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8 MARTIE
Ziua Internațională a Femeii♦ ♦

Foto : D. F. DUMITRU

o mare forță socială
In fiecare an, odată cu primul 

freamăt primăvăratic al naturii, 
femeile din lumea întreagă și, 
împreună cu ele întreaga omenire 
progresistă, sărbătoresc „Ziua In
ternațională a Femeii". „8 Martie" 
a intrat în tradiția oamenilor 
muncii, a întregii omeniri progre
siste ca zi Re luptă a femeilor 
pentru viitorul fericit al cămine
lor, al copiilor lor, al celor ce le 
sînt dragi, pentru progres social 
și pace în lumea întreagă. Femeile 
— jumătate din omenire — repre
zintă o forță uriașă în lupta pen
tru pace, pentru progres, pentru 
un viitor fericit.

Desigur, lupta femeilor din di
ferite țări ale lumii are un conți
nut diferit, în funcție de condi
țiile social-economice în care tră
iesc. In țările capitalului, unde 
femeile muncitoare sînt lipsite de 
drepturi, umilite, supuse unui jug 
dublu și unei exploatări crunte, 
zeci de milioane de femei luptă 
alături de toți oamenii muncii îm
potriva exploatării, pentru cuceri
rea de drepturi sociale, pentru de
pline posibilități de afirmare, pen
tru asigurarea unor condiții nor
male de învățătură și educație co
piilor

In 
blica 
lalte 
unde 
mai largi drepturi și posibilități 
de afirmare, femeile luptă cu însu
flețire pentru făurirea unei vieți 
mereu mai îmbelșugate întregului 
popor muncitor, pentru înflorirea 
economiei și culturii, reprezerjtînd 
o puternică forță în slujba catuzei 
socialismului și comunismului. (Dar 
milioanele de femei din 
lume se unesc și luptă 
pe platforma comună 
apărării păcii.

Unitatea femeilor din 
lume, în lupta pentru pace și. un 
viitor luminos al omenirii, își gă
sește o strălucită expresie în ac
tivitatea Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor, organiza
ție de mare autoritate și prestigiu 
internațional care grupează peste 
200 de milioane de femei 
te țările și continentele, 
profesiunile, convingerile 
și credințele religioase.

lor.
Uniunea Sovietică, în Repu- 
Populară Chineză și în cele- 
țări ale lagărului socialist, 
statul asigură femeilor cele

a caufzei

întreaga

din toa- 
de toate 

politice

Maria Apostol
membră a Biroului C.C. al U.T.M.

—
In patria noastră femeile întîm- 

pină ziua de 8 Martie 1959 în con
dițiile muncii pline de elan a în
tregului popor pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Plenara din 
26—28 noiembrie 1958 a C.C. al 
P.M.R. pentru asigurarea unui 
avînt și mai puternic al economiei 
noastre în plină dezvoltare.

Pline de mîndrie pentru viața 
nouă pe care o trăiesc, pentru lo
cul demn pe care-1 ocupă in so
cietatea noastră, femeile din pa
tria noastră nu uită suferințele în
durate de femeie în vechea orîn- 
duire burgiiezo-moșierească. Fe
meile muncitoare nu uită și nu pot 
uita viața chinuită de mizerie și 
asuprire, la care erau osîndite în 
Rominia burghezo - moșierească. 
Salarii mai mici la muncă egală 
cu a bărbaților, exploatare crîn- 
cenă — de asemenea „drepturi" 
aveau parte muncitoarele pe vre
mea regimului burghezo-moșie- 
resc. Și cine poate uita suferin
țele milioanelor de femei de la 
sate istovite de muncă și de foa
mete, cufundate în bezna analfa
betismului ? O mare tragedie au 
trăit femeile muncitoare din patria 
noastră în regimul trecut: Romi
nia deținea tristul record al mor
talității infantile pe Europa.

Regimul democrat-popular a pus 
capăt pentru totdeauna acestor 
stări de lucruri, a asigurat femeii 
o viață omenească, demnă, a des
cătușat energia și capacitatea 
creatoare a milioanelor de femei 
din patria noastră fără deosebire 
de naționalitate. Astăzi a devenit 
un fapt obișnuit nu numai ca fe
meile să muncească cu succes în 
domenii care altădată le erau 
inaccesibile, dar să participe activ 
la munca de conducere a statului, 
de conducere a treburilor obștești, 
să ocupe funcții de cea mai mare 
răspundere în toate domeniile vie
ții sociale. 71 de femei sînt depu
tate in Marea Adunare Națională, 
peste 35.000 sînt deputate in sfa
turile populare, numeroase femei 
sînt directori în ministere și în
treprinderi, conducătoare ale orga-

nizațiilor de masă, mii de femei 
fac parte din consiliile de condu
cere ale gospodăriilor agricole co
lective. Există femei rectori și 
profesori în universități și insti
tute, femei președinți de tribu
nale și asesori populari etc. Pen
tru merite deosebite în activitatea 
politică și în producție mii de fe
mei au fost decorate cu ordine și 
medalii. Printre laureații Premiu
lui de Stat sînt și zeci de femei. 
Eliberînd femeia din cătușele în 
care o ferecase regimul burghezo- 
moșiercsc, partidul și statul de
mocrat-popular s-au îngrijit și se 
îngrijesc totodată permanent de 
crearea condițiilor pentru ca ener
gia și capacitatea creatoare a fe
meilor să se poată desfășura din 
plin, se îngrijesc de educarea po
litică și culturală a femeilor, de 
calificarea lor în muncă.

O atenție deosebită acordă par
tidul și statul femeii mame. Față 
de anul 1938, numărul paturilor 
din maternități a crescut de peste 
6 ori, iar la sate unde în trecut 
nu exista nici o unitate pentru 
ocrotirea mamei și copilului, func
ționează acum peste 1600 de case 
de naștere; peste 276.000 copii 
sînt îngrijiți în creșe și cămine. 
Ajutorul familial de stat se ridică 
la sute de milioane de lei anual. 
Societatea noastră înconjoară fe
meia cu o profundă grijă și aten
ție, cu cel mai mare respect.

Femeile din țara noastră știu că 
marile schimbări în bine petrecute 
în viața lor în anii puterii popu
lare au fost posibile datorită lup
tei întregului popor muncitor con
dus de partid, că numai muncind 
alături de întregul popor pentru 
înfăptuirea politicii partidului și 
întărirea regimului democrat- 
popular, vor putea consolida cu
ceririle obținute și făuri o viață 
de bunăstare și lumină pentru 
copiii și familiile lor. Tocmai în 
această convingere, în atașamentul

(Continuare în pag. 4-a)

Cel mai frumos dar
In regiunea Cluj 

la poalele munților 
Meseș, pe drumul 
care leagă Zalăul de 
gara Ciucea se află 
comuna Horoatul 
Crasnei O așezare de 
oameni harnici, ro- 
mini ți maghiari, care 
au înființat printre 
primii pe regiune o 
gospodărie colectivă 
denumită „23 Au
gust". Viața acestor 
oameni care înainte 
se luptau cu mari 
^reuțăji a devenit pe

zi ce trece mai îmbel
șugată. Exemplul co
lectiviștilor a fost ur
mat de întreaga co
mună* Ea este în pre
zent In întregime coo- 
perativizată.

Multe s-au făcut în 
ultima vreme in co
muna noastră. Și iată 
că recent în cinstea 
zilei de 8 Martie, s a 
dat sfpre folosință ți 
casa de naștere a co
munei. Mulți îți mai 
amintesc cum, înainte 
vreme, în dram spre

naștere din 
multe femei 

în trăsură sau 
Ce dar mai 
s-ar fi putut

casa de 
Crasna 
nășteau 
în car. 
frumos 
da soțiilor, surorilor, 
femeilor din comuna 
noastră, decit amena
jarea acestei case de 
naștere ?

SEVER CRĂCIUN 
medic

(Material primit în 
cadrul concursului 

corespondenților 
yoluntari)

Proletari din toate a țările, uniți vă I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Campania de însămînțărl

ÎN PRIMELE RÎNDURI ÎNVĂȚĂTOAREA
da comu-

din
Alături 

niști, utemiștii 
gospodăriile colecti
ve din raionul Arad 
sînt printre primii 
care au ieșit la însa- 
mînțări și alte lu
crări agricole de pri
măvara. Cu sprijinul 
organizației U.T.M., 
gospodăria colectivă 
din satul Cicir a reu
șit să termine prin
tre primele din raion 
însămînțatul cultu
rilor din urgența I-a. 
Gospodăria a însa- 
mînțat pînă acum 14 
ha. cu orz, 35 ha. cu 
floarea - soarelui, 50 
ha. cu sfeclă de za
hăr și altele. De ase
menea, la G.A.C. din

Mîndruloc au fost în- 
sămînțate cele 60 ha. 
planificate cu sfecla 
de zahăr, precum și 
o buna parte din ce
lelalte culturi: 12 ha. 
eu orz, 22 cu floa- 
■ea-soarelui, 18 ha. 
cu ovăz și 37 ha. cu 
trifoi.

Fruntașe la însă- 
mînțări sînt și G.A.C. 
din Seceani, Fiscut, 
Șagu și Firiteaz, care 
aproape că au termi
nat însămînțarile din 
urgența I-a. Pînă la 
5 martie, gospodării
le colective din raio
nul Arad au însa- 
mînțat peste 3.000 
ha., dintre care 420 
ha. cu orz și orzoai-

că, 290 ha. cu ovăz, 
667 ha. cu floarea- 
soarelui și 680 ha. cu 
sfeclă de zahar. Pînă 
la aceeași dată, colec
tiviștii au aplicat în
grășăminte chimice 
pe o suprafață de 
peste 5.000 ha. păioa- 
se de toamnă și pe 
ogoarele care s-au 
însămînțat cu culturi 
de primăvară.

In aceste zile, or
ganizațiile U.T.M. din 
G.A.C., sub îndruma
rea organizațiilor de 
partid, luptă pentru 
a traduce în fapte 
angajamentele pe care 
și le-au luat pentru 
anul in curs.

I. NIȚU

in seama ei sînt treizeci de 
copii. Clasa a II-v B. Toți s-au 
născut fi trăiesc aici, în Crivița, 
cartierul în care trenurile nu au 
odihnă nici zi nici noapte, cartie
rul cu bogate fi eroice tradiții re
voluționare, cartierul în care ți ea, 
Vasilica Dan, și-a petrecut copilă
ria, adolescența ți primii ani ai 
tinereții. Totul îi este drag, fa
miliar, sirena de la ateliere, ca
sele modeste, podurile... A-i învă
ța carte pe copiii de ceferiști a 
fost un vis care i~a înflorit anii 
~ — ---------- 7 _ t-lî-.-.l. -- gcu

■OOO

20.000 kg. fier vechi colectat 
într-o zi

Tinerii din sectorul II mecanic 
al uzinelor „Tudor Vladimirescu" 
din București, mobilizați de co
mitetul V.TM., sub conducerea co
mitetului de partid, șiau pus în 
plan realizarea de cit 
economii de metal.

Dorința noastră, era 
de a colecta 7350 kg. 
s-o realizăm cit mai repede fi s-o 
depășim. Dar cum ? 7350 kg. con'

mai multe

ca sarcina 
fier vechi,

In cinstea zilei de 8 Martie

Producție - reco rd
OȚELUL ROȘU (prin telefon).
La secția bunuri de larg consum — secția tineretului — de la 

uzinele „Oțelul Roșu", a avut loc în ziua de 5 martie un schimb 
de onoare închinat zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii. 
Din totalul muncitorilor de aici, 85 la sută îl constituie tinerele. 
La capătul celor 480 minute de lucru, graficul de producție a con
cretizat eforturile comune ale acestora indicînd că angajamentul a 
fost realizat și depășit dînd cu 96 la sută mai multe produse peste 
plan, ceea ce reprezintă cel mai înalt vîrf de producție din anul 
acesta.

In fruntea întrecerii s-au situat harnicele muncitoare Fric
mila, Buzzi Viorica, Precupaș Ana, Lungeanu Maria, Abrudan Ma
ria. întregul schimb merită toată lauda pentru munca depusă.

Ca-

stituie totuși o cantitate destul de 
însemnată. Și iată că în ajutorul 
nostru a venit comunistul Stoian 
Mircea, maistru. De multe ori ne-a 
ajutat el cu sfaturile sale pre
țioase. De astă dată ne-a spus 
doar cîteva cuvinte : „La Giulești- 
Sîrbi, undeva pe cîmp, am ob
servat cîțiva bolovani uriași din 
fier Și fontă proveniți de la o ca
zemată din timpul războiului. Să 
tot fie 20 de tone".

De îndată am pornit o grupă de 
utemiști cu macarale portative. 
Munca ni s-a părut mai ușoară ca 
orieînd. Intr-adevăr fierul colec
tat cîntărea peste 20 de tone.

Noi, ne vom strădui să desco
perim și alte cantități de fier 
vechi pentru ca atunci cind se va 
face bilanțul, organizația noastră 
să obțină drapelul de organizație 
fruntașă pe uzină, drapel pe care 
dorim să-l obținem din toată 
inima și pentru care nu vom pre
cupeți nici un efort știind că ast
fel contribuim și noi la ridicarea 
economiei naționale, la înflorirea 
patriei noastre dragi.

VIRGIL TARLA 
tehnician, Uzinele „Oțelul Roșu'

(Material primit în cadrul concursului corespondenților voluntari)

Adunarea festivă din

RADU D. GHEORGHE II
strungar

(Material primit în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari )

Capitală

și pe care Ta înfăptuit 
bucurie niciodată ofilită.

Viața Vasilicăi Dan 
în spirale mari. ’ 
perioară de pio
nieri de astăzi 
a mai apucat să 
fie ți ea, la ria
dul ei, pionieră, 
în urmă cu nouă 
ani. A urmat 
Institutul peda
gogic, l-a absol
vit cu bine fi a 
plecat la muncă, 
acolo unde « 
fost trimisă, adi
că la Rudeni. 
Școala era pră
pădită rău: o 
singură sală pen
tru patru clase, 
Practic, două 
clase învățau a- 
colo, celelalte la 
jumătate de ki
lometru de sat, 
a unei fabrici ce 
unui fost moșier 
na. Greu. Strașnic s-a bucurat ti- 
năra învățătoare cind a început 
construcția noii școli. A știut să 
insufle copiilor avîntul construcției 
—- sîmburele conștiinței noi. Orele 
de muncă patriotică au însemnat 
bucurii. Nisip, cărămizi, balast, 
cărate pe tărgi mici, după puterile 
purtătorilor. Pietrele de la teme
lie le-au adunat copiii, voios, din 
tot salul. In toamnă cursurile au 
început în școala încăpătoare și 
albă.

Pe Vasilica Dan utemiștii din 
sat au ales-o secretară a organiza
ției. Serate literare urmate de dans 
au mai organizat și alții ; mobili
zarea tinerelului la acțiunea de 
electrificare a satului, de aseme
nea ; nu a fost o notă originală 
nici munca dusă cu analfabeții, 
nici acțiunea de lămurire a tine
rilor țărani muncitori pentru for
marea unei întovărășiri, nici cule
gerea de spice de către pilcul pio
nierilor. Chiar și conferințe pe 
tema bunelor maniere au mai în
scris în activul lor și alți secretari 
de organizație U.T.M., nu numai 
Vasilica Dan ; ți cu toate acestea, 
totul e original pentru că poartă 
amprenta pasiunii sufletului ei ti- 
năr, entuziast. Apoi, învățătoarea 
a adus în școala copiilor de cefe
riști din București-Triaj aceeași 
energie fi dragoste de muncă. Și 
aici, clocotul reținut străbate în

" i se înscrie 
1nstructoarea su-

părăsită 
aparținuse 

din Chiaj-

afară prin nenumărate fapte, care 
par mărunte, dar a, căror sumă în
semnează însă activitate de edu
cație în spirit comunist.

Pare măruntă acțiunea de a a- 
duce părinți ți coțpii să muncească 
la săparea șanțurilor pentru con
ducta de apă nircesară școlii. De 
asemenea firești drumurile aproa
pe zilnice la locuința copiilor 
care au absentat, pentru a vedea 
cauza, pentru a sta de vorbă cu 
părintele copilului, pentru a da 
un sfat, o îndrumate. Sau vizitele 
copiilor din cartierml Griviței în 
incinta atelierelor. Dar învăță
toarea știe să aprindă focul în pri
virile candide ; să sublinieze 

semnificația noi
lor blocuri mun
citorești; să pu
nă în lumină 
uriașa barieră 
între trecut și 
prezent și tot 
ceea ce datorea
ză copiii aceștia 
ai ceferiștilor — 
partidului nos
tru.

In iarna acea
sta cercul peda
gogic al raionu
lui „Grivița Ro
șie" a ascultat 
referatul ei cu 
privire la munca 
cu părinții. Cei 
de față, învăță
tori cu decenii 

la catedră, au 
nespusă curiozitate 
cu trăsături

oare

activitate 
privit cu 1 
această fată cu trăsături cal
me și ochi limpezi care le 
împărtășea o experiență atît de 
bogată. Cum să facă ca și acei 
țărani, alfabetizați la jumătatea 
vieții, să vină la școală cu regula
ritate pentru a se interesa de si
lința la carte a odraslelor... Să duci 
muncă de pedagog într-un fel 
atît de simplu ți de convin
gător incit fiecare 
priceapă fi să-ți urmeze cu sfin
țenie sfaturile... Stimularea ap
titudinilor copiilor, armonia din 
familie fi rolul ci asupra educa
ției, problema autorității părintești 
în legătură cu dragostea și îngă
duința. Însemnate lucruri teoretice 
cu răsfringere practică, cu urmări 
joarte mari în viața viitorilor ce
tățeni I Învățătoarea vorbea ? In- 
structoarea superioară de pionieri 
vorbea ? Tinăra care se gîndețle 
la familia ei de mîine vorbea ?

Vorbea Vasilica Dan.
Și dacă între referințele pentru 

dosarul candidaturii de partid, 
Vasilica Dan a primit-o și pe a- 
ceea semnată de fosta ei învăță
toare, tovarășa Eugenia Velcules- 
cu, fără îndoială că faptul are ceva 
din simbolul ștafetelor olimpice 
— trecerea torței aprinse dintr-o 
mină într-alta. Simbol înnoit însă 
cu înțelegerea superioară a mari
lor sarcini pe care partidul le 
pune înaintea celor ce cresc oame
nii de mîine ai țării.

ȘTEFAN IUREȘ

mamă să

cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii
Sîmbătă dujpă-amiază la Teatrul 

C.C-S. din Capitală a avut loc adu
narea festivă organizată de Consi
liul național al femeilor din R.P. 
Romînă eu prilejul sărbătoririi 
zilei de 8 Martie — Ziua Interna
țională a Femeii.

La adunare au luat parte nu
meroase muncitoare din întreprin
derile și instituțiile Capitalei, ță
rance muncitoare, lucrătoare din 
domeniul artei și culturii, activiste 
ale organizațiilor de partid și 
obștești.

Au participat conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organiza
țiilor oamenilor muncii.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Maria Mironescu, președinta Co
mitetului orășenesc al femeilor — 
București.

A luat apoi cuvîntul tov. Maria 
Rosetti, președinta Consiliului na
țional al femeilor din R.P. Ro- 
mînă.

Cinstim astăzi, a spus vorbitoa
rea, laolaltă cu femeile din lumea 
întreagă ziua de 8 Martie, zi de 
solidaritate internațională a femei-

lor în lupta pentru pace, pentru 
drepturi, pentru viitorul fericit al 
copiilor. Femeile din țara noastră 
sărbătoresc această zi în condițiile 
deplinei înfloriri a tuturor capa
cităților lor creatoare, participînd 
activ la avîntul economic, social 
și cultural al țării. Fie că lucrează 
în uzine și întreprinderi ca munci
toare sau funcționare, ca tehni
cieni, ingineri sau directoare, fie 
că își aduc contribuția în unitățile 
socialiste din agricultură sau în 
laboratoarele științifice, în așeză 
mintele de cultură sau ca deputa
te, femeile patriei noastre și-au 
dovedit și-și dovedesc în toate îm
prejurările dragostea și devota
mentul față de regimul democrat- 
popular căruia îi datorează elibe
rarea, egalitatea în drepturi, con
știința propriei lor demnități ome
nești. Mărturie a atașamentului 
milioanelor de femei din țara noa
stră față de politica partidului și 
guvernului este elanul cu care ele 
participă alături de întreg poporul 
muncitor la înfăptuirea mărețelor 
sarcini cuprinse în expunerea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-

Un aspect de Ia Adunarea festivă din Capitală,
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Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958. Sîntem pe deplin 
conștiente că participînd la efor
tul comun al întregului popor 
muncitor vom contribui nemijlocit 
la realizarea tuturor sarcinilor de 
mare însemnătate pe care partidul 
le-a pus în fața oamenilor muncii 
din țara noastră.

Femeile din țara noastră, a spus 
în încheiere vorbitoarea, aduc o 
contribuție importantă la marea 
mișcare mondială a partizanilor 
păcii care cuprinde sute și sute de 
milioane de oameni de diferite 
convingeri politice și credințe re 
ligioase. Militînd cu forțele lor 
sporite pentru întărirea Federației 
Democrate Internaționale a Femei
lor, care întruchipează unitatea 
de voință și de luptă a uriașei ar
mate de 200 de milioane de femei 
iubitoare de pace din toate colțu
rile lumii, femeile din țara noa
stră își aduc contribuția la uriașa 
luptă a popoarelor pentru apăra
rea păcii, pentru rezolvarea paș
nică a tuturor problemelor inter
naționale litigioase, pentru dezar 
mare și interzicerea armelor de 
distrugere în masă.

Adun area a hotărit în unanimi
tate trimiterea unei telegrame de 
salut Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn. Asis
tența a manifestat îndelung pentru 
conducătorul înțelept al poporului 
nostru muncitor pe drumul lumi 
nos al socialismului — Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul 
său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au fost trimise de asemenea o 
telegramă de salut Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor 
și o telegramă către Organizația 
Națiunilor Unite prin care se cere 
să intervină pentru a se pune ca
păt experiențelor eu armele nu 
cleare, pentru interzicerea acestor 
arme și pentru dezarmare.

Adunarea festivă s-a încheiat cu 
un program artistic la care și-au 
dat concursul Ansamblul de cînte- 
ce și dansuri al C.C.S., precum și 
balerini și soliști vocali și instru
mentiști.

(Agerpres)
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încheierea consfătuirii lucratorilor
din sectorul de drumuri și poduri
Sîmbătă s-a încheiat la 

rești prima consfătuire pe 
lucrătorilor din sectorul de dru
muri și poduri.

In cursul dimineții au continuat 
discuțiile în cadrul cărora pârtiei- 
panții au împărtășit din experiența 
lor și au făcut noi propuneri pen
tru îmbunătățirea activității îu 
domeniul construcției și moderni
zării drumurilor și podurilor.

Despre participarea largă a ti
neretului patriei noastre la acțiu
nea de construire, modernizare, în
treținere și înfrumusețare a dru
murilor, a vorbit tov. Miron 01- 
teanu, șef de secție la C.C. al 
U.T.M. El a arătat că comitetele

Bucu- 
țară a

regionale U.T.M. Constanța, Cra
iova, Bacău, Oradea, Iași și din 
Regiunea Autonomă Maghiară 
și-au propus să realizeze anul a- 
cesta, cu forțele tineretului, con
strucția, amenajarea și întreținerea 
a peste 1.000 km. șosele și dru
muri.

în încheierea primei consfătuiri 
pe țară a lucrătorilor din sectorul 
de drumuri, primit cu aplauze pu
ternice, a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Bodnăraș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor

(Agerpres)

A apărut în limba romînă numărul 3 pe 1959 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului**
în acest număr al revistei „Probleme ale păcii și socialismului'* 

sînt publicate articolele : Crește tot mai mult însemnătatea in
ternațională a construcției comuniste de F. Havlicek, L. Gruppi ; 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez în ajunul Congresului al III lea 
de E. Ochab; Popoarele nu vor uita învățămintele trecutului de
I. Minț ; Despre unele tendințe ale democrației burgheze de 
V Joannes ; Pentru acțiuni politice de sinestătătoare ale clasei 
muncitoare din Canada de T. Buck ; ,,Socialismul" revizionist și 
realitatea iugoslavă de V. Skrlant.

Rubrica „în partidele comuniste și muncitorești" conține un 
bogat material informativ cu privire la activitatea unor partide 
frățești.

Rubrica „Documente" cuprinde : Rezoluția celui de-al XXI-lea 
Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice la raportul 
tovarășului N. S. Hrușciov „Cu privire la cifrele de control ale 
dezvoltării economiei naționale a U.R.SB. pe anii 1959_ 1905" și
Hotărîre „Asupra unor probleme privind comunele populare" _
adoptată la cea de-a Vl-a Plenară a C.C. al Partidului Comunist 
Chinez.

La rubrica „Cărți și reviste" sînt publicate articolele : Germa
nia occidentală — principalul focar al pericolului de război în 
Europa de P. Șapoșnicenco ; Autoportretul unui renegat de
J. Gibbons. Numărul 3 cuprinde și o serie de note bibliografice.

La~ „Scrisori și note" sînt publicate articolele : Împotriva am
plasării de baze pentru rachete de V. Spano ; Expoziția operelor 
artiștilor plastici din țările socialiste de N. Abalkin.

Revista „Probleme ale păcii și socialismului" apare lunar în 
limbile albaneză, bulgară, cehă, chineză, coreeană, engleză, fran
ceză^, germană, italiană, japoneză, mongolă, olandeză, polonă, 
romînă, rusă, spaniolă, suedeză, ungară, vietnameză.
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Adunarea din Centrul universitar București
consacrată dezbaterii documentelor celei de o Il-a

Conierlnțe Naționale a II, 1 S. fi.
>> Intr-o atmosferă de puternic 
« desfășurat în Sala sporturilor 
>S dunărea activului organizațiilor U.' 
>> ciațiilor studenților din institutele de învățămînt 
« superior ale Ca pitalei, consacrată dezbaterii docu- 

mentelor celei de a doua Conferințe Naționale a
>> U.A.S.R. La această adunare au luat parte peste 
k 4.000 de studenți, cadre didactice universitare și 

invitați.
>> Adunarea a constituit o vie manifestare a dra- 
« gostei și devotamentului profund al studenților 
>> față de Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul 
>> său Central în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
K Dej, față de regimul democrat-popular. în cu- 
>> vîntul vorbitorilor, în aclamațiile entuziaste prin 
V care toți participanții au ovaționat pentru partid, 
& pentru patria noastră scumpă — Republica Popu- 
» Iară Romină — a străbătut ca un fir roșu ade- 
>> ziunea lor deplină la politica partidului și gu- 
K vernului, voința de a merge neabătut pe drumul

entuziasm s-a 
Floreasca a- 

•T.M. și al aso-

trasat de parti d, pe drumul construirii socialis
mului.

Studenții bucureșteni și-au manifestat plini de 
înflăcărare hotărîrea de a urma îndrumările lu
minoase cuprinse in cuvîntarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la Conferința Națională a U.A.S.R. 
Ei s-au angajat să-și sporească eforturile pentru 
a obține cit mai bune rezultate în activitatea lor 
profesională, pentru o legătură cit mai strînsă 
cu producția, pentru a se forma ca intelectuali cu 
o bună pregătire ideologică marxist-leninistă.

Sentimentele fierbinți de dragoste și atașament 
față de partid și guvern, față de poporul nostru 
muncitor care au deschis tineretului căi luminoa
se spre învățătură, spre știință, spre o viață lu
minoasă și-au găsit expresia în scrisoarea adre
sată de participanții Ia adunare — studenți și 
profesori — Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne.

Din referatul prezentat de tovarășul 
Ștefan Bîrlea, membru al Biroului C. C. 

ai IL T. M.» secretar al Comitetului U. T. M, 
pe Centrul universitar București

La începutul referatului prezen
tat, vorbitorul a arătat însemnă
tatea celei de a doua Conferințe 
Naționale a U.A.S.R. El a sublr 
niat adeziunea totală a studențimii 
bucureștene față de documentele 
conferinței, entuziasmul cu care 
studenții au primit cuvîntarea de 
salut a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cuvîntare în care 
fiecare student vede un înalt în
dreptar, un însuflețite program 
concret de muncă și luptă.

Referatul scoate apoi în evidență 
recunoștința profundă a studenți
mii din Centrul universitar Bucu
rești, care, asemenea studenților 
din toate centrele universitare ale 
țării simt din plin grija partidului 
și guvernului pentru crearea unor 
condiții cît mai bune de viață și 
de sjudiu. In Centrul universitar 
București — se arată în referat 
— au fost puse la dispoziția învă- 
țămîntului superior noi localuri 
pentru institutele : Petrol, gaze și 
geologie, Construcții, Căi ferate 
Politehnic, Conservator, Agrono
mic și altele, au fost construite, a- 
menajate și date în folosință nu
meroase cămine și cantine stu
dențești. Peste 12.000 studenți din 
București iau masa la cele 25 
cantine' studențești și locuiesc în 
48 de cămine bine amenajate și 
întreținute.

După ce a arătat că studenții 
răspund grijii manifestate pentru 
condițiile lor de viață și studiu, 
pentru perspectivele luminoase de 
muncă și afirmare, străduindu-se 
să îndeplinească cît mai bine sar
cinile puse în fața lor de partid, 
vorbitorul s-a oprit la principalele 
aspecte ale muncii de formare și 
pregătire a tinerelor cadre de in
telectuali-

Referatul a arătat pe larg reali
zările importante obținute in Cen
trul universitar București în lega
rea învățămîntului de practică ci
tind realizările obținute în acest 
sens cum sînt atragerea studenți
lor la activități direct productive, 
orientarea tematicii cercurilor 
științifice spre problemele concrete 
și de actualitate ale producției în 
întreprinderi și altele. Refera
tul a arătat că în această di
recție se mai manifestă lipsuri. 
Mai sînt studenți care nu înțeleg 
importanța muncii practice pentru 
formarea lor ca viitori specialiști 
și care nu folosesc cum trebuie 
timpul de practică. De asemenea 
în activitatea cercurilor științi
fice, mai există serioase de
ficiențe, manifestîndu-se uneori 
o orientare către probleme pur 
teoretice, lipsite de importanță 
practică. Referatul accentuează ne
cesitatea lichidării neîntîrziate a 
acestor lipsuri. In referat se ara
tă că studențimea din Capitală 
pe baza experienței ce s-a dobîn- 
dit anul trecut, se alătură întru- 
totul propunerii de a generaliza 
practica premergătoare studiilor 
superioare. In referat se sublinia
ză că este necesar ca pe viitor 
asociațiile să acorde o și mai mare 
importanță conținutului practicii, 
atragerii studenților într-o activi
tate efectiv productivă cum sînt 
șarjele studenților — elaborate din 
fierul vechi colectat de ei înșiși — 
schimburile de duminică și alte a- 
semenea acțiuni. In ceea ce 
privește cercurile științifice, a 
fost subliniată necesitatea îmbu
nătățirii . tematicii de cercetări, ne
cesitatea generalizării brigăzilor 
mixte, împreună cu tinerii munci
tori, pentru rezolvarea în comun 
a unor teme existente în planurile 
de inovații și raționalizări ale în
treprinderilor și a încheierii unor 
convenții de colaborare tehnico- 
științifică cu unitățile productive.

Un loc central în referat, l-a 
ocupat problemele muncii ideolo
gice desfășurate în rîndul studen
ților. In referat s-a arătat că stu
denții, în marea lor majoritate își 
însușesc cu tragere de inimă, cu 
mult interes învățătura marxist- 
leninistă, conștienți fiind că numai 
însușindu-și această învățătură se 
pot forma ca adevărați intelectuali 
de valoare credincioși slujitori ai 
cauzei poporului muncitor.

Au fost relevate succesele do* 
bindite atît în îmbunătățirea ac
tivității cercurilor științifice de pe 
lîngă catedrele de științe sociale 
din Capitală cît și în domeniul 
ciclurilor de conferințe organizate 
de U.T.M. la a căror bună orga
nizare și desfășurare au contribuit 
ți asociațiile studenților. In re
ferat s-a subliniat că trebuie 
dezvoltate succesele obținute în 
educarea patriotică a studenților, 
că trebuie organizate cît mai 
multe acțiuni care să-i ajute 
pe studenți să cunoască tradițiile 
de luptă ale clasei noastre munci
toare, să prețuiașcă cuceririle re-

voluționare dijbîndite de poporul 
nostru muncitor sub conducerea 
partidului, să dezvolte la fiecare 
student mîndria de constructor 
și cetățean al Republicii noastre 
Populare. A fost subliniată de a- 
semenea necesitatea de a se acor
da o atenție crescîndă sarcinii de 
a lupta împotriva oricăror tendin
țe de apolitism, de a cultiva și mai 
intens interesul pentru cunoașterea 
profundă a politicii partidului, in
teresul pentru viața obștească.

In referat s-a arătat că pe baza 
experienței și rezultatelor bune 
obținute pînă acum trebuie in
tensificată lupta împotriva orică
ror manifestări ale ideologiei bur
gheze, că trebuie îmbunătățită 
munca politică desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. și asociații pen
tru ridicarea combativității revolu
ționare și ascuțirea vigilenței stu* 
denților împotriva oricăror mani
festări ale ideologiei burgheze, îm
potriva oricăror greșeli politico- 
ideologice, confuzii și interpretări 
nemarxiste strecurate în cursuri, 
împotriva oricăror manifestări de 
cosmopolitism, a oricăror influențe 
ale artei și culturii decadente, îm
potriva manifestărilor de idealism 
și misticism care se mai fac re
simțite încă la unii studenți.

Subliniind în încheierea referatu
lui prezentat că asociațiile studen-' 
țilctf din Capitală, sub conducerea 
organizațiilor de partid și îndru
mate de organizațiile U.T.M. au 
toate condițiile pentru a traduce în 
viață sarcinile ce Je revin în lu
mina documentelor celei de a două 
Conferințe Naționale a U.A.S.R., 
tovarășul Ștefan Bîrlea a exprimat 
hotărîrea tuturor studenților din 
Capitală de a-și dărui toate for
țele și capacitatea lor creatoare 
luptei mărețe duse de poporul nos
tru, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, pentru triumful cauzei 
socialismului în patria noastră.

Cuvîntul tovarășului 
Florian Dănălache, 
membru al C. C. 

al P. M. R.» 
prim secretar al Comi

tetului orășenesc 
București al P. M. R.

După ce a arătat însemnăta
tea celei de-a Il-a Conferințe 
Naționale a U.A.S.R. tovarășul 
Florian Dănălache a subliniat 
faptul că entuziasta adunare a 
activului organizațiilor U. T. M. 
și a asociațiilor studenților din 
Centrul universitar București con
stituie o reafirmare puternică 
a dragostei și atașamentului stu
dențimii bucureștene față de par
tidul și guvernul nostru, o vie 
expresie a hotărîrii ei de a lupta 
pe mai departe cu forțe sporite 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
unele probleme ale muncii desfă
șurate în rîndul studenților din 
Capitala patriei noastre pentru 
educarea tineretului studios, 
pentru formarea de specialiști 
bine pregătiți din punct de ve
dere profesional, cu un înalt ni
vel ideologic. După ce a arătat 
realizările obținute în învățătură 
și în legarea studiului de prac
tică în Centrul universitar Bucu
rești și după ce a subliniat ne
cesitatea dezvoltării acestor rea
lizări, necesitatea lichidării lip
surilor care mai există în aceste 
domenii, tovarășul Florian Dănă
lache s-a oprit la problemele 
muncii ideologice, ale educării 
comuniste a tineretului studios. 
Apreciem — a arătat vorbitorul — 
că prin munca comuniștilor, a 
cadrelor didactice, a organizații
lor U.T.M., a asociațiilor studen
ților s-au obținut rezultate în
semnate în educarea comunistă a 
studenților din Capitală. Acestea 
se oglindesc în interesul cres- 
cînd al studenților pentru însu
șirea științei marxist-leniniste, în 
participarea lor tot mai activă la 
principalele acțiuni politice orga
nizate de partid. Trebuie însă 
spus că unele organizații de par
tid, de U.T.M. și asociații stu
dențești nu au urmărit îndeaproa
pe și cu destulă perseverență pro
blemele educației comuniste, nu 
au luat la timp măsuri pentru 
combaterea și lichidarea unor in
fluențe ideologice străine.

Sadrele didactice au un rol deo
sebit în educarea comunistă a stu
denților. Pentru meritele lor deo
sebite în formarea a mii și mii de

tineri temeinic pregătiți profesional 
și devotați regimului nostru demo
crat-popular, partidul acordă o 
mare prețuire cadrelor didactice. 
Partidul nostru, statul nostru de
mocrat-popular, creează oamenilor 
noștri de știință condiții din ce în 
ce mai bune pentru desfășurarea 
activității lor creatoare.

Respectul, prețuirea și ajutorul 
de care se bucură oamenii de știin
ță, cadrele didactice din țara noas
tră, le creează acestora obligația 
de a-și îndeplini totdeauna cu cin
ste datoria sfîntă față det popor și 
partid. O sarcină importanță a ca
drelor didactice din învățămîntul 
superior este aceea de a iniensifica 
munca lor — a tuturor — pentru 
educarea comunistă a studenților, 
pentru combaterea oricăror influ
ențe ale ideologiei și moralei bur
gheze, pentru pregătirea științifică 
a studenților la nivelul ultimelor 
cuceriri ale științei și tehnicii mon
diale și în primul rînd ale științei 
și tehnicii sovietice.

<8ele mai multe cadre universP 
tare își îmbunătățesc an de an 
cursurile ținînd seama de nivelul 
științei și tehnicii mondiale și de 
sarcinile dezvoltării economiei și 
culturii noastre. Dar se mai găsesc 
uneori și cadre didactice care țin 
cursuri rupte de realitate.

Cadrele didactice trebuie să-și 
sporească exigența față de ele în
sele, față de unii colegi ai lor 
căci este greșită și profund dăună
toare toleranța fața de acele pu
ține cadre didactice care mai au 
uneori manifestări înapoiate, străi-* 
ne ideologiei clasei muncitoare, 
partidului ei, atît în cursuri cît și 
in comportare. Comuniștii, ute- 
miștii, cadrele didactice — a sub
liniat tovarășul Florian Dănălache 
— au datoria să creeze o atmos
feră de netoleranță față de orice 
manifestări străine, față de orice 
influență a ideologiei burgheze. 
Ei trebuie să demaște și să înfie
reze pe loc orice încercări de stre
curare a concepțiilor idealiste anti
științifice, mistice, retrograde, de 
naționalism și șovinism.

Sîntem convinși că studențimea 
noastră, cadrele didactice, nu vor 
precupeți nicî un efort pentru a 
sluji tot mai bine cauza poporului 
nostru, conduși de partid, de Co
mitetul său Central în frunte cu 
iubitul nostru conducător tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Cuvîntul tovarășului 
Ghița Horea, 

de ia Universitatea 
„C. i. Parhonw

In munca de educare a stu
denților în spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului 
proletar — a arătat vorbitorul — 
Asociațiile studenților din Univer
sitatea „C. I. Parhon", sub condu
cerea organizației de partid și cu 
sprijinul organizației U-T.M. au 
obținut succese importante. Una 
din preocupările noastre de bază 
a fost aceia de a-i ajuta pe stu
denți să-și însușească învățătura 
marxist-leninistă și să-și formeze o 
conduită comunistă.

Vorbitorul a arătat că marea 
majoritate a studenților își însu
șesc în mod temeinic marxisra- 
leninismul, materialismul dialectic 
și istoric, economia politică, apro- 
fundînd cu seriozitate operele cla
sicilor, studiind documentele par
tidului nostru.

Cadrele didactice în majorita
tea lor, aduc o însemnată contri
buție în munca de educare comu
nistă, patriotică și internaționa- 
listă a studenților din universita
tea noastră. Din păcate, însă, mai 
sînt cadre didactice — puține la 
număr — care nu-și fac pe deplin 
datoria. In unele cursuri s-au 
strecurat interpretări antiștiințifice, 
idealiste. Față de aceste manifes
tări străine -nouă, majoritatea ca
drelor didactice au luat o atitu
dine combativă, situîndu-se pe po
zițiile militante ale principialității 
partinice comuniste.

Mai sînt însă în universitatea 
noastră — a spus vorbitorul apoi 
între altele — studenți care tră
iesc într-o lume îngustă de preocu
pări. Puțini la număr, izolați 
și disprețuiți de marea masă a 
studenților, dintre aceștia se re
crutează bulevardierii, trîntorii.

Organizația U.T.M, și asociații
le studenților nu s-au ocupat su
ficient de canalizarea opiniei sănă
toase a studenților în vederea con
damnării și eliminării unor astfel 
de elemente, n-au combătut sufi
cient apolitismul, pasivitatea și 
plafonarea intelectuală a unor stu
denți.

Organizația U.T.M. și Asociațiile 
studenților din Universitatea „C. 
I. Parhon1' — a spus în încheiere 
vorbitorul — se angajează să in
tensifice munca de călire ideolo
gică și de educare comunistă a 
studenților, să cultive și mai mult

în rîndurile studenților noștri dra
gostea nețărmurită față de parti
dul nostru drag, atașamentul față 
de politica sa înțeleaptă și hotă
rîrea de a lupta pentru aplica
rea ej,

Cuvîntul tovarășului 
Vîrcolacu Ion, 

student la institutul 
politehnic

în cuvîntul rostit la Conferința 
pe țară a U.A.S.R. tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, referindu-se la le
gătură invațămiiitului cu practica, 
cu viața, spunea : „drumul cel mai 
sigur spre învățămîntul superior, 
spre o calificare profesională înal
tă. duce prin școala muncii în 
fabrică, in uzină , în mină, în gos
podăria agricolă de stat, în gos
podăria agricolă colectivă".

In continuare vorbitorul a dat 
numeroase exemple care dovedesc 
cit este de util ca tinerii înainte de 
a intra în facultate să lucreze în 
producție, să capete o calificare.

Tinerii muncitori veniți în facul
tate direct din producție — a spus 
vorbitorul — își însușesc mult mai 
ușor și mai temeinic cunoștințele 
teoretice de specialitate. Dar nu 
numai prin cunoștințele practice, 
ci și prin atitudinea lor față de 
muncă aceștia au contribuit simți
tor la îmbunătățirea activității

care ieri au fost exploatați, batjo
coriți și umiliți, dar care au spe
rat și au luptat ca voi să aveți o 
viață nouă liberă, creatoare. 
Invățați să prețuiți ceea ce a fost 
cîștigat prin suferința, truda și 
lupta părinților voștri, a poporului 
nostru muncitor, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului clasei mun
citoare.

Cuvîntul tovarășei 
Vișoianu Florica, 
studentă ia I. S. E. 

„V. I. Leninw
După ce a subliniat importanța 

pe care o au lucrările celei de a 
doua Conferințe pe țară a U.A.S.R. 
și îndeosebi cuvîntarea rostită de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej pentru ridicarea continuă a 
nivelului muncii în institutele de 
învățămînt superior, vorbitoarea 
s-a oprit asupra unor aspecte din 
activitatea institutului său.

Vorbitoarea a arătat că o la
tură principală a făuririi cadrelor 
de economiști o constituie înarma
rea lor cu cunoașterea legilor de 
dezvoltare a societății și econo
miei, însușirea cît mai temeinică a 
învățăturii marxist-leniniste, stu
dierea temeinică a hotărîrilor de 
partid și de stat.

Ea s-a oprit asupra mijloacelor

tot mai multe cadre didactice 
predau lecții la un înalt nivel 
științific și ideologic participind 
activ la educarea comunistă a 
tineretului studios.

Subliniind că mai există totuși 
cadre didactice — puține la nu
măr — care promovează concep
ții învechite, antiștiințifice și re
acționare, vorbitorul a arătat că 
este de datoria conducerilor in
stitutelor și universităților, ca
drelor didactice, studenților să 
manifeste un ascuțit spirit critic, 
p înaltă exigență și combativita
te, semnaiind și luînd poziție ho- 
tărîtă împotriva oricăror influen
țe străine, dăunătoare, apărute în 
lecții, în manuale, la seminarii 
sau lucrări practice.

Tovarășul Ștefan Bălan s-a re
ferit apoi la rolul pe care-1 au 
cadrele didactice în educarea 
studenților în spiritul dragostei 
față de patria noastră socialis
tă, față de partidul clasei mun
citoare. La cursuri, la seminarii, 
la lucrările practice, cadrele di
dactice au datoria să îmbine pre
gătirea la un înalt nivel profe
sional cu dezvoltarea la tineri a 
celor mai nobile trăsături ale o- 
mului nou, constructor al socia
lismului și comunismului — a 
spus vorbitorul. El a subliniat că 
în această direcție sarcini în
semnate revin asociațiilor care 
sînt datoare — așa cum subli-

pra unor aspecte ale muncii d« 
educație comunistă desfășurată în 
rîndul studenților din institutul în 
care învață, astfel ca ei să de
vină cu adevărat actori-cetățeni 
cu o înaltă pregătire ideologică și 
artistică și cu o înaltă conduită 
morală comunistă.

Știm bine cît de lipsiți de con
siderație pentru artă și creatorii 
de artă erau guvernanții burghezo- 
moșierești. Elevii fostelor conser
vatoare erau obligați la multe sa
crificii morale și materiale pentru 
a-și însuși o brumă de pregătire.

Studenții Institutului de artă 
teatrală și cinematografică, îndru
mați de organizația U.T.M. și de 
asociațiile studenților, sub conduce
rea organizației de partid își în
țeleg menirea ce o au, muncind și 
luptînd să devină actori-cetățeni, 
cu o etică comunistă, înarmați cu 
ideologia marxist-leninistă, care 
să-și pună întreaga capacitate, tot 
talentul lor în slujba clasei mun
citoare, a construcției socialiste.

Referindu-se la unele manifestări 
ale influenței ideologiei burgheze 
în comportarea morală a unor stu
denți, vorbitorul a spus că acestea 
au fost posibile datorită atmosfe
rei călduțe, lipsite de combativi* 
tate, „colegialității" greșit înțe
lese care se statornicise Ia un 
moment dat în rîndurile unor stu
denți.

Organizația U.T.M. și asociația

Aspect de la adunarea din Sala Floreasca
profesionale și de educare politico- 
morală a studenților. O inițiativă 
importantă a acestora care a fost 
îmbrățișată de către majoritatea 
studenților din institutul nostru a 
fost aceea de a merge în întreprin
deri unde să participe efectiv la 
procesul de producție și în special 
la procesul de elaborare a șarje
lor de oțel din fierul vechi colectat 
de studenți.

In încheiere, vorbitorul a relevat 
o seamă de inițiative menite să le
ge și mai mult activitatea științi
fică a studenților de producție 
între care crearea unor brigăzi 
mixte compuse din cadre didacti
ce, studenți, tineri muncitori, per
sonal tehnic din întreprinderile cu 
care au legături, care să rezolve 
în cadrul cercurilor științifice 
unele probleme ce le ridică pro
ducția în întreprinderile respec
tive.

Cuvîntul tovarășului 
Costache Antonîu, 

artist al poporului» 
directorul Institutului 

de artă teatrală și 
cinematografică 

„L L. Caragiale"
Am fost prezent în toate cele 

4 zile cît au ținut lucrările celei 
de a 11-a Conferințe Naționale a 
Uniunii Asociațiilor Studenților din 
țara noastră. Am fost profund im
presionat de puternica și calda 
manifestare a dragostei studenți
lor față de partid.

După ce a releyat marile reali
zări ale regimului democrat-popu
lar pe tărimul culturii și artelor, 
vorbitorul a spus : In trecut ar
tiștii au avut de luptat cu o crin- 
cenă indiferență a statului bur- 
ghezo-moșieresc, ei nu s-au bucu
rat de niciun sprijin din partea 
guvernanților de pe vremuri, pen
tru ei arta nefiind decît un 
mijloc pentru omorîrea plictisului 
și niciodată un mijloc de educare 
a maselor populare pe care le do
reau cit mai afundate în întuneri
cul ignoranței.

In acele condiții nu putea exis
ta o pregătire temeinică pentru 
profesiunea de actor.

Se poate face o comparație între 
trecut și prezent ? Invit pe oricine 
dintre dv. să viziteze institutul 
nostru și să vadă condițiile în care 
lucrează studenții. In locul celor 
două cămăruțe, de la profesor de 
acasă, de acum 40 de ani — cînd 
am urmat eu conservatorul din 
lași — avem astăzi o clădire cu 
6 etaje, cu 11 scene mici pentru 
studiu, o bibliotecă mare cu săli 
de lectură, de dans, scrimă, ate
liere de croitorie, tîmplărie. Avem 
un teatru al nostru cu cele mai 
moderne instalații.

Tovarăși, majoritatea dintre 
dv. sînteți fii de muncitori și ță
rani muncitori, sînteți fiii acelora

folosite de asociațiile din LS.E. 
pentru a_i antrena pe studenți 
să-ș.i însușească o asemenea pre
gătire.

Vorbitoarea a arătat că orga
nizația U.T.M. și asociațiile stu
denților se vor ocupa și mai 
mult de dezvoltarea vigilenței 
ideologice a studenților pentru a 
face imposibilă strecurarea confu
ziilor sau denaturările ideologice. 
Vorbitoarea s-a referit apoi la ro
lul activității practice în pregăti
rea viitorilor economiști.

Noi, studenții de la LS.E. ,,V. I. 
Lenin“ — a spus vorbitoa
rea în încheiere — ne anga
jăm în fața acestei adu
nări să traducem în viață sarci
nile celei de a Il-a Conierințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenților din 
R.P.R. și sub conducerea organi
zațiilor de partid, alături de ca
drele didactice și conducerea in
stitutului să luptăm pentru a da 
țării cadre de economiști bine pre
gătiți, capabili să rezolve cu com
petență problemele ridicate de 
viață.

Cuvîntul tovarășului 
ing. prof* dr. 
Ștefan Bălan» 

adjunct al ministrului 
învățămîntului 

și Culturii
In prima parte a cuvîntului 

său, tov. Ștefan Bălan a subli
niat larga dezvoltare pe care a 
luat-o învățămîntul superior în 
anii regimului democrat-popular. 
El a citat numeroase date și .ci
fre care oglindesc minunatele 
condiții de studiu și de trai 
create studențimii noastre de 
partid și guvern.

Vorbitorul s-a oprit apoi la 
problemele legării mai strînse a 
învățămîntului superior cu prac
tica construcției socialiste. El a 
arătat că Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii este preocupat 
în prezent să reexamineze pla
nurile și programele de învăță- 
mînt peatru a le apropia de pro
ducție, pentru a le ridica la ni
velul științei și tehnicii moder
ne. Ministerul reexaminează de 
asemenea — a relevat tov. Ște
fan Bălan — organizarea practi
cii în producție în vederea ex
tinderii practicii premergătoare 
studiilor la toate facultățile cu 
caracter tehnic și la unele facul
tăți de la universitate de la în
ceputul anului viitor. Vorbitorul 
a subliniat necesitatea ca asocia
țiile studenților să lupte cu mai 
multă dîrzenie pentru crearea u- 
nei atmosfere de seriozitate și 
interes față de practica în pro
ducție astfel ca să nu mai fie 
loc pentru plimbăreți și amatori 
de distracții în timpul practicii.

Ocupîndu-se în continuare de 
problema nivelului și conținutu
lui cursurilor universitare, to
varășul Ștefan Bălan a arătat că

niază și documentele Conferinței 
pe țară a U.A.S.R. — să lupte 
pentru cultivarea la studenți a 
dragostei pentru muncă, pentru 
învățătură, pentru profesiunea a- 
leasă, să dezvolte în rîndul stu
denților dorința neclintită de a-și 
pune toată energia creatoare în 
slujba țelului luminos al făuri
rii socialismului.

Cuvîntul tovarășului 
Stoenescu Puiu, 

student la Institutul 
de construcții

Regimul de democrație populară 
a ridicat pe o înaltă treaptă pro
fesiunea de inginer constructor. 
Ritmul nemaiîntîlnit de dezvoltare 
al construcțiilor, cere specialiști cu 
o înaltă calificare, atașați cauzei 
partidului și poporului muncitor, 
capabili să conducă cu succes șan
tierele socialismului.

Pentru a contribui încă de pe 
băncile facultății la rezolvarea 
unor sarcini în domeniul construc
țiilor, s-au revizuit tematicile 
proiectelor de diplomă și ale 
cercurilor științifice, orientîndu-le 
spre satisfacerea unor nevoi con
crete, practice, ale construcțiilor 
din țara noastră.

In pregătirea noastră de viitori 
ingineri constructori — a spus 
vorbitorul între altele — resimțim 
încă greutăți provenite din de
ficiența programelor analitice care 
acordă insuficientă atenție studiu
lui problemelor economice.

Consider că realizarea unei 
strînse colaborări între studenții 
institutelor de construcții și arhi
tectură este o necesitate stringen
tă. Satisfacerea ei pe căi cît mai 
directe și diverse se va reflecta 
în activitatea de producție a vii
torilor ingineri și arhitecți prin 
rezultate pozitive în spiritul hotă
rîrilor partidului șj guvernului.

Plini de dragoste și recunoștință 
față de partid și guvern pentru 
condițiile optime de studiu și de 
viață create nouă, pentru grija 
părintească cu care ne îndrumă 
pașii, asigurăm partidul și guver
nul că noi, studenții de azi, ingi
nerii de mîine, vom munci neobo
siți punînd toată puterea noastră, 
toate capacitățile noastre în slujba 
poporului muncitor, pentru victo
ria socialismului.

Cuvîntul tovarășului 
Cristescu Constantin, 
student la Institutul 

de artă teatrală 
și cinematografică 

„I. L. Caragiale”
După ce a relevat marea impor

tanță pe care o are în viața stu
denților Conferința pe țară a 
U.A.S.R. și îndeosebi cuvîntarea 
rostită de tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej, vorbitorul s-a oprit asu-

studenților, sub conducerea orga
nizației de partid sînt hotărîte ca 
prin munca politico-educativă ce 
o vor desfășura să înlăture deplin 
această atmosferă călduță, tole
rantă, să dezvolte și mai mult o 
opinie de masă împotriva încălcă
rii disciplinei, a principiilor mo
ralei noastre socialiste.

Cuvîntul tovarășului 
prof. univ.

C. Dinculescu, 
membru corespondent 
al Academiei R. P. K. 
rectorul Institutului 
politehnic^București

In cuvîntul său prof. univ. C. 
Dinculescu a relevat atmosfera 
plină de entuziasm, cu care' stu
denții au urmărit lucrările confe
rinței pe țară, totala adeziune a 
tineretului studios și a cadrelor 
didactice la hotărîrile acestei con
ferințe și în special la sarcinile 
și îndrumările luminoase ce reies 
din cuvintarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Doj. Toate acestea vor 
constitui pentru studenți și educa
torii lor un program concret de 
activitate.

Vorbitorul a arătat apoi că dez
voltarea impetuoasă a economiei 
naționale în anii regimului demo
crat-popular, a creat necesitatea 
formării unui număr sporit de spe
cialiști în toate domeniile de ac
tivitate. In această privință Insti
tutul politehnic se poate mîndri că 
și-a adus contribuția sa dînd în 
ultimii 10 ani 6.627 de ingineri, 
cifră ce poate fi apreciată mai bine 
prin comparație cu activitatea de 
30 da ani a Școlii politehnice, sub 
regimul burghezo-moșieresc cînd 
toate facultățile ei au dat numai 
51500 ingineri.

Studenții institutului dovedesc 
că au înțeles marea răspundere ce 
le revine pe frontul construcției 
socialiste, prețuiesc și răsplătesc 
condițiile minunate ce le-au fost 
create, nianifestînd o atitudine ali
nă de conștiinciozitate față de sar
cinile lor profesionale și obștești. 
Vorbitorul a arătat că organiza
țiile U.T.M. și asociațiile studenți
lor, cadrele didactice, muncind sub 
conducerea organizației de partid 
au obținut succese în străduința 
de a crea în masa studențimii con
vingerea că pregătirea profesio
nală nu este o chestiune personală 
a fiecărui student, ci este o dato
rie patriotică de mare răspundere.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de rolul pe care trebuie 
să-l aibă cadrele didactice în e- 
ducarea comunistă a studenților.

Vorbitorul a relevat apoi pe 
larg succesele obținute de Institu
tul politehnic pe tărimul muncii 
profesionale, științifice, vorbind 
despre rolul practicii în pregătirea 
viitorilor ingineri, despre apropie
rea studenților încă de pe băncile 
facultății de problemele practice

ale construcției socialiste la rezol
varea cărora aceștia trebuie să-și 
aducă contribuția.

Succesele obținute de Institutul 
politehnic București — a spus în 
încheiere vorbitorul — se datoresc 
în primul rînd îndrumării noastre 
permanente de către partid și 
sîntem hotărîți ca sub conduce
rea partidului, împreună cu orga
nizația U.T.M. și cu asociațiile 
studenților să înfăptuim sarcinile 
trasate în cuvîntarea sa de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej stu
dențimii și corpului didactic din 
învățămîntul superior, hotărîrile^ 
adoptate de Conferința U.A.S.R.

Cuvîntul tovarășului 
Tătaru ion» 

student la Institutul 
de arhitectură

Luînd cuvîntul tovarășul Tătara 
Ion de la Institutul de arhitectură 
a arătat că studenții acestui insti
tut sînt întrutotul de acord cu ho
tărîrile Conferinței U.A.S.R.

El s-a ocupat apoi de problemele 
legării învățămîntului de arhitec
tura de nevoile practice.

Măsura luată de conducerile 
institutelor da construcții și arhi
tectură pentru realizarea unor pro
iecte de diplomă de către studenții 
de Ja arhitectură in colaborare cu 
cei de la construcții e foarte bună 
și dacă ea va fi aplicată cu con
secvență va duce la o legare strin- 
să a învățămintului de arhitectură*""’ 
de nevoile practice ale construcC» 
țiilor, în scopul realizării unor ' 
construcții confortabile, la un preț 
de cost redus și frumoase.

Vorbitorul a luat poziție împo
triva unor studenți care nu și-au 
făcut datoria de a munci in pro
ducție în mod temeinic, amintind 
că nici organizația U.T.M. și aso
ciația studenților nu j-a tras pe 
aceștia la răspundere.

în numele tuturor studenților 
din Institutul de arhitectură — a 
spus el în încheiere — exprim ho
tărîrea noastră de a depune toate 
eforturile pentru a deveni buni 
constructori, muncind neobosit 
pentru însușirea concepției marx
ist-leniniste, pentru însușirea și 
înfăptuirea politicii partidului.

Cuvîntul tovarășului 
prof. univ.

Teodor Burghele, 
rectorul Institutului 
medico4armaceutic
Prof. univ. dr. Teodor Burghele, 

rectorul Institutului medico-farma- 
ceutic, a subliniat în cuvîntul sau 
atașamentul studenților și cadrelor 
didactice față de politica partidu
lui și guvernului.

Aplicând hotărîrile partidului și 
guvernului cu privire la îmbunătă
țirea compoziției sociala și la 
crearea unei studențiini cu puter
nice rădăcini in popor, care să-i 
înțeleagă nevoile și să-1 slujească 
cu devotament, colectivul institutu
lui nostru a obținut succese remar
cabile.

in prezent, în anii I și II de la 
I.M.F., 88 la sută din studenți sint 
fii de muncitori și de țărani mun
citori. Rezultatele la examine ob
ținute de acești studenți în ultimii 
ani, în condițiile unei exigențe me
reu sporite, au dovedit pregnant 
încăodată cît de falsă este concep
ția burgheza potrivit căreia fiii de 
muncitori și de țărani munci .ori 
n-ar fi apți pentru însușirea unei 
înalte calificări științifica

In vederea legării mai strînse 
a învățămîntului medical de prac
tică, conducerea institutului nos
tru va face eforturile necesa.e 
pentru a dezvolta activitatea de 
policlinică care reprezintă for
ma cea mai largă de asis
tență medicală. De asemenea, 
trebuie să legăm învățămîntul de 
igienă și de epidemiologie, as.gi/“ 
rînd un contact nemijlocit cu 
renul. Vorbitorul a subliniat in 
continuare marea importanță pe 
care o are pentru medic și farma
cist studiul științelor sociale, stu
diul marxism-leninismului, care-1 
înarmează cu o înțelegere largă, 
profundă, superioară, a vieții, a 
naturii și societății, amplifieîndu-i 
mult posibilitățile în cercetarea 
științifică. Vorbitorul a criticat 
rămășițele de obiectivism bur
ghez, tendințele de apolitism ;z- 
vorîte din insuficienta însușire a 
materialismului dialectic, tendin
țe ce se manifestă în activitatea 
unor cadre didactice.

Vorbitorul a spus în încheiere : 
Conștienți de marea răspundere ce 
ne revine în formarea cadrelor de 
medici și farmaciști legați de po
por, factori ai progresului științelor 
noastre medicale, vă asigurăm că 
nu vom precupeți niciun efort pen
tru a ne îndeplini înalta mișune 
pe care ne-a încredințat-o partidul 
și guvernul. ’

Cuvîntul tovarășei 
Munteanu Catinca, 

studentă 
la Universitatea 

„C. 1. Par ho 11“
Conferința U.A.S.R. 3 demon

strat ca tineretul studios al patriei 
noastre este strîns unit în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn, în
țeleptul conducător al poporului 
nostru muncitor pe drumul con
struirii socialismului, pe drumul 
fericirii și al belșugului.

Vorbitoarea a arătat în conti
nuare că în anii regimului demo
crat-popular, s-a făurit — sub 
îndrumarea părintească a partidu
lui — un tineret universitar cu un

(Continuare în pag, 3 a)
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Adunarea din Centrul universitar București 
consacrată dezbaterii documentelor celei de a ll-a 

Conferințe Naționale a U.A.S.R.
(Vrmiare din pag. 2-a)

nou profil moral și politic. In 
marea ei majoritate studențimea 
noastră de azi provine din rîndul 
fiilor de muncitori, țărani munci
tori și din rîndul fiilor intelectua
lilor legați de popor.

Astăzi, în facultatea noastră, 
Facultatea de filologie, studiază 
peste 1.400 de studenți dintre 
care în anii I și II peste 70 la 
sută sînt fii de muncitori, țărani 
muncitori și tineri veniți din pro
ducție.

Poporul nostru muncitor, parti
dul și guvernul au creat pentru 
noi studenții, fii ai oamenilor 
muncii toate condițiile necesare 
pentru a deveni cadre de nădejde, 
militanți activi pe frontul con
strucției socialismului. Pentru tot 
ce a făcut partidul pentru noi, 
pentru politica sa luminată și pli
nă de roade, purtăm partidului 
dragoste și recunoștință fierbin
te și făgăduim încă odată că vom 
lupta din răsputeri pentru a ne 
forma ca specialiști cu o înaltă 
calificare profesională, ca inte
lectuali comuniști, devotați cu 
trup și suflet partidului și po
porului muncitor.

Cuvîntul prof. univ. 
Praporgescu, 

rectorul Institutului 
de construcții

Conferința Naționala a Asocia
țiilor Studenților reprezintă un e- 
veniment de seamă în viața uni
versitară din țara noastră.

Cuvîntul partidului adus confe
rinței de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat ce sarcini 
mărețe stau în fața studenților 
noștri.

lnvățămîntul superior a căpă
tat o puternică dezvoltare în anii 
puterii populare, dînd ingineri cu 
o pregătire tehnică, științifică su
perioară școlii burgheze.

Oprindu-se asupra citorva dintre 
măsurile luate de institut pentru 
întărirea legăturilor cu practica, 
pentru traducerea în viață a direc
tivelor trasate de Plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958, tova
rășul profesor Praporgescu a in
sistat în primul rînd asupra nece
sității îmbunătățirii studiului pro
blemelor economice, de tehnologia 
și organizarea construcțiilor.

In ceea ce privește organizarea 
practicii premergătoare pentru stu
denții din anul 1 s-au luat măsuri 
care tind la îmbunătățirea rezul
tatelor pozitive obținute în anii 
trecuți. De pildă studenții con
structori și instalatori vor lucra în 
echipe și brigăzi la executarea în 
întregime a lucrărilor unui bloc 
de locuințe din cartierul Floreasca, 
sub conducerea maiștrilor, a în
drumătorilor de ani și a șefilor de 
șantiere, foștii studenți ai institu
tului nostru. Studenții de la hidro
tehnică vor lucra efectiv la con
struirea conductei de aducțiune de 
la Arcuda, iar studenții de la Fa
cultatea de drumuri la lucrări de 
pavaje, la construirea podului Go- 
lentina.

Gu toate realizările obținute în 
legarea studiului de practică — 
între care introducerea practici' 
premergătoare pe șantiere și în 
ateliere pentru studenții anului I 
avem încă multe de făcut în a- 
ceastă direcție. Pe această linie va 
trebui — între altele—să acordăm 
în viitor atenție deosebită dezvol
tării legăturilor organizate de 
colaborare între studenții ingineri 
și studenții arhitecți, pe probleme 
concrete, practice pe care le ridică 
ta prezent construcțiile din țara 
noastră.

In încheiere, tov. prof. univ. D. 
Praporgescu a spus:

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, constituie pentru 
noi cei ce lucrăm în domeniul în- 
vățămîntului superior, profesori șt 
studenți, un adevărat program de 
luptă pentru perfecționarea învă- 
țămîntu-lui la nivelul cerințelor po- 
litico-economice ale construcției 
socialiste din țara noastră.

Cuvîntul tovarășului 
Vișan Ion, 

student la Institutul 
agronomic „Nicolae 
Bălcescu0 - București
Reterindu-se la importanța deo

sebită a însușirii ideologiei clasei 
muncitoare, vorbitorul a arătat că 
marea majoritate a studenților de 
la Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu” studiază cu mult inte
res marxism-leninismul, ceea ce se 
reflectă în rezultatele bune obți
nute la examenele de la discipli
nele sociale, în îmbunătățirea pre
gătirii profesionale în general, în 
întreaga lor activitate politică și 
obștească.

S-a întărit mult disciplina la 
cursuri, lucrările practice și semi- 
nariile se desfășoară la un nivel 
mai înalt. A fost introdusă auto- 
deservirea în căminele studențești. 
Brigăzile noastre de muncă pa
triotică au efectuat 30.000 ore 
muncă voluntară Absolvenții pro
moției 1958 au cerut să fie toți 
repartizați în gospodării colective. 
Rezultatele obținute pe tărim pro
fesional, politic și obștesc reflectă 
munca politică susținută, desfășu
rată de U.T.M. și asociații sub 
conducerea organizației de partid 
în rîndul studenților.

Ne angajăm în fața partidului 
să îmbunătățim continuu munca 
noastră, răspunzînd la toate che
mările partidului, mergînd ori
unde patria va avea nevoie de 
noi.

Cuvîntul tovarășului 
Gh. lordache, secretar 

al Comitetului 
orășenesc U.T.M.

București
Dezbaterile adunării noastre — 

a arătat tov. Gh. Iordache — do
vedesc încăodată că studențimea

bucureșteană este devotată trup și 
suflet cauzei clasei muncitoare, 
că ea urmează cu fermitate poli
tica înțeleaptă a partidului nostru.

Vorbitorul a insistat apoi asupra 
problemelor educării tineretului 
studios în spiritul ideologiei clasei 
muncitoare. El a relevat că în ul
timii ani s-au obținut o serie de 
rezultate importante, pozitive în 
munca de educație comunistă a 
studenților, în munca politico-ideo- 
logică, în însușirea învățăturii 
marxist-leniniste de către stu
denți. Aceste rezultate se con
cretizează în creșterea conști
inței politice a marii majorități 
a studenților. Studențimea noastră 
obține an de an rezultate tot mai 
bune la învățătură. Un număr din 
ce în ce mai mare de studenți des
fășoară o bogată și rodnică activi
tate științifică. Mii de studenți 
bucureșteni au răspuns cu entu
ziasm la chemarea de a participa 
la munca patriotică. Dar impor
tanța pe care o reprezintă pentru 
noi munca politico-ideologică în 
rîndul studenților — a spus vor
bitorul — ne obligă să nu trecem 
cu vederea lipsurile care se mai 
manifestă uneori în această direc
ție. Vorbitorul a atras atenția a- 
supra unor lipsuri semnalate și în 
referatul prezentat adunării, con- 
chizînd: Va trebui să muncim 
mai mult pentru a face din fiecare 
student un intelectual cu concep
ții înaintate. Datoria fiecărui ute- 
mist, a fiecărui membru al asocia
țiilor, a fiecărui student este să 
combată cu intrans'gență revolu
ționară orice manifestări ale in
fluenței ideologiei burgheze în con
cepția și în comportarea unora 
dintre colegi.

în încheierea cuvîntului său, to
varășul Gh. Iordache a arătat ne
cesitatea unei munci tot mai per
severente pentru întărirea organi
zatorică a asociațiilor studenților. 
Organizațiile U.T.M. — a subli
niat el — trebuie să imprime aso
ciațiilor o exigență sporită în rea
lizarea cît mai temeinică a sarci
nilor ce le revin. Studiind cuvînta
rea de salut a tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, toate documentele 
Conferinței Naționale, trăgînd în
vățăminte din dezbaterile adunării 
noastre va trebui să mobilizăm

toate forțele organizațiilor U.T.M. 
și asociațiilor pentru a deevolta 
succesele obținute pînă acum în 
munca politico-educativă, pentru a 
ridica pe o treaptă și mai înaltă 
munca politico-educativă în rîndul 
studenților.

Cuvîntul tovarășei 
Oprea Maria, 

studentă la Institutul 
medico-farmaceutic
Cea de a doua Conferință Na

țională a U.A.S.R. a constituit 
un eveniment de seamă în viața 
studențimii noastre. Aici a fost 
dezbătută întreaga activitate a 
tinerei generații de viitori inte
lectuali. S-au dezbătut probleme 
ale învățămîntului superior și 
s-au adoptat hotărîri menite să 
ridice pe o treaptă nouă, mai 
înaltă, activitatea instructiv-edu- 
cativă din facultăți.

Vorbitoarea s-a oprit apoi asu
pra activității desfășurată de a- 
sociațiile studenților în scopul 
mobilizării studenților la activi
tatea profesional-științifică, la 
practica medicală, precum și la 
unele probleme legate de situa
ția cursurilor.

Trebuie remarcat — a spus ea — 
că mai sînt unele cadre didactice 
care întîrzie cu redactarea cursu
rilor. Pe de altă parte unele 
cursuri nu satisfac pe deplin exi
gențele științifice și pedagogice 
la nivelul ultimelor cuceriri ale 
științei medicale, lăsînd să se 
strecoare greșeli și confuzii știin
țifice și ideologice.

In continuare, vorbitoarea a a- 
rătat că viitorii medici înțeleg 
că fără o cunoaștere temeinică a 
marxism-leninismului, a materia
lismului dialectic și istoric nu 
vor putea să se formeze ca inte
lectuali de valoare, cu adevărat 
utili operei de construire a socia- 
lismdlui.

De aceea ei se pregătesc te
meinic la disciplinele sociale. 
Studenții noștri înțeleg de ase
menea tot mai bine rolul social 
al medicului. Din întîlnirile pe 
care le-am organizat între ab
solvenții ce lucrează în mediul 
rural și studenții din ultimii ani 
a apărut clar că studenții doresc 
ca după absolvire să plece în 
majoritate acolo unde patria are 
nevoie de contribuția lor.

Schiorii din colectivul sportiv „Meteor" - Timișoara în drum spre 
muntele Semenic.

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

Atașat al Legației Israelului 
la București declarat „persona 

non grata"
Autoritățile romîne au stabilit că 

Keren Amnon, atașat al Legației 
Israelului din București, desfășoa
ră de mai multă vreme o activi
tate contrară uzanțelor diploma
tice.

Originar din Romînia, Keren 
Amnon (Klein Emil), născut la 
Satu Mare, fiul lui Klein Ignat și 
al Rozei Klein, a plecat clandes
tin din țară în 1947. El s a înrolat 
în armata britanică care l-a tri
mis în Grecia la un curs „de pre
gătire specială", de unde a plecat 
în Israel. Trimis apoi în calitate 
de atașat la Legația Israelului din 
București, abuzînd de privilegiile 
diplomatice, el a desfășurat în 
R. P. Romînă, așa cum s-a stabi
lit de organele de stat, o activi
tate de spionaj prin intermediul 
unor funcționari ai Legației, cetă
țeni romîni, și al altor elemente 
sioniste cunoscute.

Keren Amnon a încercat să or

ganizeze propaganda sionistă, in
terzisă de lege în R.P.R., intrind 
în acest scop în legătură cu ele
mente sioniste cărora le d pus la 
dispoziție bani. De asemenea el s-a 
îndeletnicit cu trafic de valută și 
a încercat să folosească oficiul di
plomatic al Israelului pentru scoa
terea ilegală din țară a unor o- 
biecte de valoare aparținînd unor 
persoane care au făcut cerere de 
plecare în Israel.

Avînd în vedere activitatea lut 
Keren Amnon incompatibilă cu 
normele de conduită diplomatică, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne a comunicat Lega
ției Israelului la București că ata
șatul Keren Amnon este considerat 
„persana non grata" și a cerut 
Legației să ia măsurile necesare 
pentru ca acesta să părăsească 
R. P. Romînă în termen de o săp
tămînă.

(Ager preș)
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Cu toate forțele în campania 
agricolă de primăvară

In regiunile din sudul și vestul 
tării, odată cu îmbunătățirea timpu
lui, lucrările agricole de primăvară 
au început să fie executate pe 
suprafețe tot mai întinse.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii, arăturile de primăvară au 
fost executate pe suprafețe mai 
mari în regiunile București, Timi
șoara și Constanța, iar grăpatul 
arăturilor de toamnă s-a desfășurat 
într un ritm mai accelerat în re
giunile Constanța, București și 
Craiova De asemenea grăpatul se
mănăturilor de toamnă a fost efec
tuat pe suprafețe mai întinse în
deosebi în regiunile Constanța și 
București.

însămînțările de primăvară au 
fost executate pînă acum pe o 
suprafață de aproape 70.000 ha. 
Cea mai mare suprafață, de 36.500 
ha., a fost însămînțată în regiunea

Constanța, unde în fiecare ri bună 
de lucru gospodăriile agricole co
lective au folosit alături de mijloa
cele mecanizate ale S.M.T.-urilor 
și atelajele proprii.

Față de condițiile prielnice, ară
turile de primăvară și grăpatul se
mănăturilor de toamnă s-au desfășu
rat în ultima săptămînă sub nivelul 
posibilităților în regiunile Galați, 
Ploești, Pitești, Craiova și Timi
șoara, iar grăpatul arăturilor de 
toamnă în regiunile Galați, Plo
ești și Timișoara.

Umiditatea solului redusă în 
acest an și condițiile favorabile de 
lucru impun grăbirea arăturilor de 
primăvară, grăpatul arăturilor și 
a semănăturilor de toamnă, precum 
și începerea masivă a însămînțării 
culturilor din epoca I în toate re
giunile din sudul și vestul țării.

Pentru însămînțaroa La vreme a 
florii-soarelui — cultură ce M ex-

tinde în acest an pe o suprafață de 
500.000 ha. — este necesar să se 
grăbească efectuarea schimbului de 
semințe din soiurile locale cu cele 
din soiul Vniimk, pentru ea în
treaga suprafață să fie însămînțată 
numai cu acest soi de înaltă pro
ductivitate, Trebuie de asemenea 
urgentate iucrările de amenajare a 
terenurilor pentru culturile irigate, 
lucrările din vii, livezi, din grădi
nile de legume și transportul în
grășămintelor naturale în oîmp. 
Atenția sfaturilor populare, a con
ducerilor unităților agricole socia- 
list-cooperatiste, a tehnicienilor 
din agricultură trebuie concentrată 
în aceste rile spre o mai bună or
ganizare a muncii, pentru folosirea 
tuturor mijloacelor mecanizate și a 
atelajelor în vederea executării în 
perioade optime și în bune condiții 
agrotehnice a tuturor lucrărilor 
agricole de primăvară.

(Agerpres)

Prin spiritul lor gospodăresc, prin inițiativa lor crea
toare, prin căldura pe care o pun în întreaga lor activitate, 
fetele au adus și aduc o contribuție însemnată în activitatea 
politică desfășurată de organizația U.T.M. pentru educarea 
comunistă a tineretului, pentru mobilizarea acestuia la în
făptuirea sarcinilor trasate de partidul nostru.

„Scînteia tineretului" s-a adresat cîtorva secretari de 
organizații U.T.M. cu rugămintea de a se referi la activitatea 
desfășurată de tinerele fete în organizațiile lor. Redăm mai 
jos răspunsurile primite.

Cu simț 
de răspundere 

șî inițiativa
In organizația noastră activea

ză aproape 200 de tinere fete, ceea 
ce înseamnă mai mult de trei 
sferturi din totalul utemiștiior. 
Active, pline de inițiativă, atît în 
producție cit și in activitatea 
desfășurată de organizație, ute- 
mistele din fabrica noastră se 
bucură astăzi de prețuirea între
gului colectiv al fabricii „Solida
ritatea"

Oriunde s-a simțit nevoia con
tribuției tineretului, utemistele au 
fost prezente. Fetele au venit nu 
numai cu propuneri dar și cu 
fapte. Utemistele Elisabeta Acs 
și Elisabeta Leu, de pildă, vă- 
zînd că uzina electrică e defec
tă, că în acea zi fabrica n-o să 
poată termina o comandă ce tre
buia livrată, au mers împreună cu 
alte utemiste la fabrica „Dobro 
geanu Gherea” unde au executa' 
ultimele operații la 100 perechi 
de pantofi păstrînd astfel presti
giul fabricii.

Dar nu numai în astfel de mo
mente grele utemistele noastre 
și-au manifestat spiritul de ini- 
țiavă. Ana Rauch a inițiat crearea 
unei brigăzi de producție, Elisa
beta Țica a fost inițiatoarea creă
rii unei brigăzi de muncă patrio
tică etc.

In munca de organizație fe
tele dau un sprijin serios. Maria 
Paucek, responsabilă în comitetul 
U.T.M. cu munca fetelor, a știut 
să le antreneze pe fete la toate 
acțiunile organizației noastre de 
bază. Comitetul U.T.M. încredin
țează fetelor sarcini importante 
cu garanția că și le vor îndeplini: 
două fete sînt secretare ale orga
nizațiilor de secție U.T.M., două 
sînt propagandiste, în birourile 
de secții activează 18 fete, iar 
din comitetul U.T.M. pe fabrică 
iac parte 3 utemiste. Un interes 
ieosebit a fost acordat de utemi- 
<te pregătirii viitorilor membri ai 
organizației noastre. Ileana An
drei a pregătit-o pe Maria Szabo, 
Florica Colosvari pe Gheorghe 
Marian ; sînt numai cîteva exem
ple ce merită a fi evidențiate.

Astăzi, de Ziua internațională 
a femeii, în numele întregii or
ganizații U.T.M. din fabrică, co
mitetul U.T.M. le felicită și le 
dorește ca și în viitor să dove
dească același interes și spirit de 
inițiativă în îndeplinirea tut'Tor 
s-rc inilor-

MIHAI BUZAȘ 
secretarul comitetului U.T.M., 

fabrica „Solidaritatea"- 
Oradea

Cu elan 
și spirit 

gospodăresc

în organizația noastră U.T.M. 
fetele — cu spiritul tor practic,

Sîmbătă, în ultima zi a preli
minariilor campionatului mondial 
de hochei pe gheață, în meciul 
susținut la Brno, echipa Uniunii 
Sovietice a învins cu scorul de 
5—3 (1—1 ; 1—1; 3—1) echipa 
S.U.A. în urma acestei victorii, 
echipa U.R.S.S. a ocupat primul 
loc în grupa B, calificîndu-se pen 
tru turneul final. Iată celelalte re
zultate înregistrate : Grupa A:
(Bratislava): Elveția — R. P. Po
lonă 8—3 (4—1; 2—1; 2—1); 
Canada — R. Cehoslovacă 7—2 
(1—0; 6—0; 0—2); Grupa B: 
(Brno) Norvegia — R. D. Germa 
nă 6—3 (2—2; 3—0; 1—1); Gru
pa C: (Ostrava) Italia — Finlan
da 5—4 (2—1; 1—0; 2—3);
Suedia — R. F. Germană 6—1 
(0—0; 2—1; 4—0).

Pentru turneul final, care va 
începe luni la Praga. s-au calificat 
următoarele șase echipe: U.R.S.S. 
Canada, Suedia, R. Cehoslovacă, 
S.U.A. și Finlanda.

★
La Plsen, in cadrul „Criteriu

lui european". echipa R. P. Ro
mine a jucat iu compania forma
ției Austriei. Hocheiștii romîni au 
obținut victoria cu scorul de 5—2 
(1—0; 1—0; 3—2).

* In stațiunea de sporturi de la 
Zakopane (R.P. Polonă) se desfă

șoară campionatele internaționala 
studențești de iarnă, la care par
ticipă sportivi din U.R.S.S., R.P. 
Romînă, R. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, Franța. R. P. Bulgaria. 
Norvegia etc. Un temarcabil suc
ces au obținut studenții sportivi 
din U.R.S.S. reprezentând asocia
ția Burevestnik. care au cîștigat 
probele de ștafetă 3x5 km. (fe
mei) ș! 4X10 krr. (bărbați) cu 
timpurile de lh 17’ 07” și respec
tiv 2h 29’ 34”

O dublă victorie a repurtat stu
denta franceză Prince care a cu- 
cerit primul loc în proba de sla
lom special și uriaș. Proba mas
culină de slalom special a revenit 
lui Kopp (R.F. Germană), iar pro
ba de slalom uriaș s-a terminat 
cu victoria studentului bulgar Gh. 
Dimitrov cu timpul de 1’44” 3/10. 
Campionatele se încheie la 8 mar
tie (Agerpres)
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Contracte privind livrarea de către o firmă 
franceză a două fabrici de zahăr

In ziua de 7 martie a.c. s-au 
semnat la București contractele 
privind livrarea de către firma 
franceză „Fives Lille Cai!" a două 
fabrici de zahăr, care vor fi echi
pate cu utilaj, instalații și apara
tură modernă.

Contractele au fost semnate de 
către dl. A. Bernard, reprezentan
tul firmei franceze, și de către I. 
Petroianu, reprezentantul între
prinderii de stat pentru comerțul 
exterior „Mașinimport".

In contracte se prevede ca cele 
două fabrici să intre în funcțiune 
la începutul lunii septembrie 1960.

Cu prilejul semnării acestor 
contracte G. Teodoru, adjunct al 
ministrului Industriei Bunurilor de 
Consum, a dat o masă în cinstea 
reprezentanților firmei franceze,

domnii A. Bernard, P. Grandjean 
și P. Sarret, director general al 
firmei „Sodeix".

La masă au participat Al. Lă- 
zăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, N. Anghel, se
cretar general în Ministerul Co
merțului, A. Harap, secretar ge
neral în Ministerul Construcțiilor, 
Industriei Materialelor de Con
strucții și Industriei Lemnului, 
Dionisie lonescu, șeful Ceremonia
lului de Stat, precum și funcțio
nari superiori din aceste ministere 
și conducerea întreprinderii de 
stat pentru comerțul exterior 
„Mașinimport".

Au luat parte de asemenea Jac
ques Emile Paris, ministrul Fran
ței la București, și membri ai 

Legației Franței.
(Agerpres)

Brigada utemistă „8 Martie" din secția pregătiri bobinaje a uzinelor „Klement Gottwald" din Capitală își depășește zilnic nor
ma cu 12 la sută. Foto: D. FLOREA

Cum muncesc tovarășele 
voastre utemiste?

gospodăresc — și-au cîștigat un 
respect deosebit. Toți utemiștii 
ne mîndrim cu cele 20 de fete 
membre ale organizației noastre. 
Fetele noastre sînt harnice, au 
dovedit în toate ocaziile spirit 
inventiv și gospodăresc, sînt to
varășe de nădejde pe care te 
poți bizui chiar și în împrejură
rile cele mai grele.

Ele sînt prețuite de toți colec
tiviștii. Vestitele noastre echipe le
gumicole de tineret sînt constituite 
aproape în întregime din fete. 
Una din ele, cea condusă de 
utemistă Cola Hrisula, a fost de
clarată la sfîrșitul anului trecut 
echipă fruntașă. Succesele pe 
care le-au obținut fetele din echi
pele de tineret de la grădină și 
producțiile mari de legume și 
zarzavaturi obținute la hectar 
sînt mîndria noastră, a tuturor 
colectiviștilor La propunerea fe
telor și a echipei de tineret de la 
grădină, în anul trecut organi
zația noastră U.T.M. s-a an
gajat să lucreze cele 20 de hec
tare de grădină și lotul de să- 
mînță de porumb hibridat dublu. 
Cu toate că nu mai îndeplini
seră astfel de sarcini, fetele au 
muncit cu entuziasm, realizîndu-și 
astfel angajamentul luat, asigu- 
rînd gospodăriei colective pentru 
anul acesta o cantitate însem
nată de sătnînță de porumb hi
brid. Dar parcă numai cu fetele 
de la grădină ne mîndrim noi ?

Tinerele colectiviste nu au ră
mas niciodată în urma băieților, 
chiar și atunci cînd au trebuit să 
muncească la lucruri mai grele, 
îmi aduc aminte că anul trecut 
eram cu griul pe arie. Se lăsa 
seara, era timpul să plecăm aca
să. Deodată dinspre mare, vîntul 
a adus nori puternici, groși de 
ploaie. Peste cîteva ore ploaia a

început. Srîul rămas pe arie era 
amenințat să fie luat de șuvoaiele 
de apă. Conducerea brigăzii a 
făcut atunci apel la tineri pentru 
a căra grîul de pe arie. Fetele 
nu au rămas nici ele în urmă. 
In noaptea aceea au muncit la 
căratul griului de pe arie atît fe
tele de la grădină și din sectorul 
zootehnic, cît și cele de la bri
găzile de cîmp.

La inițiativa fetelor din or
ganizație, tinerii colectiviști de 
la noi au muncit voluntar la a- 
menajarea unui parc. Fetele, bune 
gospodine și îndrăgostite de

Cu pasiune 
și grija 

tovărășească

De obicei cînd ne gîndim la fe
meia medic, ne-o închipuim du
ioasă, înțelegătoare, devotată mi
siunii sale de a se îngriji de sănă
tatea oamenilor. Multe din absol
ventele institutului nostru posedă
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flori, au îngrijit cu multă migală 
rondurile de flori. De multe ori, 
la propunerile lor, noi am între
prins diverse acțiuni de curățe
nie și înfrumusețare, am văruit 
colțul roșu al gospodăriei, se
diul organizației U.T.M. In cursul 
anului trecut fetele au muncit 
cot la cot cu băieții la construi
rea noului cămin cultural și a 
sălii de dans.

Noi tinerii, ca de altfel toți co
lectiviștii, ne mîndrim cu fetele 
noastre. Utemistele Cola Hrisula, 
șefă de echipă, Tudora Dănciu- 
lescu, Stela Creșu, inginera agro
nom Alexandrina Faur, crescă- 
toarea de viței Geta Ilinca sînt 
exemple pentru noi de spirit gos
podăresc și grijă față de avutul 
colectiv.

TUDOR CULEȚU 
secretarul organizației 

de bază U.T.M. din G.A.C. 
„Ol ga Bancic“-Constanța

aceste calități. Unele au plecat în 
cele mai îndepărtate sate aducînd 
oamenilor, ou ajutorul științei, 
bucuria însănătoșirii. Și studente
le din anul trei de la medicină 
generală — fiice de muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali — 
se străduiesc să fie la înălțimea 
misiunii lor viitoare. Ne mîndrim 
cu astfel de studente ca Zsuzsa 
Nadler, Iren Valencsik, Eva Alafi 
și Agnes Meszaros, care constituie 
pilde de sîrguință in învățătură 
pentru toți studenții noștri. Ele 
sînt în același timp bune tovară
șe, prietene, gata să-și ajute întot
deauna colegii.

Fetele au luat parte, ca și băie
ții, la toate acțiunile obștești ini
țiate de organizația noastră U.T.M 
—începînd cu oontrolul sanitar al

fintînilor din Tg. Mureș șl pînă 
la acțiunile de strîngere a recol
tei în G.A.S. și de plantări silvi-- 
ce în munții Gurghiului. Ceea ce 
aș vrea să scot în evidență e ma
rea lor sete de cultură. Noi, bă
ieții, le admirăm de multe ori a 
ceastă pasiune pentru știință, pen
tru cultură, această dorință de a 
învăța mereu ceva nou. în Ansam
blul de cîntece și jocuri al Insti
tutului medico farmaceutic din 
Tg. Mureș, fetele noastre din a- 
nul trei, îndeosebi lulia Lacsko, 
Katalin Kocsis, lulia Fezer, Ilona 
Becski, sînt printre cele mai acti
ve. Ele slăvesc prin cîntece și 
dans puterea noastră socialistă, 
partidul, prietenia dintre poporul 
romîn și naționalitățile conlocui
toare. Rozalia Orban, Auguszta 
Tofalvi, Agnes Meszaros sint prin 
tre primii studenți din anul trei, 
purtătoare ale insignei de „Prie
ten al cărții", Prin pasiunea lor. 
prin simțul lor estetic, prin inven 
tivitatea |or, activistele noastre 
culturale se străduiesc să transfor
me reuniunile noastre tovărășești, 
audițiile muzicale, vizionările în 
colectiv de filme și spectacole în 
întruniri pline de căldură, cu ho 
gat conținut educativ, plăcute, în
drăgite de toți studenții.

Nu întîmplător o fată, Iren Va
lencsik a fost aleasă responsahilă 
cu munca culturală în biroul nos
tru U. T. M. îmi amintesc, de 
pildă, că după premiera piesei 
„Ultimul tren", la Teatrul Secu
iesc, Nadler Zsuzsa și alte fete din 
anul trei nu ne-au lăsat în pace 
pînă n-am vixionat în colectiv «•

ceastă piesă. Sau, cu ocazia „Săp- 
tămînii filmului sovietic", cînd s a 
prezentat filmul „Pe Donul liniș
tit", fetele au început discuții 
despre romanul Iui Șolohov, discu
ții foarte interesante, care ne-au 
făcut să ne procurăm urgent bi
lete și să vedem împreună fil
mul.

Așa sînt fetele noastre. Și ne 
bucură că sînt așa — bune prie
tene, săritoare la nevoie, inimoa
se I Cu prilejul zilei de 8 Mar
tie — Ziua internațională a fe
meii — le felicităm cu căldură pe 
colegele noastre, le dorim mult 
succes în atingerea țelului căruia 
se dedică.

GYRKES LORING 
secretarul biroului organizației 
U.T.M. din anul III medicină 

generală — I.M.F. Tg. Mureș

Avide 
de 

perfecționare

în uzina noastră muncește un 
mare număr de fete, iar dintre ele 
peste 400 sînt membre ale U.T.M. 
Ele participă activ la întreaga 
muncă politică desfășurată în or
ganizația noastră ? sini responsa
bile de brigăzi și posturi utemiste 
de control, sint propagandiste și 
agitatoare, sint animatoarele vieții 
culturale și participante active ale 
brigăzilor de muncă patriotică. 
Peste tot muncesc cu tragere de 
inimă, cu pasiune și căldură. Dar 
mi se pare că entuziasmul, do
rința de a stăpîni cît mai bine 
meseria pe care și-au ales-o în 
viață, este una din trăsăturile ca
racteristice ale fetelor din fabrica 
noastră. Toate lucrătoarele tinere 
din uzină sînt absolvente ale șco-

Iii profesionale, dar nici una din* 
tre ele nu s-a mulțumit cu atît. 
Ele se perfecționează continuu în 
meserie învățînd de la lucrătorii 
cu mai multă experiență, freeven~ 
tind cursurile de minim tehnic 
care funcționează aproape pe lin
gă fiecare sector. Să luăm de pildă 
pe Semiramida Verisan. Datorită 
spiritului ei de răspundere în 
muncă, precum și înaltei ei califi
cări profesionale, a fost aleasă de 
cîtva timp responsabila uneia din 
brigăzile utemiste de producție de 
la bobinaj. în momentul de față 
brigada ei este declarată brigadă 
fruntașă pe fabrică pentru că din 
ianuarie și pînă acum a reușit să 
economisească circa 6000 lei prin 
recuperarea bobinelor auto. Veri- 
șan nu este singura responsahilă de 
brigadă Asemenea ei încă nouă 
fete conduc cu pricepere brigăzi 
de producție utemiste.

Dar în uzină sînt secții întregi 
formate numai din fete la adresa 
cărora se pot aduce numai laude. 
Iată de pildă atelierul de etalonat 
— din sectorul contori — format 
numai din fete ; datorită intere
sului pe care l-au manifestat pen
tru perfecționarea lor profesională 
precum și elanului cu care răs
pund sarcinilor trasate de partid, 
au reușit să ridice în anul acesta 
productivitatea muncii cu aproape 
90 la sută față de anul trecut. 
Maiștrii, șefii de sectoare, condu
cerea uzinei, apreciază mult mun
ca tinerelor noastre muncitoare, 
le susțin în dorința lor de a se 
perfecționa continuu.

Pentru aceste calități fetele sînt 
iubite și prețuite în uzină, exem
plul lor este urmat. De ziua lor, 
ca un omagiu adus priceperii și 
devotamentului cu care muncesc, 
noi, băieții din uzină am organi
zat un frumos carnaval în care la 
vom sărbători și le vom ura noi 
succese.

DUMITRU NEAGU 
secretar al comitetului U.T.M» 

uzina „Grigore Preoteasa*1 
București
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al interviului acordat
de tovarășul Chivu Stoica situației internaționale

Vizita lui N. S. Hrușciov ziarelor grecești „To Vima“
și „Ta Nea’4

LEIPZIG 7 (Agerpres).- TASS 
transmite: Ca și în zilele prece
dente, Tîrgul internațional a fost 
vizitat de numeroase persoane ve
nite din Leipzig și din alte orașe 
Ei au salutat cordial pe N. S. 
Hrușciov, Walter Ulbricht, Otto 
Grotewohl și ne alții care în di
mineața zilei de 6 martie au conti
nuat vizitarea pavilioanelor situate 
pe teritoriul expoziției tehnice.

Vizitarea 
nul în care 
și instalații 
presoare și 
îndreptat apoi spre pavilionul nr. 2 
care atrage în mod deosebit aten

a început cu pavilio- 
sînt prezentate mașini 
de forță, pompe, com- 
altele. Oaspeții s-au

ția oaspeților și a participanților 
la Tîrgul de la Leipzig. Aici sînt 
concentrate mostre ale industriei 
metalurgice. In afară de întreprin
derile populare din R.D. Germană 
în acest pavilion sînt reprezentate 
și firme pentru producția de oțel 
din Germania occidentală și Sue
dia.

Apoi în clădirea pavilionului so
vietic a avut loc o întîlnire între 
N. S. Hrușciov și reprezentanți ai 
mai multor firme constructoare de 
mașini din Occident. In cursul 
convorbirii a fost discutată proble
ma achiziționării de către Uniu
nea Sovietică 
șini-unelte.

a unor tipuri de ma- 
Lui N. S. Hrușciov

i-au fost prezentați comercianți 
străini. Ei au declarat că sînt in
teresați în continua lărgire a co
merțului cu Uniunea Sovietică pe 
baze reciproc avantajoase.

In cursul convorbirii N. S. Hruș
ciov și-a exprimat speranța că 
această întîlnire este un bun în
ceput.

N. S. Hrușciov a fost de acord 
cu propunerea unei firme elveție
ne de a organiza în Uniunea So
vietică o expoziție de produse ale 
industriei constructoare de mașini 
din țările occidentale.

Tntîlnirea dintre N. S. Hrușciov 
și reprezentanți ai firmelor occi-

La recepția oferită de ambasadorul U. R. S. S. Iu

dentale s-a desfășurat într-o at
mosferă amicală și constructivă.

In după amiaza zilei de 6 mar
tie N. S. Hrușciov, W. Ulbricht și 
O. Grotewohl au vizitat sălile din 
clădirea cu multe etaje ,,Ring- 
messehaus" din centrul Leipzigu- 
lui unde sînt expuse produse ale 
industriei ușoare.

N. S. Hrușciov a acordat o deo
sebită atenție țesăturilor și con
fecțiilor din fibre artificiale.

Pretutindeni N. S. Hrușciov a 
fost salutat de mii de oameni. 
Această manifestație călduroasă 
de simpatie a ilustrat încă o dată 
prietenia germano-sovietică.

R. D. Germană
Cuvîntarea lui

LEIPZIG 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Luînd cuvîntul 
la recepția organizată la 6 martie 
la Leipzig de ambasadorul U.R.S.S. 
în cinstea sa, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a spus între 
altele :

Sîntem de părere că dezvolta
rea comerțului, stabilirea de con
tacte de afaceri, extinderea rela
țiilor între țări au o mare impor
tanță economică, contribuie la 
cauza întăririi păcii în întreaga 
lume.

Organizațiile sovietice de co
merț exterior, a spus N. S. Hruș
ciov in continuare, întrețin în pre
zent legături de afaceri cu 177 
dintre firmele țărilor capitaliste 
participante la Tîrgul de la Leip
zig, printre care 81 de firme din 
Germania occidentală, 28 din An
glia, 15 din Franța, 13 din 
Olanda.

Comerțul Uniunii Sovietice cu 
țările capitaliste a crescut în ul
timii cinci ani de peste două ori. 
Comerțul nostru cu țările capita
liste s-ar putea extinde și mai 
mult dacă în Occident nu s-ar 
pune obstacole artificiale în calea 
dezvoltării lui.

Arătînd că politica de 
nare aduce mai multe 
țărilor ale căror cercuri 
toare duc o asemenea 
N. S. Hrușciov a spus : 
se poate dezvolta în mod normal 
dacă nu va fi aplicat principiul 
de a nu face comerț cu mărfurile

Cuvîntarea lui

N. S. Hrușciov
strategice, dacă nici nu va fi fo
losit acest termen, deoarece acea
sta exercită o influență nefastă a- 
supra dezvoltării relațiilor de afa
ceri.

Apoi N. S. Hrușciov a arătat că 
un comerț normal implică nu nu
mai vînzarca, ci și cumpărarea 
mărfurilor. Din această cauză, a 
arătat el, țările care sînt intere
sate în sporirea exporturilor lor 
în Uniunea Sovietică trebuie să 
mărească achizițiile de mărfuri din 
Uniunea Sovietică. Există 
posibilități pentru aceasta.

Referindu-se la fel de 
scorniri în legătură cu un 
„dumping sovietic", N. S.

tat de pace corespunde atît intere
selor poporului german cît și in
tereselor păcii din întreaga lume.

Ca și guvernul Uniunii Sovieti
ce, guvernul Republicii Democrate 
Germane, dorește 
un tratat de pace 
state germane. In același 
însă, a subliniat I 
declarăm : Nu vom 
Adenauer să ne

să fie încheiat 
cu cele două 

timp 
O. Grotewohl, 

i îngădui lui 
bareze drumul

spre un tratat de pace — drum, 
pe care numeroase popoare sînt 
dispuse să pășească alături de noi. 

Vom face pasul necesar spre 
stabilirea adevăratei stări de pace, 
și sîntem convinși că prin aceasta 
vom acționa în conformitate cu 
interesele naționale reale ale po
porului german, a spus în încheie
re președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

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

vaste

discrimi- 
prejudicii 
conducă- 
politică, 

comerțul

fel de 
pretins 
Hruș

ciov a spus : ne pronunțăm cu 
hotărîre împotriva dumpingului, 
sîntem pentru prețuri echitabile. 
Uniunea Sovietică face comerț pe 
baza prețurilor de pe piața mon
dială.

In încheierea cuvîntării sale
N. S. Hrușciov s-a ocupat de 
problema germană, în special de 
încheierea unui Tratat de pace cu 
Germania.

Considerăm rezonabilă propune
rea guvernului Republicii Demo
crate Germane de a se constitui 
o confederație a celor două state 
germane și o sprijinim pe deplin.

Intrucît însă o asemenea confe
derație nu a fost încă constituită, 
propunem să se semneze un tratai 
de pace cu cele două state germa
ne existente, rezolvîndu-se astfel 
o problemă care frămîntă atît de 
profund întreaga națiune germană.

O. Grotewohl

întîlnirea lui N. S. Hrușciov 
cu reprezentanții tineretului 

din regiunea Leipzig

ATENA 7 (Agerpres). — Inter
viul acordat ziarelor „To Vima" 
și „Ta Nea" de către tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.R., a 
avut un ecou deosebit în presa 
greacă. Principalele ziare grecești 
din 6 martie au făcut comentarii 
pe marginea interviului tovarășu
lui Chivu Stoica.

Ziarul „To Vima" într-un co
mentariu încearcă să justifice po
litica guvernului grec îndreptată 
spre instalarea de baze pentru 
arma rachetă prin interesele secu
rității și apărării Greciei. Aproa
pe în același spirit este comentat 
interviul și de ziarul de extremă 
dreaptă „Kathimerini".

O atenție deosebită acordă in
terviului ziarele „Avghi" și „Ane- 
xartitos Tipos". Interviul premie
rului R. P. Romîne — scrie „Av
ghi" — prezintă un interes excep
țional pentru țara noastră și în 
special pentru pacea din Balcani. 
Domnul Stoica accentuează că-și 
menține și în prezent actualitatea 
importanta sa propunere pe care 
a făcut-o pentru convocarea con
ferinței șefilor de guverne a țări
lor balcanice. Ziarul arată că 
dacă guvernul grec își fixează po
litica pornind de la interesele se
curității și independenței Greciei 
nu poate decît să accepte propu
nerea privitoare la o zonă dezato- 
mizată în Balcani, precum și pro
punerea pe care o repetă în pre
zent premierul romîn privitoare la 
o conferință interbalcanică.

„Ziarul „Anexartitos Tipos", după 
ce face o analiză a necesității 
dezvoltării relațiilor comerciale 
romîno-grecești, arată că ,,este

demnă de remarcat acea parte a 
interviului primului ministru romin 
prin care se reamintește propune
rea domniei sale în legătură cu 
întîlnirea într-o conferință balca
nică a primilor miniștri ai țărilor 
balcanice cu scopul de a se analiza 
și găsi rezolvarea tuturor proble
melor încă nerezolvate, precum și 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și de strinsă colaborare 
pașnică în Balcani".

După cum anunță agenția Ta- 
niug, în cadrul conferinței sale de 
presă, purtătorul de cuvînt al se
cretariatului de stat pentru Aface
rile Externe al Iugoslaviei, Drago 
Kunț răspunzînd la întrebările re
feritoare la declarațiile făcute de 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P.R. în interviul acordat 
celor două ziare grecești a decla
rat următoarele: „Atitudinea noa
stră față de această propunere a 
fost exprimată cînd premierul 
Stoica șia prezentat propu
nerea. Vă pot aminti că cu acest 
prilej președintele Tito declara în 
răspunsul său din 13 septembrie 
la propunerea lui Chivu Stoica că 
Iugoslavia a luptat întotdeauna 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre țările învecinate și 
pentru colaborarea între toate sta
tele fără deosebire 
socială și politică, 
răspunsul iugoslav 
pentru consultări ale conducători
lor de guverne din țările balca
nice a fost apreciată ca utilă. Gu
vernul iugoslav își menține și as
tăzi acest punct de vedere".

Presa sovietică, bulgară și un
gară publică extrase din interviul 
tovarășului Chivu Stoica.

de orînduire 
De aceea în 

propunerea

LEIPZIG 7 (Agerpres). — La 
martie, N. 5 Hrușciov, președin- 
— de Miniștri al

7i 
tele Consiliului
U.R.S.S., s-a întîlnit la Leipzig cu 
reprezentanții tineretului din re
giune. La această întîlnire au ve
nit tineri din diferite organizații ale 
Uniunii Tineretului Liber German, 
din brigăzile de tineret etc. La în
tîlnire ou participat de asemenea 
Walter Ulbricht, prim-secretar al

C.C. al PS.U.G., și Otto Grote- 
wolil, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane.

★
LEIPZIG 7 (Agerpres). La 7 

martie N. S. Hrușciov care a vizi
tat, în urma invitației guvernului 
R. D. Germane, Tîrgul de la 
Leipzig, a părăsit Leipzigul îndrep- 
tîndu-se spre Berlin.

ooo

-----------ooo-----------
LA CSEPEL, IN R. P. UNGARĂ

Expoziție despre viața tinerelului 
din R. P. Romînâ

BUDAPESTA 7 Corespondentul 
Agerpres transmite : La Combina
tul metalurgic din Csepel a avut 
loc o festivitate cu prilejul inaugu-

LEIPZIG 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cuvîntul 
în cadrul unei recepții oferite l>a 
Leipzig de către M. G. Pervuhin, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. D. 
Germană, Otto Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, a spus printre al
tele : ,

Recepția la care ne am întrunit 
aci a făcut ca pavilionul sovietic 
de la Tîrgul de la Leipzig să de
vină un loc de întîlnire interna
țională. Tîrgul de la Leipzig do
vedește în mod grăitor, folosul 
mare și multilateral al coexistenței 
pașnice care se exprimă nu numai 
în înțelegerea reciprocă politică, 
ci și în colaborarea economică și 
culturală a statelor cu orînduiri 
sociale deosebite, colaborare care 
cuprinde întreaga lume.

Niciodată încă ideile păcii și 
mai ales ale Tratatului de pace cu 
Germania, a spus O. Grotewohl în

continuare, nu au pus stăpînire cu 
atîta forță ca anul acesta pe Tîrgul 
de la Leipzig. Niciodată încă opi
nia publică a tuturor țărilor lumii 
nu a luat parte cu atîta însufleți
re la evenimentele prilejuite de 
Tîrgul de la Leipzig ca în anul a- 
cesta.

Referindu-se la vizita președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., O Grotewohl a spus : 
Vizita dv. tovarășe Hrușciov, este 
o vizită a solidarității neclintite 
și prieteniei profunde cu Republi
ca Democrată Germană.

Poporul nostru dorește prie
tenie permanentă cu Uniunea 
Sovietică și de asemenea relații de 
bună vecinătate cu toate popoare
le europene, relații bazate pe o 
reglementare pașnică definitivă. A- 
ceasta reglementare pașnică este 
prevăzută în propunerea sovietică 
cu privire la Tratatul de pace cu 
Germania. încheierea acestui tra-

ooo

rării de către organizația Uniunii 
Tineretului Comunist a fabricii de', 
motociclete a unei expoziții despre 
viața tineretului din R. P. Romînă.

La festivitate au participat 
Săghi GyOrgy, membru al C.C. al 
P.M.S.U., inginer șef al combina
tului, membrii comitetelor de par
tid și U.T.C. din combinat, precum 
și reprezentanți ai Ambasadei 
R.P.R. la Budapesta.

Secretarul organizației de bază 
U.T.C. a fabricii de motociclete a 
ținut o conferință despre viața 
nouă din Republica Populară Ro
mînă, despre viața tineretului ro- 
mîn, despre tradiționalele legături 
de prietenie care leagă cele două 
popoare. Participanții au vizitat 
apoi expoziția care reprezintă ima
gini din lupta poporului romîn 
pentru libertate și independență, 
aspecte din munca și viața de 
azi a tineretului din Republica 
Populară Romînă

Ziarele de ieri au publicat nota 
guvernului U.R.S.S. adresată gu
vernului R. P. Romine, in legătu
ră cu încheierea Tratatului de pace 
cu Germania și lichidarea regimu
lui de ocupație în Berlinul occiden
tal. Guvernul U.R.S.S. a adresat 
note similare și guvernelor celor
lalte țări care au participat cu for
țele lor armate la războiul împo
triva Germaniei hitleriste.

Așa după cum se cunoaște, gu
vernul sovietic desfășoară o vie 
activitate, și manifestă în perma
nență inițiativă, încă de la sfîrși- 
tul celui de al doilea război mon
dial, în vederea rezolvării pașnice 
a problemei germane, a încheierii 
Tratatului de pace cu Germania. 
Popoarele Europei cit și ale în
tregii lumi consideră că un aport 
adus la rezolvarea acestor proble
me atît de arzătoare și de însem
nătate atît de mare, ar contribui 
în cea mai mare măsură la însă
nătoșirea atmosferei internaționa
le în Europa și în lume. Proiectul 
Tratatului de pace propus de 
Uniunea Sovietică este deosebit 
de valoros deoarece ține seama de 
interesul vital al popoarelor de a 
se preveni noi acte agresive ale 
militarismului vestgerman, pre
cum și de dorința fierbinte a po
porului german de a-și vedea res
tabilită suveranitatea asupra țării 
sale. Așa se și explică sprijinul de 
care s-au bucurat importantele ini
țiative ale Uniunii Sovietice in 
problema germană din partea ță
rilor și a tuturor oamenilor iubi
tori de pace din întreaga lume.

Din păcate puterile occidentale 
se cramponează de ani de zile pe 
o poziție rigidă, care duce la con
tinua agravare a încordării inter
naționale. In loc să manifeste do
rința de a se rezolva problema 
germană, care din cauza lor se 
află la un punct mort încă din 
urmă cu ani, puterile occidentale 
fac o gălăgie de neînchipuit in ju
rul problemei Berlinului, ațîțînd 
deschis la intensificarea „războiu
lui rece" și amenințînd chiar cu 
agresiunea armată împotriva R. D. 
Germane- Este evident că prin 
această zarvă belicoasă, puterile 
occidentale se străduiesc din răs
puteri să împiedice procesul 
destindere care se conturează 
viața internațională. Numai că 
cercarea de a agrava situația 
ternațională este dezaprobată 
mai mult de către popoare.

Opinia publică internațională 
cere ca problema germană să fie 
abordată în mod realist, așa după 
cum a procedat Uniunea Sovietică 
în propunerile pe care le-a făcut. 
Punctul de plecare in rezolvarea 
problemei germane este recunoaș
terea că în Germania există două 
state germane, R. D. Germană și 
R. F. Germană, care au avut o 
dezvoltare istorică proprie- Așa 
după cum a arătat tovarășul Gh. 
Ghcorghiu-Dej la adunarea acti
vului de partid din orașul și re
giunea București, „poziția țării 
noastre în problema germană por
nește de la faptul că soluționarea 
ei este posibilă numai ținîndu-se 
cu strictețe seama de realități și 
în primul rînd de existența celor 
două state 
Democrată

de 
în 

în- 
in- 
tot

Federală Germană. Alături de toa
te popoarele din țările lagărului 
socialist, poporul romîn e pe de
plin solidar cu oamenii muncii din 
R.D. Germană, care, pe teritoriul 
republicii lor au smuls rădăcinile 
militarismului și sînt hotărîți să-și 
apere și să dezvolte cuceririle lor 
socialiste".

Poporul romîn, care a avut atît 
de suferit de pe urma fascismului 
german este direct interesat în 
rezolvarea problemei germane, 
prin înfăptuirea importantelor mă
suri preconizate în nota sovietică. 
După cum se știe, Uniunea Sovie
tică a propus și insistă să fie con
vocată o conferință la nivel înalt 
care să examineze chestiunea Tra
tatului de pace cu Germania și 
normalizarea situației din Berlin. 
Opinia publică înțelege că o con
ferință a șefilor de guverne repre
zintă calea cea mai eficace pentru 
abordarea problemelor internațio
nale la ordinea zilei. Astfel se și 
explică popularitatea pe care o 
are în întreaga lume ideea confe
rinței la nivel înalt. Ziarul ameri
can „New York Post", de pildă, 
făcîndu-se ecoul opiniei publice 
americane, a fost nevoit să recu
noască faptul că „soluționarea 
problemelor ce stau în fața noas
tră nu poate fi găsită prin atitu
dini războinice, ci numai prin ne
gocieri politice", trăgînd concluzia 
că președintele Eisenhower trebuie 
să accepte propunerea de a parti
cipa la o conferință Est-Vest la ni
velul cel mai înalt.

In nota guvernului sovietic se 
arată că în cazul că puterile occi
dentale nu sînt încă gata să par
ticipe la o conferință la nivel înalt, 
pentru examinarea problemei Tra
tatului de pace cu Germania și a 
Berlinului occidental, s-ar putea 
convoca o conferință a miniștrilor 
de externe. Mai trebuie menționat 
faptul important că guvernul so
vietic propune ca la tratativele 
Est-Vest să participe Polonia și 
Cehoslovacia, țări vecine cu Ger
mania, care au fost primele vic
time ale agresiunii hitleriste, asi- 
gurîndu-se în același timp și res
pectarea principiului parității în 
tratative. De asemenea, puterile 
occidentale au fost nevoite în cele 
din urmă să admită ca la o con
ferință privind Germania să par
ticipe și reprezentanți ai R. D. 
Germane și R. F. Germane.

Poporul romîn salută cu căldură 
și sprijină valoroasele propuneri 
ale Uniunii Sovietice. După cum 
a arătat în declarația sa din 16 
ianuarie a.c. „Guvernul romîn se 
declară întrutotul de acord cu con
ținutul proiectului de tratat și este 
gata să participe la conferința 
propusă pentru discutarea proiec
tului Tratatului de pace cu Ger
mania și să contribuie astfel la 
înlăturarea unuia din cele mai 
grave izvoare ale încordării inter
naționale".

Nota guvernului U.R.S.S. adre
sată guvernului R.P. Romine cu-i 
prinde propuneri 
eficace, ce nu pot fi ignorate de 
puterile occidentale pentru a se 
ajunge la însănătoșirea actualei 
situații internaționale, așa cum o 
cere opinia publică internațională.

armane — Republica 
iermană și Republica

-OOO

constructive,

vizită în 
Madura, 

Indiei, și

Ițiro Hatoyama preșe- 
Asoclației „Japonia— 
fost prim-ministru al

Femeile—o mare forță socială
(Urmare din pag. l-a) 

profund pentru partid și pentru 
regimul democrat-popular își are 
izvorul avîntul și abnegația cu 
care milioane de femei din țara 
noastră muncesc pentru construi
rea socialismului.

Tinerele fete cărora partidul și 
puterea populară le-au deschis 
cele mai luminoase perspective de 
viață și de muncă creatoare, le-au 
asigurat ce:e mai bune condiții 
de învățătură, de valorificare a 
aptitudinilor și capacităților lor, 
își aduc contribuția lor entuziastă 
la lupta întregului popor pentru 
înfăptuirea politicii partidului.

Organizația noastră revoluțio
nară de tineret — U.T.M. — care 
se ocupă de educarea comunistă 
a tinerei generații acordă o aten
ție deosebită muncii in rîndul fe
telor. Partidul a pus in fața 
U.T.M. sarcina de a lupta pentru 
educarea tinerelor fete in spiritul 
politicii partidului, pentru atrage
rea lor ia viața obștească, pentru 
valorificarea intregii lor capacități 
în opera de construire a socialis
mului. Tinerele fete obțin succese 
importante in toate domeniile. Un 
mare aport aduc tinerele fete în 
producție, in industria noastră so
cialistă, în domeniul producției 
agricole și în dezvoltarea sectoru
lui socialist din agricultură. Din 
rîndurile lor s-au ridicat numeroa
se fruntașe în întrecerea socialis
tă, inovatoare, inițiatoare ale unor 
noi metode de muncă, raționaliza- 
toare în producție, pricepute ma
estre ale recoltelor bogate, crescă
toare fruntașe de animale și pă
sări etc. Un mare aport aduc tine
rele fete la munca patriotică vo
luntară, la gospodărirea și înfru
musețarea orașelor și satelor. O 
contribuție însemnată aduc tinere
le fete pe tărîmul comerțului de 
stat și al cooperației. Tinerele in
telectuale — ingineri, doctorițe,

scriitoa-profesoare și învățătoare, 
re și artiste luptă cu elan pentru 
dezvoltarea științei și culturii, 
pentru educarea tinerei generații, 
pentru ocrotirea sănătății poporu
lui.

In fruntea tinerelor fete se află 
utemistele, membre ale organiza
ției revoluționare de tineret, exem
plu de muncă și luptă. Uniunea 
Tineretului Muncitor se preocupă 
ca în rîndurile sale să se înca
dreze cît mai multe tinere fete, ca 
tinerele fete să participe activ la 
învățămîntul politic și la toate 
formele muncii cultural-educative. 
U.T.M. combate cu putere mani
festările retrograde de dispreț și 
neîncredere față de capacitățile ti
nerelor fete care se mai manifestă 
la unele elemente înapoiate. Orga
nizațiile U.T.M. acordă o mare a- 
tenție promovării tinerelor fete în 
munca de răspundere în cadrul 
organizației și în munca obștească. 
Peste 20 la sută din numărul se
cretarilor organizațiilor de bază 
U.T.M. sînt fete iar in cadrul în- 
vățăinîntului politic U.T.M. sînt 
aproape 13.030 tinere propagan
diste.

Cu toate succesele dobîndite în 
munca de educare comunistă a ti
nerelor fete, de creștere a număru
lui utemistelor, de promovare a 
fetelor în conducerea organizații
lor U.T.M. mai sînt încă o serie 
de lipsuri în aceste domenii.

Organizațiile U.T.M. și în spe
cial cele de la sate vor trebui să 
se preocupe mai activ de creșterea 
numărului de tinere fete în U.T.M., 
de educarea și pregătirea tinere
lor fete pentru ca acestea să se 
poată ridica la nivelul corespunză
tor primirii lor în organizația 
noastră. !n munca de educare co
munistă a tinerelor fete organiza
țiile U.T.M. pot găsi și folosi for
me multiple, apropiate de preocu
pările specifice ale tinerelor. Așa 
de pildă, pot fi găsite forme va-

riate de atragere la activitate ob
ștească a tinerelor căsătorite ute- 
miste, în special la sate. Este ne
cesar de asemenea ca organizațiile 
U.T.M. să se ocupe mai temeinic 
de încadrarea fetelor în învăță- 
mintul politic de organizație, de 
propagarea cunoștințelor științifi
ce în rîndurile fetelor, de educarea 
lor morală cetățenească, sanitară 
etc. Organizațiile U.T.M., cu con
cursul larg al familiilor, al vîrst- 
nicilor trebuie să ajute tinerele 
fete să-și croiască un drum sănă
tos, drept în viață, să-și aleagă 
cu spirit de răspundere soții, 
să-și crească copiii în spiritul mo
ralei comuniste. Mai multă preo
cupare trebuie să existe pentru 
atragerea tinerelor fete la activi
tatea sportivă, generalizîndu-se 
experiența bună a organizării unor 
asemenea forme specifice ca : 
Spartachiada tinerelor fete, con
cursurile sportive pentru tinerele 
fete etc. O atenție și mai mare se 
cuvine să acordăm combaterii 
oricăror manifestări retrograde de 
subapreciere a capacității tinerelor 
fete, de dispreț față de fete — ma
nifestări incompatibile cu calita
tea de ntemist, incompatibile cu 
fizionomia morală a unui tînăr 
constructor al socialismului.

A lupta împotriva oricăror ati
tudini înapoiate față de tinerele 
fete, a ajuta tinerele să-și ridice 
pregătirea lor profesională, politi
că, culturală, a ajuta la educarea 
lor comunistă, a le înconjura cu 
respect și stimă astfel ca ele să 
poată da întreaga măsură a ca
pacității lor de muncă, — iată da
toria fiecărui utemist, a fiecărui 
tînăr înaintat din patria noastră.

Cu prilejul - ■ -..............
urăm tinerelor 
lor din patria 
rească alături 
muncitor, noi izbînzi în lupta pen
tru înflorirea patriei, pentru con
struirea socialismului, 
triumful cauzei păcii.

SALISBURY 7 (Agerpres). — 
Agențiile de presă continuă să re
lateze despre evenimentele care se 
desfășoară în colonia britanică 
Nyassaland. în ultimele zile pa- 
trioții au organizat greve și de
monstrații împotriva dominației co
loniale britanice. în numeroase re 
giuni din Nyassaland au avut loc 
ciocniri între forțele militare 
engleze și demonstranți în ultima 
vreme s-au înmulțit actele de sa
botaj organizate de luptătorii pen
tru libertate din Nyassaland împo
triva trupelor engleze. Mai multe 
sedii ale administrației coloniale 
au fost incendiate. Numeroase 
drumuri sînt blocate, iar pe altele 
se poate circula numai în convoaie. 
Podurile au fost deteriorate, iar 
liniile telefonice distruse.

--------------------------

Femeile R.P.D. Coreeană
participă cu entuziasm la opera de 
construire a socialismului. Din to
talul muncitorilor și funcționari
lor, femeile reprezintă 29 la sută.

In fotografiei: tînăra Li Dea 
Rung, tractoristă la Stația de ma
șini din Sunan.

WASHINGTON. — La 5 martie, 
după o ședință extraordinară a 
Consiliului național al securității 
din S.U.A., în cadrul căreia a fost 
examinată problema Berlinului, 
Mc. Elroy, ministrul de război a ți
nut o conferință de presă făcînd o 
serie da declarații provocatoare cu 
scopul evident de a intensifica în
cordarea internațională. El a de
clarat că grupul mixt al șefilor 
de state majore din S.U.A. discută 
în prezent diferite variante de ac
țiune în „criza Berlinului" și a 
amenințat că în cazul izbucnirii 
unui conflict militar în regiunea 
Berlinului va fi „aproape imposi
bil" ca acesta să fie limitat.

MADURA. — La 6 martie dele
gația guvernamentală a Uniunii

Sovietice care se află în 
India, a sosit In orașul 
oraș străvechi din Sudul 
un important centru cultural al a- 
cestel țări.

TOKIO. — La 7 martie a încetat 
din viață 
dintele
U.R.S.S.", 
Japoniei.

SOFIA. — După cum anunță a- 
genția BTA zilele acestea a sosit 
in R. P. Bulgaria, la invitația C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, o 
delegație a Partidului Comunist 
din Irak, in frunte cu Salam Ad'tl, 
secretar al C.C. al P.C. din Irak.

PRAGA. — După cum anunță a- 
genția Ceteka, în zilele de 4 și 5 
martie a avut loc la Praga o ple
nară a C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, care a discutat o serie de 
probleme legate de ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al po
porului și a adoptat în unanimi
tate o hotărîre corespunzătoare.

Pe baza hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și a re
zultatelor obținute în dezvoltarea 
economiei naționale. în special în 
producția industrială, guvernul R. 
Cehoslovace 
a prețurilor 
nele mărfuri 
cum și alte 
țire a nivelului de viață.

a hotărît o reducere 
cu amănuntul la u- 
de larg consum, pre-i 
măsuri de îmburîătă-

lui 8 Martie 1950 
fete, tuturor femei- 
noastră, să cucc- 

de întregul popor

pentru

Puternkâ demonstrație 
la Bogota împotriva 

scumpirii vieții
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). 

— După cum anunță presa din 
capitala Argentinei la Bogota 
(Columbia) a avut loc o mare de
monstrație de protest împotriva 
scumpetei vieții. La demonstrație 
au luat parte 10.009 de studenți, 
muncitori, funcționari și reprezen
tanți ai altor pături ale popu
lației. Demonstrația a paralizat 
circulația în centrul orașului, pre
cum și activitatea instituțiilor și a 
rețelei comerciale.

In urma ciocnirii dintre poliție 
și demonstranți au fost răniți a- 
proximativ 20 de ofițeri de poliție 
și gardieni, au fost arse 56 de au
tomobile ale poliției. Autoritățile 
au trimis în ajutorul poliției arma
ta, precum și 30 de tancuri. Punc
tele principale ale orașului sînt o- 
cupate de trupe. Poliția a arestat 
255 demonstranți.

De 8 Martie, Ziua Internațio
nală a Femeii, avem un prilej 
în plus de a da o atenție deo
sebită soartei pe oare o au în 
societatea capitalistă franceză 
femeile și tinerele fete munci
toare. îndeosebi tinerele fete 
sînt lovite de politica de mize
rie și război

-gimul politic 
ței. Războiul din Algeria, care 
a intrat în 
întunecat tinerețea

>> crăloare ai căror logodnici sînt 
7 trimiși departe de 
Ă tul natal, pentru
>S împotriva poporului algerian 
7 acest război nedrept. Pentru ele 
\ viața reprezintă o așteptare în- 
S delungată, fără sfîrșit. Nume- 
7 roase sînt fetele, sau cum li se 
•> spune aici „văduvele în alb", 
7 care rămîn despărțite pe veci 
a de iubiții lor înainte de a fi 
>> cunoscut bucuriile căminului 
7 propriu. Războiul răpește zi de 
’< zi un număr tot mai mare de 
>> tinere vieți franceze. De aceea 
/ tinerele fete luptă împotriva
< războiului asociind aceasta cu 
S lupta împotriva dificultăților 
z materiale pe care le au de în-
< fruntat datorită scumpirii vie- 
\ ții, măsurilor economice și fi- 
) nanciare luate recent de guvern
< și care lovesc în masele celor
> ce muncesc. Ele resimt toate 
/ aceste greutăți.
\ Tinerele căsătorite nu o pot 
/ scoate la capăt cu salariile mici 
( ce se plătesc muncitorilor. V e- 
\ chea revendicare a tineretului 
/ muncitor „pentru muncă egală 
c —salarii egale", continuă să fie
> deosebit de acută. Tinerețea a
> fost din totdeauna un pretext

practicată de re- 
actual al Fran-

al cincilea an, a 
acelor lu-

pămîn- 
a duce

pentru patroni ca să plătească 
un salariu inferior celui pe 
care-l plătesc adulților. Conce
dierile și reducerea zilei de 
muncă (cu scăderea salariului 
bineînțeles) au devenit acum o 
regulă în întreprinderi pe zi ce 
trece tot mai numeroase. Tine
rele muncitoare sînt cele care 
resimt printre primele efectele 
acestor moduri de exploatare. 
Accelerarea cadenței de muncă, 
condițiile înjositoare de care 
au parte ele în lumea capita
listă, devin tot mai greu de su
portat. Tinerele fete sînt pri
ma pradă a șomajului. Ele au 
aflat acum două luni că dacă

treprinderi; fie că formează 
delegații pentru a cere drepturi 
patronului, fie că acționează 
pentru semnarea petițiilor sau 
oricare altă formă de acțiune 
revendicativă. Nu rămîn nici
odată cu brațele încrucișate. 
Depun de asemenea o muncă 
perseverentă pentru a realiza 
unirea rindurilor muncitoarelor 
(tinerele fete care lucrează în 
industria de confecții, unde sa
lariile sînt scăzute și șomajul 
deosebit de accentuat, subli
niau zilele trecute, împreună 
cu tovarășele lor mai în vîr- 
stă, că „este nevoie de unirea 
tuturor pentru ca, acționînd

Văduvele în alb“ 
și surorile lor 

din Franța
— Corespondență telefonică

se vor mărita vor avea parte de 
scăderea alocațiilor pentru ma’ 
ternitate precum și a alocații
lor familiale etc. Ele știu cît 
de greu le va fi mîine să gă
sească o locuință pentru a-și 
adăposti tînăra familie, din 
cauză că guvernul a hotărît să 
sacrifice construcțiile pentru a 
continua războiul.

Toate acestea explică de ce 
în numeroase cazuri tinerele 
muncitoare se găsesc în fruntea 
mișcării revendicative din în-

împreună, să se poată obține 
ceva"). Ziarul partidului co
munist, „L’Hunvanite", a publi
cat recent o scrisoare elocventă 
a unei alegătoare în care se a- 
rată care sînt condițiile de trai 
ale tinerelor muncitoare fran
ceze. Ea arată cum, la centrul 
de ucenicie, în cursul celor trei 
ani de învățătură, viitoarelor 
muncitoare din industria de 
croitorie li se spune: „Cînd 
veți ieși de aici cu certificatul 
de calificare profesională, veți

avea lucrul asigurat și un sala
riu de muncitoare cu experien
ță". „La 16 ani ai tendința să 
crezi totul", scria coresponden
ta care și povestea propria ei 
experiență „in ceea ce mă pri
vește, timp de 6 luni mi-ani 
pus întrebarea de ce mi'am 
pierdut acești trei ani. Pentru 
că, atunci cînd ai terminat 
școala te alegi doar cu un sa
lariu de ucenică. Ești forțată 
să accepți, că absolvind școala 
profesională nu știi încă să 
faci nimic"...

Pilde de combativitate au de
monstrut în ultimele zile cele 
48 de muncitoare ale unei în
treprinderi de îmbrăcăminte 
din Saint Etienne et Rouvray 
în departamentul Seine Mariti
me. Ele au declarat grevă in 
urma concedierii a două din 
tovarășele lor. Numai după ce 
patronul a promis să respecte 
contractul colectiv, care reglea
ză relațiile dintre muncitoare 
și patroni, ele și-au reluat lu
crul. Dar cînd patronul și-a 
încălcat făgăduiala, ele și-au 
reluat lupta pentru reintegrarea 
celor două muncitoare conce
diate și pentru o majorare de 
5 la sută a salariilor. Greva 
aceasta durează de acum de 
peste două săptămîni și mun
citoarele sînt ferme. Toate sînt 
tinere în virstă de 15 pînă la 
20 de ani. tiare nu este acesta 
un exemplu frumos de voință 
de luptă ce face cinste tinere
tului francez ?

REGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii tinere

tului" la Paris
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