aducem întreg aportul 
nostru în măreața opera de con
struire a socialismului in scumpa 
noastră patrie —- Republica Popu
lară Romînă.

Cuvintui tovarășului 
Kcbic» Antal, student la 
Universitatea „Bolyai**

lități, șă slăbească prietenia 
mai trainică făurită în anii regi
mului nostru democrat-popular. 
Noi, studenții roinîni și maghiari 
și ai celorlalte naționalități con
locuitoare, trebuie să demascam 
orice manifestare de naționalism 
și șovinism, să muncim cu înflă
cărare și entuziasm tineresc uniți 
în comun. Eu și colegii mei ma
ghiari sîntein într-utatul de acord 
sa învățăm, să muncim laolaltă 
cu studenții romîni și cu cei din 
rindurile altor naționalități conlo
cuitoare, într-o unică și puternică 
universitate clujeană, creind astfel 

, condiția necesară pentru cimenta
rea și mai puternică a frăției noa- os------ țn

de 
de 
în

stre. Să muncim astfel incit 
viitorul apropiat să fim cadre 
nădejde pentru minunata opera 
construire a socialismului 
scumpa noastră patrie comună 
Republica Populară Romînă.

Referindu-se la condițiile create 
ștudențimii noastre de către par
tid și guvern, studentul Koblos 
Antal de la Facultatea de științe 
naturale-geografie a Universității 
„Bolyai" a stăruit în deosebi asu
pra necesității legării învățăturii 
cu practica construirii socialismu
lui în patria noastră. Dar, a sub
liniat vorbitorul — noi, stu
denții vom lega greu învățămîntul 
de practică dacă nu ne vom însuși 
temeinic materialismul dialectic, 
învățătura marxist-leninistă. In 
acest sens el a propus, ca o nece
sitate fireasca, să se dea o mai 
mare atenție cursurilor și semina- 
riilor de științe sociale, iar acestea 
să fie mai temeinic legate de 
practica construirii i-------- ---- -
în țara noastră.

Referindu-se la cimentarea fră
ției dintre studenții romîni și stu
denții din rîndul minorităților na
ționale vorbitorul a arătat:

Nu trebuie să pierdem din vede
re că unele elemente dușmănoase 
Încearcă și astazi să semene neîn
crederea între oamenii muncii ro
mîni, maghiari și de alte naționa-

Cîțiva cursanți ai centrului de schi

■ ..... '•■■■
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Adunări consacrate sărbătoririi

zilei de 8 Martie

Cuvintui tovarășului 
Simian ludușan 

student la Universitatea 
„V, Babeș"

Lucrările celei 
de a II-a 

Conferințe afrigo 
tehniștilor din 

R.P.R.

din Lonea în drum spre pîrtie

Foto: R. VASILE

tn numeroase întreprinderi și 
instituții din Capitală au avut loc 

\ joi adunări consacrate sărbătoririi 
zilei de 8 Martie — Ziua interna 
țională w femeii. In expunerile ți
nute cu acest prilej s-au scos în 
evidență succesele importante ob- 

\ ținute de femeile din țara noastră 
i în toate domeniile de activitate 

precum și hotărîrea lor fermă de 
a participa într-o măsură lot mai 
largă la îndeplinirea importante, 
lor sarcini pe care le ridică con- 

\ strucția socialismului în țara noa 
stră.

La adunarea de la Industria 
Bumbacului A la care au partici
pat sute de muncitoare textilisle, 

t a vorbit tov. Maria Mironescu, 
președinta Comitetului orășenesc 
al femeilor — București. Tov. 
Eugen Rossin, directorul întreprin
derii, u scos in evidență succesele 
deosebite obținute în producție de 
muncitoarele textiliste de aici 
cinstea zilei de 8 Martie.

Muncitorii de la Complexul 
C.F.R. „Grivița Roșie" au sărbă
torit fi ei ziua tovarășelor lor de 
muncă printr-o adunare la oare a 
luat cuvintui Ioana Celea Boga, 
secretară a Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă.

La adunarea de la fabrica de 
medicamente „Tableta" a vorbit 
conf. univ. dr. Cornelia Păunescu, 
membră a Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă.

Joi la Casa de Cultură a Sindi
catelor din Capitală a avut loc 
seara tematică „Femeia — luptă
toare activă pentru construirea 
socialismului, pentru apărarea pă
cii", la care au participat munci
toare de la întreprinderile F.C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej", „Flacăra Ro
șie" și „7 Noiembrie".

(Agerpres)

in (KlXEMATOteWAFE)

In fața studenților — a spus 
printre altele vorbitorul, stă sar
cina de seamă de a ne instrui te
meinic pentru a deveni oameni de 
tip nou, bine pregătiți, în stare să 
facem față sarcinilor pe care viața 
IU mersul ei vertiginos ni le va 
pune în față. Pentru aceasta noi 
trebuie să fim sîrguincioși în însu
șirea cunoștințelor teoretice și 
practice cît' și în însușirea învă- 

sociaîismului* țăturii marxist-leniniste care ne 
facilitează cunoașterea legilor de 
dezvoltare ale naturii și societății. 

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare că sub îndrumarea organi
zației de partid, marea majoritate 
a studenților au desfășurat o 
muncă rodnică în vederea pregăti
rii loi profesionale, fiind antrenați 
în același timp la diferite acțiuni 
cu caracter patriotic.

In centrele universitare continuă

Desfășurarea adunărilor pentru dezbaterea 
documentelor celei de a ll-a Conferințe 

naționale a U.A.S.R.

Dezvoltarea industriei frigului 
ara q foarte mare importanță pen
tru industria alimentară. Pentru 
a se analiza sarcinile ce revin în 
dezvoltarea acestei ramuri, căile 
prin care se pot realiza, Asociații 
Științifică a Inginerilor și Tehni
cienilor — secția industriei ali
mentare și Departamentul cărnii 
și laptelui din Ministerul Indus
triei Bunurilor de Consum au or
ganizat cea de a Il-a Conferință 
pe țară a frigotehniștilor din 
R.P.R. La conferință participă in
gineri, tehnicieni, specialiști care 
lucrează în ramura frigului indus
trial, din țara noastră, și din ță
rile prietene U.R.S.S., R.P. Unga
ră, R.P. Polonă.

Referatele prezentate, discuțiile, 
au evidențiat succesele obținute în 
acest deceniu în industria frigu
lui. In anii regimului democrat- 
popular s-a triplat capacitatea de 
depozitare, fapt care ilustrează 
uriașul efort de proiectare și mij
loace tehnice de execuție puse în 
acțiune într-un termen scurt.

Lucrările celei de a II-a confe
rințe a frigotehniștilor din R.P.R. 
continuă.

INFORMAȚII

In centrele universitare din țară au continuat să aibă loc adu
nări generale ale organizațiilor L1.1JIA. și asociațiilor studenților 
consacrate dezoaterii hotăririlor celei de-a ll-a Conferințe națio
nale a Uniunii Asociațiilor Studenților din R- P- Romînă.

Adunările ș-au desfășurat intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. Participanții au discutat despre problemele de bază ale 
invățămintului nostru superior cum sint legarea strinsă a proce
sului de jnvățămint cu cerințele industriei, agriculturii și culturii 
noastre socialiste in plină dezv ohare și educarea inarxist-leninistă 
patriotică și jnternaționaiistă a tineretului nostru studios. Adună
rile au reafirmat cu tărie sen.imeinele de dragoste și atașament 
ale ștudențimii față de partid și guvern. Ele au fost un prilej de 
trecere in revistă a sarcinilor de mare insemnătate ce revin stu
denților și cadrelor didactice din cuvintarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la conferință și de afirmare a hotăririi 
tineretului studios de a lupta pe mai departe alături de întregul 
nostru popor cu forțe sporite pentru înfăptuirea politicii partidu
lui de întărire a statului democrat-popular, de construire a so
cialismului.

lor muncii din țara noastră, con
struirea socialismului.

In cadrul adunării a luat cuvin 
tul tov. Maxim Bergheanu, mem
bru supleant al C.C. al , P.M.R.,

P.M.R.
prim-secretar al Comitetului regio
nal Stalin al P.M.R.

La Craiova

Joi la amiază a avut loc la Bi
blioteca Centrală de Stat preda
rea unor cărți franceze oferite de 
guvernul francez Bibliotecii Cen
trale de Stat și Academiei R. P. 
Romine, în cadrul schimbului de 
cărți 
țări.

Sîmbătă ți duminică se vor 
întîlni pe pîrtiile Predealului 
primii cursanți ai centrelor de 
schi peutru copii pe care 
le-a organizat la începutul ac
tualului sezon de schi Federa
ția romînă de schi ți bob. Con
fruntarea micilor schiori ne va 
îngădui posibilitatea de a vedea la 
lucru elemente deosebit de talen
tate, speranțele de mîine ale 
schiului rominesc. Organizate în 
patru localități ale țării (Predeal, 
Lonea, Orașul Stalin ți Hunedoa
ra) centrele de schi pentru copii 
au avut darul să antreneze un nu
măr foarte mare de copii în 
practicarea metodică a sportului 
cu schiurile. Neîndoielnic această 
inițiativă bine venită va avea 
roadele ațteptate, căci micii 
cursanți au avut la dispoziție pe 
lingă echipamentul necesar, pro
fesori de specialitate bine pregă
tiți, în majoritate tineri absol
venți ai Institutului de cultură fi
zică din București.

Imaginea noastră vi-i prezintă 
în drum spre pîrtie pe citiva din
tre cursanții centrului de schi 
din Lonea. Instituit pe lingă școa
la medie din localitate, centrul de 
schi a ereiat posibilitatea ca peste 
60 de elevi, fii ai harnicilor mi
neri din Valea Jiului să
metodic practicarea schiului, 
cei mai buni îi vom întilni de 
nă seamă la întrecerile ce se 
desfășura Ia Predeal.

Faptul acesta este o nouă dova
dă a grijii cu care statul nostru 
se preocupă de creșterea noii ge
nerații de constructori ai socia
lismului, bine pregătiți și căliți 
din punct de vedere fizic.

V. RANGA

artistic

intervenit între cele două

★
Ambasada R. P. Polone a 
loc joi după-amiază o întîl-

La Galați
La adunarea care a avut loc la 

Galați, in expunerea prezentata de 
tov. ton Bejan, președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studen
ților din Galați, a fost subliniată 
activitatea rodnică a celor trai fa; 
cultăți din acest oraș care in cei 
zece ani de existența au dat nu
meroase cadre cu calificare superi; 
oară pentru construcțiile navale și 
industriale, pentru industria ali
mentară și lucrările de hidroame- 
liorație, ramuri ale economiei spe
cifice regiunii.

La discuțiile ce au avut loc nu
meroși studenți, cadre didactice și 
invitați, printre care Dumitru Teo
dor și T. Stamate de la Institutul 
politehnic, Liviu Buhoci, de la Fa
cultatea de îmbunătățiri funciare 
și organizarea teritoriului agricol, 
losif Egri, rectorul Institutului po
litehnic și alții, au arătat necesi
tatea legării tot mai strinse a ta; 
vățămîntului de nevoile producției 
și a unui învățămînt tehnic bazat 
pe cale mai noi descoperiri ale 
științei și realizări ale tehnicii 
mondiale și, în primul rîț)d, pe ale 
științei și tehnicii sovietice, care 
și-au dovedit pe deplin superiorita
tea. Ei au accentuat de asemenea 
importanța covîrșitoare pe care o 
are aprofundarea învățămîntului 
marxist-leninist în educarea și 
formarea oricărui intellectual de tip 
nou.

La adunarea de la Galați a 
luat cuvîntul de asemenea tov. Ion 
Apostolatu, secretar al Comitetului 
regional Galați al P.M.R.

Hunedoara al P.M.R., și tov. Ca
rol Szabo, prim-secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
U.T.M.

La Orașul Stalin
Adunarea din centrul universi

tar Orașul Stalin a avut loc în 
sala de festivități a uzinelor de 
tractoare „Ernst Thălmann".

După referatul prezentat de tov. 
Marin Marcu, președintele Consi
liului Asociației Studenților de la 
Institutul politehnic, au luat cu
vintui numeroși studenți. cadre 
didactice și invitați. Studenții Io
sif Soare, prof. Gh. Nițeșcu, recto
rul institutului, muncitorul Ion 
Vizitiu și alții au arătat că prin 
crearea Institutului politehnic în 
acest important centru industrial, 
studenții au largi posibilități să 
fie permanent apropiați de munca 
productivă din fabrici și uzine. 
Numeroși muncitori au de aseme
nea posibilitatea să-și desăvlr- 
șească pregătirea lor urmînd 
cursurile fără frecvență și conti- 
nuînd să lucreze în același timp 
în producție.

Studenții Nagy Tiberiu, Maria
na Goca, Furo Iuliu, N. Zeitz și 
alții au subliniat în cuvintui lor 
că între studenții romîni, maghiari 
și germani s-au statornicit legături 
frățești de prietenie întemeiate pe 
idealul comun al tuturor oameni-

La adunarea care a avut loc la 
Craiova au fost larg dezbătute 
sarcinile ce revin studenților și 
cadrelor didactice de la Institutul 
agronomic ,,Tudor Vladimirescu" 
în urma Conferinței naționale a 
U.A.S.R.

Expunerea făcută de tov. Gri
gory Crăiniceanu, membru al co
mitetului executiv al UiA.S.R., cît 
și discuțiile vii ce au urmat au 
subliniat necesitatea legării strîn- 
se a predării și însușirii științelor 
teoretice cu practica agricolă spe
cifică regiunii, cu problemele 
transformării socialiste a agricul
turii, Studenții Constantin Bu- 
lugiu, Teodor Mulea, prof. Gh. 
Stancoveanu și alții s-au referit 
pe larg la problemele pregătirii 
profesionale și de educație patrio-

a luat 
secre-

turii, Studenții Constantin 
Iugiu, Teodor Mulea, prof.

pe larg la problemele pregătirii 

tică a studenților.
In încheierea adunării 

cuvîntul tov. Petre Golea, 
tar al Comitetului regional Craio
va al P.M.R.

Adunările generale ale organi
zațiilor U.T.M. și asociațiilor stu-
denților au adoptat în unanimita
te planuri de măsuri pentru în
făptuirea sarcinilor de răspundere 
trasate tineretului studios în cu
vintarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la cea 
de-a n-a Conferință națională a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R. P. Romînă.

Participanții la adunări au adop
tat scrisori către Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne prin care-și exprimă 
hotărîrea de a-și spori eforturile 
pentru a deveni 
necesare operei 
socialismului în

cadre de nădejde 
de construire a 
patria noastră.

(Agerpres)

La Petroșani
La adunarea de la Institutul de 

mine „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din Petroșani, în expunerea pre
zentată de tov. Iosif Munteanu, 
președintele Consiliului Asociației 
Studenților din institut, cît și în 
discuțiile care au urmat, au fost 
dezbătute cu viu interes sarcinile 
ce revin pentru creșterea și educa
rea noilor cadre de specialiști în 
industria mineritului. In cuvîntul 
lor studentul Traian Avram, mi
nerul Haidu Iuliu, Erou al Mun
cii Socialiste, și alții ș-au referit 
la necesitatea îmbinării tot mai 
șțrînse a pregătirii teoretice a stu
denților cu practica în mină. Ei au 
subliniat justețea măsurilor luate 
pentru introducerea anului de 
practică premergător studiului 
care îi ajută pe studenți Ia o în
sușire mai temeinică a cunoștin
țelor teoretice și au arătat că nu
mai școala muncii în producție 
poate duce spre o înaltă calificare 
profesională.

Tn încheierea adunării au luat 
cuvîntul tov. Petru Furduî, prim- 
secretar al Comitetului regional

La 
avut 
nire organizată de însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Polone 
la București, Tadeusz Matysiak, 
cu prilejul vizitei în țara noastră 
a dirijorului polonez Bohdan Wo- 
diczko.

învețe 
Pe 

bu- 
vor

(Agerpres).

0 întîlnire la Teatrul Tineretului
Cu ocazia zilei de 8 Martie, 

sîmbătă la orele 16, Teatrul 
neretului a invitat un mare 
măr de muncitoare fruntașe 
întreprinderile și instituțiile 
Capitală, precum și pe tinerii 
tiști de la Teatrul de Operă și 
Balet și Teatrul de Stat de Ope
retă. care, vor participa la o sea
ră de versuri, cîntece și balet, 
închinată „Zilei internaționale a 
femeii". La această festivitate va 
vorbi artista emerită Victoria

O expoziție
Jn Pasajul Victoriei din Capi

tală s-a deschis cu cîteva zile în 
urmă o expoziție originală fi ex
trem de interesantă. Este vorba de 
expoziția documentară privind 
sportul columbofil de performanță. 
Organizată de asociația sportivă 
„Confecția", secția columbofilă, ex
poziția oferă spre vizionare po
rumbei avînd la „activ” perfor
manțe sportive deosebite, înfăți
șează fotomontaje reprezentind 
evoluția columbofiliei în țara noa
stră și străinătate, precum și ma
terial tehniedocumentar referitor 
la acest interesant sport, tn cuști 
speciale sînt expuși aproape 160 
de porumbei de diferite specii 
și din diverse țări ale lumii. Pot 
fi văzufi astfel porumbei din Chi
na, India, Japonia, Cehoslovacia, 
Elveția, Polonia etc. 50 dintre a- 
ceștia sînt porumbei de... frumu
sețe. Restul, fiind porumbei ziși 
cursieri de performanță din ale că
ror „fișe personale" reies distan
țele apreciabile pe care le-au par
curs în decursul existenței lor, unii 
dintre ei avind „foi de parcurs" de 
peste 3000 de km.

Amatorii acestui sport pot afla

Ți
nu- 
din 
din 
ar

Mierlescu, după cere se 
zenta un bogat program _____„
la care își vor da concursul ba
lerinii Irina Consta,ntinescu și
Gelu Barbu și artiștii Lia S.ahi- 
ghian, Marcela Demetriad, Olga 
Tudorache, Elena Aramă, Luchi 
Racoviță, Sima Neacșu și Virgi
nia Marian. Prezentatorul pro
gramului va fi Florin Vasiliu de 
la Teatrul Tineretului.

M. IONESCU

originală
totodată prin intermediul ghizilor 
numeroase amănunte privind isto
ria columbofiliei la noi in țară fi 
peste hotare, despre performanțele 
cele mai cunoscute din istoria co
lumbofiliei precum fi despre cele 
mai răspîndite specii de porumbei.

Expoziția columbofilă din Pasa
jul Victoriei, prima de acest gen 
organizată în țara noastră, stîrnește 
un viu interes in rîndul cetățenilor 
Capitalei, dovadă cei peste 1500 
de vizitatori ce se perindă zilnic 
prin sala expoziției. Expoziția 
contribuie din plin la cunoașterea 
fi răspîndirea în rîndul maselor a 
acestui frumos sport

P. VICTOR

D-ale Carnavalului — Patria 
București ; Tatăl meu actorul — 
Republica, 1 Mai ; Răsfățatul
— Magheru, I. C. Frimu; 
Dezertorul — V. Alecsandri, 
Miorița. Libertății; Călătorie peste 
3 mări — Lumina ; Viața nu iar
tă — Central, înfrățirea tatre po
poare, Drumul Serii : Prima zi — 
13 Septembrie. Alexandru Sahla ; 
Ciclu de filme în cinstea Zilei fe
meii — Maxim Gorki, 8 Martie, 
Donca Simo, Olga Bancic; Pasa
gerul clandestin — Victoria ; Pro
gram de filme documentare fi de 
desene animate — Timpuri Noi; 
Omul meu drag — Tineretului ; 
Tamango — Gh Doja ; Muzică, 
muzică — Alex. Popov; S-a în- 
tlmplai la Penkov — Grivița ; Pa
tru pași In nori — Vasile Roaită ; 
Melba — Cultural; Rlndunica — 
8 Mai; Razia — Unirea, T. Vladi’ 
mirescu ; Alo ?... ați greșit numă
rul! - C. David, Ilie Pintilie, 16 
Februarie ; Cerul infernului — 
Arta ; Lupta nu s-a sftrșit încă — 
Munoa ; Fata cu chitara — Popu-- 
Iar, G. Coșbuc ; Numai o femeie
— M. Eminescu ; Procesul se ami
nă — N. Bălcescu ; Misterul cas-t 
telului părăsit — Aurel Viaicu ; 
Marinarul îndrăgostit — G. Baco» 
via, B. Delavrancea ; Legenda dra
gostei — Clubul C.F.R. „Grivița 
Roșie" ; Fata căpitanului — Clu
bul „Boleslaw Bierut".

Pentru următoarele trei zile l*t 
țară : vremea se menține în gene» 
ral oaldă cu cerul schimbător, mal 
mult acoperit. Vor cădea ploi tem» 
iporare ta cea mai mare parte a 
făr|i. Vtat potrivit ou unele Inten
sificări. Temperatura staționară s 
minimele vor oscila tatre minus 6 
și plus 4 grade, iar maximele între 
2 și 12 grade, fiind local mai ri
dicate.

00-0-------------------

Fondurile culturale să nu fie 
folosite în

(Urmare din pag. l-a)

6 MARTIE 1945
Poporul nostru sărbătorește 

astăzi împlinirea a 14 ani 
de la 6 Martie 1945, data 

memorabilă a instaurării primului 
guvern democratic din istoria țării 
noastre, guvern în care clasa mun
citoare avea rolul conducător.

Victoria insurecției armate de 
la 23 August 1944, organizată și 
condusă de Partidul Comunist din 
Romînia în condițiile favorabile 
create prin zdrobirea hitlerismu- 
lui de către Armata Sovietică și 
eliberarea țării noastre de sub 
jugul cotropitorilor fasciști — a 
constituit începutul revoluției 
populare în țara noastră. Prin 
răsturnarea dictaturii fasciste an- 
tonesciene și alungarea cotropito
rilor hitleriști, s-au creat condițiile 
necesare și toate premisele pentru 
zdrobirea claselor dominante, des- 
chizîndu-se în fața maselor popu
lare drumul spre instaurarea unui 
regim democratic^ Perspectiva în
lăturării complecte a burgheziei și 
moșierimii de la putere, a mobili
zat masele largi populare în frun
te cu clasa muncitoare, sub con
ducerea P.G.R., la luptă neutru 
cucerirea puterii.

Aspect de la una din marile demonstrații desfășurate ta Capitală în preajma lui 6 Martie 1945, 
demonstrație în care masele populare cereau instaurarea unui guvern democratic.

Cercurile reacționare din Romî- 
nia, grupate în jurul partidelor 
„istorice" și monarhiei, sprijinite 
de guvernele cu majoritate reac
ționară în frunte cu Sănătescu și 
apoi cu Rădescu au dus o luptă în- 
dîrjită pentru a menține puterea în 
mîinile claselor exploatatoare. 
După 23 August 1944, în timp ce 
armata romînă alături de glorioa
sa armată sovietică, ducea lupta 
pentru zdrobirea hoardelor nitle- 
riste, în timp ce masele populare 
făceau sacrificii din cele mai grele 
sprijinind frontul antihitlerist, în 
timp ce Partidul Comunist îndrep
ta eforturile oamenilor muncii pe 
calea refacerii economiei, consoli
dării independenței țării și dezvol
tării ei pe o cale nouă, cu ade
vărat democratică — vechii duș
mani ai poporului, partidele bur- 
ghezo-moșierești și sprijinitorii lor 
imperialiști, încercau să-l tîrască 
înapoi pe vechea cale a dictaturii 
sîngeroase a exploatatorilor.

In fața poporului romîn se des
chideau astfel două căi : calea 
democrației populare sau calea 
reîntoarcerii la robia capitalisto- 
moșierească.

Poporul nostru a urmat cu în
credere și nezdruncinată hotărîre 
calea arătată de partid, singura 
cale justă, corespunzătoare celor 
mai înalte aspirații și celor mai 
vitale interese ale sale. Neuitate 
vor rămîne în istoria poporului 
nostru, dîrzenia, înalta conștiință 
patriotică cu care milioane de oa
meni ai muncii de la orașe și sate 
au știut să înfrunte uriașele greu
tăți pricinuite de ruina și haosul 
economic lăsate de război, foa
metea provocată de seceta și 
agravată de sabotajul capitaliști
lor și moșierilor, uneltirile par
tidelor reacționare și ale cercurilor 
imperialiste.

Sub conducerea Partidului Co
munist, în focul luptei pentru o 
reformă agrară democratică a fost 
făurită alianța clasei muncitoare 
cu masele țărănești, sub conduce
rea clasei muncitoare . De tăria 
acestei alianțe, reprezentînd majo
ritatea covîrșitoare a poporului 
s-au sfărîmat uneltirile reacțiunii 
din țafă și de peste hotare, în
cercările de provocare a unei lo
vituri de stat fasciste, de dezlăn
țuire a unui război civil. Masele 
populare de la orașe și sate au 
hotărît soarta bătăliei pentru pu
tere, instaurînd la 6 Martie 1945 
puterea democrat-populară, dicta
tura revoluționar-democratică a 
proletariatului și țărănimii, sub 
conducerea proletariatului.ț In ale
gerile generale din 1946 peste 70 
la sută din alegători s-au pro
nunțat în favoarea coaliției demo-

cratice conduse de P.C.R., 
mînd și pe această cale 
poporului romîn. Regimul 
crat-popular este opera poporului
— adevăratul făuritor al istoriei, 
este întruchiparea intereselor sale 
vitale și a voinței sale liber-expri- 
mate.

Sub conducerea partidului, care 
a unit în jurul său majoritatea 
covîrșitoare a poporului, clasa 
muncitoare, sprijinită de țără
nimea muncitoare, a luat întreaga 
putere în mîinile sale, înlăturînd 
monarhia, proclamînd la 30 De
cembrie 1947 Republica Populară 
Romînă.

Noua putere de stat — formă a 
dictaturii proletariatului, cea mai 
de preț cucerire a poporului — 
a descătușat inițiativa și nesecata 
energie creatoare a maselor înă
bușite și strivite veacuri în șir de 
stăpînirea exploatatorilor ; ea a 
dat putința poporului — pentru 
prima oară cu adevărat liber și 
stăpîn pe soarta sa — să-și puna 
toate forțele în slujba făuririi vieții 
noi, socialiste.

Partidul a învățat poporul nos
tru muncitor că, cucerirea puterii 
nu reprezintă' decît începutul re
voluției și că ea trebuie întărită 
prin făurirea bazei economice co
respunzătoare, prin făurirea eco
nomiei socialiste. Invingînd ne
numărate greutăți, oamenii muncii, 
sub conducerea partidului au por
nit la transformarea țării noastre 
dintr-o țară agrară înapoiată în- 
tr-o țară industrial-agrară înain
tată. Pe baza înfăptuirii politicii 
partidului, de industrializare so
cialistă, de dezvoltare cu precă
dere a industriei grele, poporul 
nostru muncitor a obținut succese 
în întărirea economică a patriei, 
în ridicarea nivelului său de trai 
material și cultural.

Gu încredere nestrămutată în 
forțele sale creatoare și în condu
cătorul său încercat — partidul
— poporul nostru muncitor mar
chează cea de-a 14-a aniversare 
a lui 6 martie 1945 muncind cu 
avînt pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de plenara din 26—28 
noiembrie 1958 a G.G. al P.M.R., 
pentru dezvoltarea continuă i eco
nomiei noastre naționale, pentru 
întărirea și înflorirea patriei noa
stre socialiste.

Sărbătorind a 14-a aniversare a 
lui 6 Martie 1945 oamenii muncii, 
tineretul patriei noastre își afirmă 
cu tărie voința de a apăra și în
tări necontenit statul democrat- 
popular — cea mai de preț cuce
rire a poporului, principalul său 
instrument în lupta pentru con
struirea socialismului.

confir- 
voința 
demo-

mai
același fel se pune și problema 
fondurilor culturale la G. A. G. 
„23 August" din comună. Din 1952 
cînd a luat ființă această gospo
dărie, din fondurile alocate mun
cii culturale nu s-a cumpărat nici 
un cap de ață pentru achiziționa
rea materialelor necesare bunei 
desfășurări a muncii culturale. 
Cauza e lesne de înțeles. Intr-un 
acces de sinceritate, tovarășul N. 
Popa, contabilul G.A.C., ne-a spus 
printre altele : „La multe treburi 
ai nevoie de fonduri în numerar și 
cum cel social-cultural ne este cel 
mai la îndemînă, îl folosim 1“ Și 
intr-adevăr l-au folosit în toți anii, 
niciodată însă în scop cultural. 
Nu numai la înzestrarea că
minului cultural din comună n-a 
contribuit gospodăria dar nici pen
tru asigurarea propriei sale baze 
culturale n-a făcut nimic. Anul a- 
cesta a fost alocată pentru proble
mele muncii culturale suma de 8.000 
lei. Pînă acum însă nu s-au chel
tuit decît cîteva sute de iei pen
tru procurarea unor cărți necesare 
la „Colțul Roșu". Cu toate că e- 
xistă posibilități în gospodăria (e 
sală care poate fi folosită în acest 
scop), „Colțul Roșu" a fost instalat 
într-a cameră care are și alte des
tinații. In același timp stau nefo
losite o cameră și o sală de fes
tivități, destul de mari. Conduce
rea gospodăriei și-a propus să 
cumpere din fondul cultural un 
televizor. E foarte bine 1 
Conducerea gospodăriei trebuie 
însă să țină seama de propunerea 
tinerilor pentru amenajarea sălii 
de festivități în care să existe o 
bibliotecă, mese de șah și alte 
mijloace necesare muncii cultural- 
educative.

elementare condiții- Cam în

alte scopuri
Așa cum cu o floare au se 

poate face primăvară, nici cu un 
televizor nu se pot rezolva pro
blemele multiple ale muncii cultu
ral-educative care aă vină 
jinul educației comuniste 
rilor.

Fondurile culturale stat 
cate în fiecare din aceste 
ții, dar cu multă ușurință și lipsă 
de răspundere față de această im
portantă problemă stat folosite ta 
alte scopuri.

Conducătorii acestor instituții 
trebuie să țină seama că de pro
blema culturală nu răspunde nu
mai directorul căminului cultural 
ci fiecare dintre ei în parte.

Secția de învățămînt și cultură 
a sfatului popular raional, condu
cerea sfatului popular comunal, 
activiștii culturali trebuie să știe, 
că e de datoria lor să se intere
seze îndeaproape de felul cum sînt 
folosite fondurile culturale, să ia 
măsuri pentru respectarea desti
nației acestor fonduri, să ia mă
suri pentru grăbirea construirii lo
calului pentru căminul cultural și 
tot odată să sprijine acțiunea de 
înzestrare a căminului cu materia
lele necesare.

Dragostei pentru munca cultu
rală a tinerilor, setei lor de cunoș
tințe trebuie să li se răspundă cu 
simț de răspundere și atenție. 
Aceste instituții, prin folosirea ju
dicioasă a fondurilor destinate 
muncii culturale, prin cadre capa
bile, pregătite, pot și trebuie să 
contribuie la culturalizarea mase
lor, la intensificarea muncii poli
tice și cultural-educative de masă, 
pentru creșterea continuă a nive
lului politic, ideologic și cultural 
atît al tinerilor țărani muncitori 
cît și al vîrstnicilor.

OOO0C

în spri- 
a tine-

planifi- 
institu-

Citați

fatMt VABUMTA OV.,0 

gtzuinn OBrrni m 
ig BAHI F

U FtetMt C3HCURS O 
HAOTOIUBIATA PHIN . 
TRASAM OUt BRFfÂ '

5



Manolis Glezos 
să fie pus 
în libertate!

Guvernul R.F.6. respinge orice posibilități 
pentru reglementarea problemei germane

Vizita lui N. S. HRUȘCIOV la 
Tîrgul internațional de la Leipzig

Nota guvernului sovietic adresată guvernului R. F. G.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — tat de pace cu Germania și norma- 

TASS transmite: Ministrul Afa- ” ” ’’ ’ " ’’ "
cerilor Externe al U.R.S.S., Andrei 
Groniîko. a înmînat la 2 martie 
ambasadorului R. F. Germane, 
Hans Kroll, o notă a guvernului 
sovietic cu privire la Încheierea 
Tratatului de pace cu Germania și 
lichidarea regimului de ocupație 
în Berlinul occidental, care consti
tuie răspunsul la notele guvernului 
R. F. Germane din 5 ianuarie și 
16 februarie.

Guvernul sovietic declară că 
Nota guvernului R. F. Germane 
din 16 februarie 1959 nu dă un 
răspuns la propunerile concrete 
ale Uniunii Sovietice cu privire la 
încheierea unui tratat de pace cu 
Germania și cu privire la convo
carea în acest scop a unei confe
rințe de pace a statelor care au 
participat la războiul împotriva 
Germaniei, precum și cu privire la 
normalizarea situației din Berlin. 
Guvernul U.R.S.S. constată că gu
vernul R. F. Germane nu face nici 
un fel de propuneri asupra fondu
lui problemei.

în nota guvernului sovietic se 
Șsubliniază că încheierea unui tra-

lizarea situației din Berlin ar 
constitui cea mai bună modalitate 
de a apropia rezolvarea probleme1 
reunificării Germaniei în conformi
tate cu aspirațiile naționale ale 
germanilor, cu interesele păcii și 
securității popoarelor.

Exprimîndu-și convingerea pro
fundă că în prezent este mai ne
cesar ca oricînd să se ia măsuri 
efective urgente pentru preîntîmpi- 
narea unei evoluții primejdioase a 
evenimentelor, guvernul sovietic 
își reînoiește propunerea cu pri
vire la organizarea unei întîlniri 
a oamenilor de stat la nivelul cel 
mai înalt. El consideră că la 
examinarea problemelor privind 
tratatul de pace cu Germania și 
Berlinul occidental în cadrul unei 
conferințe la nivel înalt trebuie să 
fie reprezentate atît R. F. Germană 
cît și R. D. Germană.

Dacă guvernele puterilor occi
dentale nu sînt încă dispuse să 
participe la o conferință la nivel 
înalt, se spune în notă, guvernul 
sovietic consideră că pentru exami
narea problemelor tratatului de 
pace cu Germania și Berlinul oc-

ooo

PEKIN 5 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
Ia 3 martie președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez Mao Țze-dun, a primit pe 
conducătorii celor 12 partide fră
țești din America Latină, care vi
zitează China și a avut cu ei o 
discuție călduroasă și prietenească.

Președintele Mao Țze-dun a a- 
vut un schimb de păreri cu con
ducătorii partidelor frățești asu
pra problemelor actualei situații 
internaționale. Ei au fost în una
nimitate de părere că actuala si
tuație internațională favorizează 
lupta popoarelor din toate țările 
pentru pace, independență, demo
crație și progres social. Forțele 
reacționare în frunte cu imperia
lismul american se destramă, iar 
lagărul socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică, forțele revoluțio
nare și forțele păcii și democrației 
din lumea întreagă cresc neconte
nit și nestăvilit.

în cursul convorbirii b-a subli
niat în unanimitate că dacă po
poarele tuturor țărilor vor conti
nua să-și întărească unitatea, să 
fie vigilente și să lupte din răspu
teri, în cazul dezlănțuirii unui răz
boi mondial agresiv de către im
perialism, imperialismul va suferi 
în mod inevitabil o înfrîngere 
rușinoasă, iar cauza justă a po
poarelor din întreaga lume va re
purta fără îndoială victoria defi
nitivă.

Toți participanții la convorbire 
au subliniat în unanimitate că în 
numele apărării cauzei păcii în 
lumea întreagă, a independenței 
naționale, a democrației și progre
sului social trebuie dezvoltate și 
pe viitor legăturile dintre partide 
le comuniste din țările Americii 
Latine și Partidul Comunist Chi
nez, ceea ce va contribui la prie
tenia și colaborarea dintre po
poarele țărilor Ameiicii Latine și 
poporul chinez.

OOO-------------------

cidental s-ar putea convoca o con
ferință a miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai U.R.S.S., S.U.A., Marii 
Britanii, Franței, Poloniei și Ce
hoslovaciei. Guvernul sovietic este 
de acord ca R. F. Germană și R.D. 
Germană să fie reprezentate la 
această conferință.

Guvernul sovietic constată că
nota guvernului R. F. Germane din 
5 ianuarie 1959 dă un răspuns
negativ la întrebarea dacă guver
nul federal sprijină iaeua unor tra
tative între state în 
lizării situației din 
guvernului de la 
niază că guvernul 
se opune categoric 
bar' în situația actuală a Berlinu
lui îndreptate spre normalizarea ei. 
Caracterul și tonul notei confirmă 
părerea că guvernul federal ar dori 
să ațîțe spiritele pînă la extrem și 
să împiedice cu orice preț o exami
nare calmă și rațională a propune
rilor sovietice privind Berlinul.

Guvernul R. F. Germane, se 
spune în nota sovietică, apare ca 
un apărător ma' zelos al regimului 
de ocupație a Berlinului, a cărei 
menținere nu poate să nu afecteze 
demnitatea națională a poporului 
german, decît înșiși ocupanții.

Ins'stînd pentru menținerea si
tuației existente în Berlin, constată 
nota sovietică, guvernul R. F. 
Germane a demonstrat că și de 
data aceasta a rămas credincios 
poziției sale constînd în a respmge 
fără drept de apel orice posibili
tăți ce se ivesc pentru reglemen
tarea problemei germane.

scopul horma- 
Berlin. In nota 
Bonn se subli- 
R. F. Germane 
oricăror schim-

LEIPZIG 5 (Agerpres). — La 5 
martie N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află la Leipzig, 
a început să viziteze Tîrgul inter
național de la Leipzig. Împreună 
cu W. Ulbricht și O. Grotewohl, 
N. S- Hrușciov și-a început vizita 
cu pavilionul industriei construc
toare de mașini-unelte, unul din 
principalele pavilioane ale Tîrgu- 
lui. Pavilionul . ilustrează în mod 
elocvent progresul tehnic realizat 
în ultimii ani de R. D. Germană. 
In acest pavilion, alături de ma- 
șinile-unelte fabricate de întreprin
derile populare din R.D.G., se află 
mașini-unelte fabricate în Germa
nia Occidentală, în Anglia și în 
alte țări capitaliste. N. S. Hruș
ciov s-a oprit la standul firmei 
„Gildenmeister” din Billefeld (Ger. 
mania Occidentală). Directorul co
mercial al firmei vestgermane 
,,Banten-Feld“, Wilhelm Grcfl, i-a 
arătat lui N. S. Hrușciov mașini- 
unelte pentru fabricarea produse
lor din mase plastice. Această fir
mă livrează de peste cinci ani 
mărfurile sale Uniunii Sovietice și 
conducătorii firmei sînt foarte mul
țumiți de aceste legături comer
ciale.

Apoi N. S. Hrușciov și conducă
torii R. D. Germane s-au îndrep
tat spre pavilionul Uniunii Sovie
tice, unde mii de vizitatori ai Tîr- 
gului le-au făcut o primire entu
ziastă. N. S. Hrușciov, W. Ul
bricht, O. Grotewohl, J. Dieckmann 
au urcat pe platforma pe care sînt 
instalate modelele celor trei sate
liți artificiali sovietici unde s-au 
fotografiat.

Oaspetelui sovietic i s-a făcut o 
caldă primire la pavilionul Repu-

blicii Populare Chineze, care de
monstrează într-un mod elocvent 
rezultatele dezvoltării rapide a 
tuturor ramurilor industriale ale 
Chinei. N. S. Hrușciov și conducă
torii R. D. Germane au vizitat cu 
atenție pavilionul și au avut con
vorbiri prietenești cu inginerii și 
tehnicienii aflați acolo. După ce au 
semnat în cartea de onoare, oas
peții s-au îndreptat spre pavilio
nul vecin al R. Cehoslovace. Ame
najat cu mult gust, acest pavilion 
ilustrează în mod viu succesele 
realizate de harnicul popor ceho
slovac în construirea socialismului.

N. S. Hrușciov și conducătorii 
R. D. Germane au vizitat apoi 
pavilionul Indiei, unde înalții oas
peți au fost primiți cu căldură și, 
după obiceiul țării, împodobiți cu 
ghirlande de flori.

★
LEIPZIG 5 ('Agerpres}. — 

TASS transmite : La 5 martie, 
primarul general al orașului Leip
zig E. Ulich și directorul Tîrgului 
internațional de la Leipzig, R. 
Lemser au oferit un prînz în cin
stea lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află la Leipzig.

In timpul prînzului, E. Ulich, 
primarul general al orașului Leip
zig, a rostit o cuvintare de salut. 
A luat apoi cuvîntul N. S. llruș- 
ciov.

In timpul prânzului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă foarte 
cordială și prietenească, a avut 
loc o convorbire animată a lui 
N. S. Hrușciov, W. Ulbricht și O. 
Grotewohl cu deputății din parla
mentul englez, cu reprezentanții 
cercurilor industriale și comercia
le din țările occidentale.

Vizita delegației guvernamentale 
sovietice în India

(Agerpres). — TASS 
Ziarul republican

KIEV 5 
transmite: 
„Pravda Ucraini" a publicat la 5 
martie scrisoarea adresată de un 
grup de oameni de știință din U- 
craina și de profesori de la Uni
versitatea din Kiev lui D. Pappas, 
ambasadorul Greciei la Moscova, 
în care protestează vehement îm
potriva întemnițării lui 
Glezos.

Referindu-se la recenta 
ție a ministrului Justiției 
ciei că protestele opiniei 
din întreaga lume împotriva perse
cutării nelegale a lui Manolis Gle
zos ar fi un amestec în treburile 
interne ale Greciei, oamenii de 
știință din Ucraina arată că a- 
ceastă declarație complect nefunda
mentată provoacă un sentiment de 
profundă indignare.

★
BRATISLAVA 5 (Agerpres). — 

Ceteka transmite : Oamenii muncii 
din Slovacia, care se pronunță în 
unanimitate pentru punerea în li
bertate a eroului grec Manolis Gle
zos, adoptă numeroase rezoluții în 
care își exprimă protestul și indig
narea in legătură cu acțiunile au
torităților grecești Astfel intr-o 
rezoluție a oamenilor muncii de la 
stațiunea de mașini și tractoare din 
Zvolening se spune printre altele : 
„Guvernul grec comite o nouă în
călcare grosolană a drepturilor de
mocratice în Grecia. In numele 
victimelor care au căzut în lupta 
comună împotriva fascismului ce
rem ca Manolis Glezos să fie pus 
în libertate". Oamenii muncii din 
numeroase orașe și sate din Slova
cia au adoptat de asemenea rezolu
ții de protest împotriva întemni
țării lui Manolis Glezos.

—00O00-----
Acțiunile provocatoare

Manolis

declara- 
al Gre- 
publice

■?

La Skawina (R.P. Polonă) a intrat într-o fază avansată construc
ția uzinei electrice. Aici este montat cel mai mare generator din Polonia.

Fotografia noastră reprezintă un aspect de pe acest șantier.
------------ .------OOO-------------------

Pentru întărirea prieteniei 
sovieto - romîne

nu pot dezorienta
tineretul și poporul

BHILAI 5 (Agerpres). - TASS 
transmite: La 4 martie delegația 
guvernamentală a Uniunii Sovie
tice care se află în vizită în India 
a sosit la Bhilai — noul centru si
derurgic al Indiei — unde recent a 
fost dată în folosință ceia mai mare 
uzină metalurgică, construită cu 
ajutorul Uniunii Sovietice.

Muncitorii, inginerii indieni și 
specialiștii sovietici care lucrează 
în uzină au organizat o întîlnire 
festivă cu membrii delegației so
vietice. In aceeași seară a avut loc 
un. mare miting șl muncitorilor, in
ginerilor indieni și al specialiștilor 
sovietici de la uzina din Bhilai.

austriac
care se pregătesc

pentru festiva!
VIENA 5 (Agerpres). — Orga

nizatorii campaniei de provocări 
împotriva celui de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului ;i stu
denților au răspindit la Viena pa
nouri instigatoare, in care îndeam
nă tineretul austriac să i-a atitu
dine împotriva organizării festiva
lului In legătură cu aceste uneltiri 
ale elementelor fasciste, Comitetul 
austriac de organizare a Festivalu
lui Mondial a dat publicității o 
declarație în care subliniază că în
treaga această campanie, ca toate 
campaniile provocate artificial și 
organizate din afarăt nu poate dezo
rienta tineretul austriac și poporul 
austriac, Uniunea studenților de- 
mocrați a luat de asemenea atitu
dine împotriva campaniei de insti
gări, organizată împotriva festiva
lului.

O demonstrație a muncitorilor ja
ponezi din Yokohama pentru mă
rirea salariilor, abrogarea „Tratatu
lui de securitate" japono-american 

pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu R. P. Chineză

„■ , » • • *  ■

și

Vizita delegației guvernamentale a Republicii 
Irak la Baku

BAKU 5 (Agerpres). — TASS 
transmite: în dimineața zilei de 
5 martie delegația guvernamentală 
a Republicii Irak condusă de 
ministrul Economiei, Ibraghim 
Kubba, a sosit la Baku venind din 
Tașkent cu un avion „Tu-104“.

Pe aeroport, Ibraghim Kubba a 
declarat:

Am marea cinste de a vă trans
mite un salut din parteia poporu-

lui irakian care dă dovadă de un 
adevărat eroism în lupta pentru li
bertate și independență națională 

Subliniind că Uniunea Sovietică 
este o chezășie de nădejde a păcii 
și securității popoarelor, conducă
torul delegației irakiene a arătat 
că „imperialismul nu va mai reuși 
niciodată să ridice un zid între 
Uniunea Sovietică și popoarele din 
Orient care luptă pentru indepen
dență".

ooo

Conferință de presă 
a președintelui Eisenhower

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la 4 martie preșe
dintele S.U.A., Eisenhower, a de
clarat că nota din 2 martie a Uniu
nii Sovietice merită o examinare 
serioasă, dar că răspunsul va fi 
redactat abia după discutarea ei 
de către S.U.A. și aliații lor.

La întrebările ziariștilor în legă
tură cu diferitele aspecte ale pro
blemei germane, Eisenhower a rea
firmat poziția negativă a S.U.A. 

de retragerea trupelor pute- 
occidentale din Berlinul de 
și transformarea lui într-un 
liber, 
ceea ce privește Tratatul de 
cu Germania, Eisenhower a 
că pot exista diferite propu-

față 
rilor 
Vest 
oraș

In 
pace 
spus 
neri și abordări ale soluționării a- 
cestei probleme, care trebuie exa
minate. Menționînd posibilitatea 
discutării diferitelor moduri de a- 
bordare a rezolvării problemelor
Tratatului de pace, președintele a 
spus însă că Statele Unite se men
țin ca și înainte pe poziția pe care 
au adoptat-o în 1955 și care, după 
cum se știe, nu poate duce la uni
ficarea Germaniei.

Numeroase întrebări ale ziariș
tilor s-au referit la vizita lui Mac
millan în Uniunea Sovietică. Unul 
dintre corespondenți l-a întrebat 
dacă consideră că, în lumina de
clarațiilor făcute la Moscova de 
cele două părți, vizita lui Macmil
lan în U.R.S.S. a fost folositoare. 
Eisenhower a răspuns că deocam
dată îi este greu să desprindă con-

duzii bine definite în această pri
vință. Sînt însă de părere, a spus 
el, că vizita a fost pur și simplu 
indispensabilă pentru Macmillan și 
că, în urma ei, toți englezii se 
simt firește mai bine. Un cores
pondent l-a întrebat pe președinte 
dacă nu crede că poporul ameri
can, ca și englezii, s-ar simți mai 
bine dacă președintele S.U.A. s-ar 
întîlni cu N- S. Hrușciov. Eisenho
wer a răspuns că după părerea 
lui, o asemenea întîlnire nu ar e- 
xercita neapărat același efect asu
pra opiniei publice. El nu s-a pro
nunțat deschis împotriva unei ase
menea întîlniri dar, potrivit spu
selor lui, nu împărtășește ideea lui 
N. S. Hrușciov că ar putea fi or
ganizată în momentul de față o 
conferință a șefilor de guverne.

Eisenhower a răspuns negativ 
la întrebarea în legătură cu lărgi
rea relațiilor economice dintre 
S.U.A. și U.R.S.S.

Unul din corespondenți a făcut 
observația că. după cit se pare, 
inițiativa în problemele in-ernațio- 
nale este deținută în întregime de 
Uniunea Sovietică, nu de Occi
dent. El a întrebat ce măsuri tre
buie să întreprindă S.U.A., după 
părerea președintelui, pentru ca a- 
ceăstă inițiativă să treacă de par
tea lor. Eisenhower a răspuns e- 
vaziv, îndemnîhd opinia publică a- 
mericană să nu se lase influențată 
de „propaganda” sovietică și tot
odată să nu manifeste indiferență 
față de problemele internaționale.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul sovie
tic a protestat împotriva reținerii 
și cercetării traulerului sovietic de 
pescuit „Novorossiisk” de către 
un vas militar american.

Intr-o notă a Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. adre
sată ambasadei S.U.A. la Mosco
va se arată că traulerul sovietic 
„Novorossiisk” care pescuia în 
largul mării, în partea de nord a 
oceanului Atlantic, nu a provocat 
nici un fel de avarii cablurilor te
legrafice sau telefonice transatlan
tice. Știrea apărută în presa ame
ricană în legătură cu această pro
blemă, se arată în notă, este o 
pură născocire.

In notă se arată că reținerea 
traulerului sovietic a fost făcută 
în scopuri provocatoare.

Guvernul sovietic așteaptă, se 
spune în nota sovietică ca guver
nul S.U.A. să ia toate măsurile 
necesare pentru a nu mai permite 
pe viitor asemenea acțiuni cu ni
mic justificate față de vasele so
vietice care se ocupă cu pescuitul 
în largul mării”.

---------

împotriva instalării de 
baze militare străine

• Danemarca a rupt oficial tra
tativele pe care le ducea de cîteva 
’.uni cu Germania occidentală, pen
tru încheierea unui acord care să 
permită Germaniei occidentale să 
instaleze baze și depozite militare 
germane în lut'anda (Danemarca).

împotriva proiectului de creare 
a unei baze militare în lut’anda se 
ridică și Suedia și Norvegia,

® Consiliul Păcii din Australi» 
a dat publicității o declarație în 
care protestează împotriva con
struirii de baze pentru lansarea 
de proiectile teleghidate cu încăr
cătură atomică in Noua Galie de 
Sud.

CERNĂUȚI 5 (Agerpres). — 
TASS tansmite : La Cernăuți a 
fost creată o filială regională a 
Asociației de prietenie sOvieto-ro- 
mîne. La adunarea de constituire, 
reprezentanții oamenilor muncii 
din orașul Cernăuți și din toate 
raioanele regiunii au ales condu
cerea filialei alcătuită din 29 de 
persoane.

Piotr Lopașanski, prorectorul U- 
niversității de Stat din Cernăuți, 
a fost ales președinte al acestei fi
liale.

Participanții la adunare au a- 
doptat în unanimitate textul unor 
scrisori de salut adresate Asocia
ției romîne pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S. la București 
și filialei A.R.L.U.S. din orașul 
Suceava.

-OOOOO

Gală de filme romînești în India
metraj „Balerina", „Umor pe 
sfori", „Scurtă istorie" și „Cân
tece de nuntă ardelenești", care 
au fost urmărite cu mult interes 
de cei prezenți. >

NEW DELHI 5 (Agerpres).
Recent a avut loc la Ir- i
win College din New Delhi i 
o gală de filme romînești. Au i 
fost prezentate filmele de scurt i

———.OOO

In Bolivia continuă manifestațiile populare 
' antiamericane

LA PAZ 5 (Agerpres). — In 
Bolivia continuă manifestațiile an- 
tiamericane ca urmare 
lui insultător apărut 
americană „Time”, care

a articolu- 
în revista 
„recoman.

OOO

La a doua aniversare 
a proclamării statului Ghana

La Tokio
O mare adunare a oamenilor muncii 

pentru pace, 
și o viață

TOKIO 5 (Agerpres). — Aproa
pe 30.000 da oameni ai muncii din 
capitala Japoniei s-au întîlnit, în 
cadrul unei mari adunări care a 
avut loc Ia 4 martie, cu participan- 
țij la marșurilei împotriva războiului 
și șomajului.

In numele organizațiilor demo
cratice participanții la marș au 
fost salutați de lvay, secretar ge
neral al Consiliului General al 
Sindicatelor, de Hacamada, mem
bru al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din

democrație 
mai bună

Japonia, de Kato, reprezentantul 
conducerii partidului socialist și 
de alții.

Adunarea, care s-a desfășurat 
sub semnul unității oamenilor 
muncii din Japonia în lupta pen
tru pace, democrație și ridicarea 
nivelului de trai, a adoptat o de
clarație care cheamă masele la 
luptă activă pentru anularea „Tra
tatului de securitate” japono-ame- 
rican, pentru lichidarea bazelor 
străine de pe pămîntul Japoniei 
și retragerea armatelor americane 
de pe teritoriul Japoniei.

La 6 martie se împlinesc 2 ani 
de la proclamarea noului stat a- 
frican — Ghana. Statul indepen
dent Ghana constituie un rod al 
puternicii mișcări de eliberare a 
popoarelor coloniale, de sub jugul 
imperialiștilor colonialiști. Apari
ția statului Ghana a constituit o 
nouă dovadă că sistemul colonial 
al imperialismului se află în plin 
proces de destrămare, și că zilele 
sistemului colonial sînt numărate.

Poporul din Ghana a avut de 
luptat de-a lungul secolelor cu co
lonialiștii portughezi, olandezi, dar 
mai cu seamă cu cei englezi. Coas
ta de Aur a fost exploatată crunt 
zeci de ani de către colonialiștii 
britanici care s-au îmbogățit din 
principalele ei avuții — aur, dia
mante, bauxită, minereu de man- 
gan etc. In schimb, Coasta de 
Aur era extrem de înapoiată eco- 
nomicește. Colonialiștii au dezvol
tat agricultura țării într-o singură 
direcție, introducînd cultura arbo-

ooo

In Elveția anului 1959
n-au drept de

Nu de mult, aproape pe toate 
gardurile și zidurile caselor din 
Berna a fost lipit un afiș al Depar
tamentului armatei elvețiene, prin 
care cere femeilor să se înscrie 
in serviciul militar auxiliar. In 
legătură cu amintitul afiș s-a pe
trecut o „ciudățenie". Chiar pe 
mijlocul miilor de afișe a apărut o 
etichetă cu o inscripție care ia in 
derâdere această cerință : cum de 
se adresează acest departament 
femeilor, de vreme ce ele sînt 
desconsiderate, și nu se bucură de 
drepturi elementare ? Această in 
scripție, lipită pe miile de afișe 
ale Departamentului armatei este 
deosebit de semnificativă. Elveția 
este una din țările capitaliste unde 
femeile nu au drept de vot. In a- 
ceastă vestită țari pentru ceasorni
cele ei, pentru mașinile de precizie 
și confortul acordat turiștilor bo 
gați din Occident, dar mai cu 
seamă pentru așanumita „democra
ție" burghezi, atît de preamărită 
in Occident domnește o legislație 
în ceea ce privește femeile, iden
tică cu cea din cele mai înapoiate 
țări din Asia și Africa, subjugate 
de colonialiști. Dar chiar și în 
unele din aceste țări, de îndată ce 
și-au cucerit independența, odată 
cu lichidarea dominației colonia
liste această inegalitate a început 
să dispară. Cum se poate că pini 
și în ziua de astăzi, această cita-

delă a „democrației" burgheze se 
conduce după punctul 74 al Con
stituției din... 1874, care prevede 
că drept la vot au numai bărbați 
de peste 21 de ani ?

încă din urmă cu zeci și zeci de 
ani, cele mai proeminente persona
lități ale străvechii republici elve
țiene au militat pentru emancipa
rea femeii. Realitățile sociale, 
au subliniat tot mai mult nece
sitatea ca femeile să poată avea 
un rol cît de 
in viața politică, 
femeii in Elveția 
mai revoltătoare cu 
meilor în producția 
crescut într-un ritm 
Recensămintul din 
din 1.500.000 salarîați, 640.000 sînt 
femei. Dar există regiuni indu
striale unde numărul femeilor în 
producție este cu mult mai ridicat, 
în cantonul Ziirich, de pildă, fe
meile reprezintă 50 la sută din 
numărul salariaților. Prin neacor- 
darea drepturilor politice elemen
tare femeilor, se urmărește și men
ținerea nivelului scăzut de salari
zare, cu mult inferior celui al băr
baților.

. După cum este și lesne de înțeles 
la baza neacordării de drepturi po
litice elementare femeilor elvețiene, 
se află politica burgheziei elvețiane.

cit însemnat 
Inegalitatea 

este cu atît 
cit rolul fe- 

elvețiană a 
considerabil. 

1950 arăta ci

vot
femeile

In general, mica Elveție este guver
nată după un ansamblu de norme 
„tradiționale". Pe acest aspect pun 
foarte mult accentul cercurile gu
vernante, care încearcă să insufle 
ideea că orice mișcare în vechea 
stare de lucruri înseamnă încălca 
rea „tradiției", și este de netolerat, 
însăși Constituția Elveției este 
croită după această măsură Deși 
țara are o populație de numai 5 
milioane de locuitori, există 19 
cantoane și 6 semicantoane, un soi 
de „republici", fiecare canton 
avînd parlamentul și guvernul său 
propriu. Intr-un canton există legi 
care convin mai bine burgheziei 
locale, iar intr-altul aceste legi nu 
există, dat fiindcă nu corespund 
burgheziei de acolo. Prin garanta
rea dreptului de vot femeilor ar 
pătrunde un suflu nou în viața po
litică a țării, care ar influența viața 
politică intr un sens contrar celui 
dorit de către cercurile conserva
toare și marea burghezie.

Și acest fapt rușinos — al uea- 
cordării dreptului de vot femeilor 
elvețiene — este suficient pentru a 
demonstra falsitatea întregii vorbi
rii a propagandei imperialiste 
despre așa zisa democrație bur
gheză.

CAROL ROMAN

relui de cacao. în timp ce au fost 
restrînse toate culturile care dă
deau hrana de bază a populației. 
Pe măsură ce mizeria devenea tot 
mai cruntă, profiturile companiei 
britanice „United Africa Company” 
deveneau tot mai fabuloase.

Mișcarea de eliberare națională 
care a cunoscut un avînt fără 
precedent în Asia și apoi în Afri
ca, după cel de-al doilea război 
mondial, s-a dezvoltat și în fosta 
colonie britanică Coasta de Aur. 
Poporul s-a ridicat la luptă împo
triva colonialiștilor, reușind ca în 
anul 1951 să smulgă guvernului 
englez o constituție, prin care se 
acorda populației locale drept de 
vot, și un guvern format în ma
joritate din africani, sub conduce
rea lui Kwame Nkrumah, lider al 
partidului popular și cunoscut mi
litant pentru libertatea Coastei de 
Aur. Delegația de observatori care 
a reprezentat poporul din Ghana 
la conferința țărilor afro-asiatice 
de la Bandung și-a afirmat hotă
rîrea de a intra în 
poarelor independente 
Africa.

Cu toate uneltirile colonialiști
lor, în alegerile din anul 1956 
Partidul popular a obținut victo
ria, iar noua Adunare legislativă 
a cerut Angliei independența. Da
torită puternicelor manifestații ale 
populației, guvernul englez a a- 
cordat Coastei de Aur independen
ța de stat. Obținerea independen
ței de stat și formarea noului stat 
Ghana a constituit încă o lovitură 
dată șubredului edificiu al colo
nialismului si a dovedit din nou 
forța mișcării de eliberare a po
poarelor din țările coloniale. Prin 
unirea Ghanei cu Guineea un 
alt stat care a obținut in
dependența de sub jugul colonia
list au fost formate Statele Unite 
ale Africii Occidentale ceea ce 
constituie încă un succes al lup
tei acestor state pentru consolida
rea independeței naționale, pentru 
un trai mai bun. pentru pace.

Exemplul Ghanei, care luptă de 
doi ani pentru dezvoltarea țării și 
păstrarea indenendenței, împreună 
cu celelalte state afro-asiatice care 
și-au eîșt-'gat independența, însu
flețește lupta popoarelor din A- 
frica și Asia împotriva colonialiș
tilor, care le țin subjugate și le 
exploatează crîncen.

Cu prilejul aniversării a doi 
ani de la înființarea statului Gha
na, poporul romîn, însuflețit de 
sentimente de prietenie și solidari
tate față de toate popoarele care 
luptă pentru cucerirea și păstrarea 
independenței naționale, pentru 
pace, îi urează noi succese în lup
ta pe care o duce pentru ridicarea 
țării din înapoierea în care au ți
nut-o imperialiștii.

da“ împărțirea Boliviei între veci
nii ei. La 4 martie a avut loc la 
La Paz o demonstrație de masă 
la care au participat aproximativ 
12.000 de persoane, organizată de 
centrala sindicală Central Obrera 
Boliviana. La mitingul care a avut 
loc după demonstrație, cei care au 
luat cuvîntul au demascat impe
rialismul S.U.A. ca dușman al li
bertății popoarelor latino-america- 
ne. Un grup de manifestanți au 
vrut să demonstreze în fața clă
dirii ambasadei americane, dar au 
fost împiedicați de puternice forje 
de poliție. Cu prilejul demonstra
ției au fost închise toate serviciile 
publice, precum și întreprinderile 
particulare.

Agenția Associated Press anun
ță că, conform instrucțiunilor De
partamentului de stat, la 4 martie 
trei avioane militare americane, 
precum și trei avioane civile ale 
liniei aeriene Panagra au început 
evacuarea celor circa 900 de ame
ricani care locuiesc în Bolivia și 
care, din cauza manifestațiilor an- 
tiamericane, fuseseră puși sub paza 
forțelor militare și polițienești bo- 
liviene.
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familia po- 
din Asia Și

MOSCOVA. — La 5 martie au 
continuat la Moscova tratativele 
in problemele colaborării econo
mice între delegațiile guvernamen
tale ale Uniunii Sovietice și R.P. 
Romîne. Tratativele se desfășoară 
într-o atmosferă de prietenie și 
deplină înțelegere.

DJAKARTA. Agențiile de presă 
occidentale anunță că guvernul in
donezian a hotărît naționalizarea a 
15 companii electrice care aparți
neau colonialiștilor olandezi. Gu
vernul olandez a înaintat un pro
test guvernului indonezian pretin
zând că naționalizările ar fi „ile
gale".

TOKIO. — După cum anunță 
ziarul „Asahi Evening News”, 
ministrul Afacerilor Externe, Fuji
yama. a reconfirmat în cadrul unei 
întîlniri cu ambasadorul Coreei de 
Sud, fu Te Ha, hotărîrea guvernu
lui japonez de a repatria în Re
publica Populară Democrată Co
reeană pe acei cetățeni coreeni 
care și-an exprimat această do
rință.

MOSCOVA — La Moscova a 
fost semnat un acord între guver
nele U.R.S.S. si Poloniei cu privire 
la acordarea de către Uniunea So
vietică a unui ajutor tehnic Repu
blicii Populare Polone, în vederea 
dezvoltării industriei petrolului și 
gazelor și a industriei extractive 
a minereurilor de cupru

SALISBURY. — Ziarele și a- 
gențiile de presă occidemale rela
tează că situația din Nyassaland 
devine din ce în ce mai încordată 
datorită represiunilor sălbatice ah 
autorităților colonialiste britanice 
împotriva populației africane.

Potrivit agențiilor de presă oc
cidentale numai în cursul ultime
lor zile au fost uciși peste 30 de 
africani și alți 50 au fost grav ră
niți.


