
„Cit mai multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre socialiste**

Răspund chemării 
tinerilor reșițeni

Fiecare tînăr 
va economisi 1.000 lei

Vorbind despre acțiunile pe care 
comitetul U.T.M. le va întreprinde 
privind mobilizarea tineretului la 
acțiunea de realizare a cit mai 
multe economii, tovarășul Nicolae 
Ganea, secretarul comitetului 
U.T.M. de la uzinele de țevi „Re
publica" ne-a relatat următoarele :

Chemarea tinerilor reșițeni a 
fost dezbătută intr-o ședință de 

milet și apoi in adunări gene- 
_ <e de organizație. Ănalizind po
sibilitățile din uzina noastră, ti
nerii s-au angajat să economisească 
unul acesta 900.000 lei, fiecare ti- 
năr economisind cile 1.000 lei.

Pe baza angajamentelor luate, a 
propunerilor făcute de tineri, co
mitetul U.TM. a întocmit un plan 
de măsuri

Tinerelul uzinei va gospodări 
astfel cu mei multă pricepere me
talul realizind el insuți o mare 
parte din angajamentul luat de co
lectivul uzinei de a economisi 380 
tone metal. Pentru aceasta ajusta
rea țevilor se va face in toleranțele, 
minime, la serviciul mecanic șef 
nu se va executa nici o piesă fără 
să existe in prealabil documentația 
tehnică complectă eliminîndu-se 
ustfel posibilitățile de rebutare.

Ne am angajat de asemenea să 
stringent pină ia dala începerii 
Festivalului Mondial al Tineretu
lui de la Viena 60 de tone de fier 
vgchi. Pină acum am reușit să 

'ngent circa 19 tone așa că spe- 
am că ne vom depăși angajamen

tul. Tot in vederea realizării de 
cit mai multe economii pentru în
florirea patriei noastre socialiste 
vom intensifica mișcarea de inova
ții și raționalizări antrenind peste 
70 de tineri in această mișcare. Și 
in această direcție s-au obținut 
primele rezultate. Peste 10 tineri 
au propus cabinetului tehnic di
ferite inovații. Inovația realizată 
de tinărul inginer Gheorghe Mus
tață de pildă „dispozitiv pentru 
strunjirea biconică a mufelor" re
duce substanțial rebuturile.

în planul de măsuri s-a prevă
zut de asemenea organizarea a 23 
cursuri de minim economic. Ele 
vor dura o lună și jumătate și vor 
fi frecventate de tinerii cei mai 
buni care au absolvit cursurile de 
minim tehnic. Ingineri bine pregă
tiți vor ține prelegeri despre pro
ductivitatea muncii și căile crește
rii ei, despre prețul de cost și căile 
reducerii acestuia, despre gospo
dărirea metalului, procedee mo
derne de laminare in uzina noastră 
etc., urmărind ca insușindu-și cu
noștințele înaintate tinerii să lupte 
pentru reducerea consumurilor 
specifice, pentru îmbunătățirea ca
lității produselor.

Comitetul U.T.M., sub conduce
rea comitetului de partid, a luat 
și alte măsuri printre care : extin
derea inițiativei tinerilor de la 
„Progresul"-Brăila în secțiile lami
nator 6 țoii, 3 țoii, extinderea ini
țiativei tinerilor de la „Tudor Via- 
dimirescu" în secțiile filetaj, scule 
și calibre, electrică etc. Organiza
rea a trei noi posturi utemiste de 
control (în total vor fi 15) carene 
vor ajuta să creăm o opinie puter
nică de masă împotriva risipitori
lor și astfel să dăm un avînt gene
ral luptei sientru descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne 
existente la fiecare loc de muncă. 
Acestea sînt citeva din măsurile 
pe care le-am hotărît și le vom 
aplica pentru a ne îndeplini și de
păși angajamentul luat.

Un înalt nivel învățămîntului 
seral și fără frecvență

Pentru pregătirea viitorilor
ingineri agronomi

Cadrelor didactice le revine 
o mare răspundere

De la înființarea învățămîntului 
superior fără frecvență și pînă în 
prezent un însemnat număr de 
muncitori și tehnicieni, legați de 
producția agricolă, au reușit să-și 
ridice calificarea urmînd cursurile 
fără frecvență.

Recenta Hotărîre a C.C. al 
P.At.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R-P-R. dă o reglementare 
unitară învățămîntului superior 
fără frecvență corespunzător ne
voilor dezvoltării economiei națio
nale.

In Hotărîre se relevă o seamă 
de anomalii ce și-au făcut loc în 

-‘Ț -'ățămintul fără frecvență, care 
permis înscrierea la aceste 

cursuri a studenților exmatricu
lați, a repetenților și a celor care 
umblau după obținerea unei di
plome pe căi ușoare.

Și în institutul nostru au existat 
asemenea anomalii.

Vina pentru această situație o 
purtăm și noi cei care cunoșteam 
existența unor asemenea abateri 
și care am permis cu ușurință să 
pătrundă la cursurile fără frec
vență elemente care nu erau strîns 
legate prin munca productivă de 
specialitatea de agronom Vom ve
ghea în viitor ia selecționarea 
studenților la cursurile fără frec
vență. pentru a nu permite să se 
înscrie la aceste cursuri decît ele
mente care, așa cum arată hotărî- 
rea. lucrează direct în sectarul a- 
gricol, și sînt legate de profesiu
nea pentru care-i pregătește insti
tutul.

Recenta hotărîre ne arată și
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Chemarea tinerilor de la Combinatul Metalurgic Reșița pri
vind antrenarea tinerilor la realizarea lozincii „CIT MAI 
MULTE ECONOMII PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI 
NOASTRE SOCIALISTE" a găsit un larg răsunet și in rindu- 
rile tinerilor muncitori din întreprinderile bucureștene.

Organizațiile U.T.M. din numeroase întreprinderi, sub con
ducerea organizațiilor de partid au analizat posibilitățile pe 
care tinerii le au de a realiza economii și pe baza unor pla
nuri de măsuri și-au luat angajamente concrete.

Pentru a cunoaște angajamentele luate de tinerii bucureșteni 
ca răspuns la chemarea tinerilor reșițeni, precum și căile și 
mijloacele prin care le vor realiza, redacția noastră a organizat 
un raid-anchetă prin citeva întreprinderi din Capitală.
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Tineri i de lauzinele „Mao Țze-dun“ 
vor economisi 1.239.000 lei

Răspunzînd chemării tinerilor 
reșițeni de a realiza cit mai multe 
economii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste, tinerii de la u- 
zinele „Mao Țze-dun“ din Capi
tală, s-au angajat să economi
sească în acest an prin reducerea 
consumurilor specifice și prin folo
sirea rațională a materialelor 
1.239.000 lei.

in vederea realizării angajamen
telor luate, comitetul U.T.M. și-a 
propus să antreneze pe tineri să 
lupte pentru micșorarea adaosuri
lor de pre.lucrare. să aplice meto
de înaintate cum este, de pildă, 
turnarea în cochile, metode 
care-i vor ajuta să realizeze 
economii în valoare de 240.000 lei. 
De asemenea se va da atenție deo
sebită mobilizării tinerilor proiec- 
tanți în găsirea unor soluții simple 
și economice de proiectare a podu
rilor rulante, care vor aduce eco
nomii anuale de circa 600.000 tei.

O sursă importantă de economi-' 
o constituie colectarea fierului 

Brigada de frezori condusă de comunistul Andrei Constantin de la secția motoare a Uzinelor 
„23 August" depășește zilnic norma cu 18%.

Iată-i pe membrii brigăzii urmărind pe grafic îndeplinirea indicilor de plan.
i ' Foto: D. F. DUMITRU

căile pe care trebuie să le urmăm 
pentru a-i ajuta pe studenți să Îm
bine munca practică cu învăță
tura, să-și însușească o calificare 
superioară la nivelul cerințelor ac
tuale.

Pentru a crea condițiile nece
sare unei temeinice pregătiri va 
trebui’ să generalizăm cercurile de 
studii pe centre de regiuni, aju- 
tind studenților să aprofundeze o 
seamă de probleme. De asemenea, 
vom asigura cursuri tipărite pen
tru toate disciplinele prevăzute în 
planul de învățămînt pe care le vom 
trimite studenților în timp util și 
le vom crea posibilitatea de a e- 
fectua lucrări practice și de labo
rator nu în două, trei zile cum s-a 
procedat pînă acum, ci pe un timp 
mai îndelungat, între două sesiuni 
de examene.

De asemenea, vom organiza te
meinic practica pregătitoare și 
practica dinaintea examenului de 
diplomă, indepărtînd acele tendin
țe de superficialitate și formalism 
în organizarea practicii pe care 
noi le motivam prin faptul că stu
denții de la fără frecvență vin din 
producție și au oricum o pregătire 
practică. Noi trebuie să facem ca 
și studenții de la cursurile fără 
frecvență să primească o pregătire 
practică multilaterală așa cum se 
cere unui viitor specialist.

Prof univ. D. DAV1DESCU 
proțector al Institutului agronomic 

„Nicolae Bălcescu" București 

vechi. Pentru a contribui la spori
rea producției de metal, tinerii de 
la uzinele „Mao Țze-dun" și-au 
propus să strîngă și să trimdă 
cuptoarelor turnătoriei 600 tone 
fier vechi

Pentru a antrena un număr cît 
mai mare de tineri la acțiunea de 
realizare a cit mai multe economii, 
comitetul U.T.M. și-a propus o 
serie de măsuri care să ducă la 
ridicarea nivelului tehnic și profe
sional al acestora. Astfel, în vede
rea ridicării calificării tinerilor se 
va da o atenție deosebită — între 
altele — extinderii experienței 
înaintate. In acest scop, tinerii in
gineri și tehnicieni vor fi reparti
zați pe lingă brigăzi de tineret 
pentru a-i ajuta pe tineri să-și ri
dice nivelul tehnic și- profesional. 
Pentru a-i sprijini pe tineri să-și 
însușească tehnologia înaintată se 

.vor organiza trei cursuri de minim 
tehnic și cicluri de conferințe teh
nice urmate de filme documentare 
tehnice și științifice.

ooo-

Colectivul didactic al secției se* 
rale a Școlii medii nr. 2 din Bacău 
a primit cu mare bucurie recenta 
Hotărîre a C.C. al P.M.R, și a 
Consiliului de Miniștri.

în desfășurarea învățămîntului 
seral și fără frecvență, așa cum «• 
rată și Hotărirea, au existat lip
suri. în această privință nu face 
excepție nici secția noastră serală. 
Una din lipsurile noastre mari 
este aceea că nu am luat intotdea* 
una atitudine combativă față de 
unele conduceri de întreprinderi 
care nu respectau hotărîrile și 
dispozițiile cu privire la crearea 
înlesnirilor necesare muncitorilor* 
elevi pentru a putea urma cu re’ 
gularitate cursurile școlii serale și 
pentru a se pregăti temeinic. în 
loc să ajutăm pe muncitorii-elevi 
pe această cale, am ajuns să slă
bim exigența, trecînd uneori ou ve
derea lipsurile în pregătirea unor 
elevi pe temeiul lipsei de grijă a 
unor întreprinderi pentru crearea 
condițiilor necesare de studiu.

Desigur însă că lipsurile noastre 
nu pot scuti de răspundere factorii 
responsabili din unele întreprhr 
deri — conducători de întreprin
deri, ingineri, tehnicieni, maiștri și 
cadre ale U.T.M. — care nu s-au 
străduit îndeajuns pentru a crea 
condiții de studiu ntunciiorilor-e- 
levi. Eleva Smeria lulia, de pildă, 
din clasa a IX-a A, muncitoare 
fruntașă, candidată de partid, pre
miantă în clasa a Vîll-a, a fost ne
voită să se retragă de la școală

Cooperativizarea 
agriculturii 

raionului 
Sf. Gheorghe

La mai puțin de o lună de la 
colectivizarea agriculturii în 
raionul Cristuru Secuiesc, al 
doilea raion din Regiunea Au
tonomă Maghiară, raionul Sf. 
Gheorghe anunță cooperativiza
rea agriculturii.

în ultimele luni mii de fami
lii de țărani muncitori din sa
tele acestui raion, convinși de 
avantajele muncii în comun, 
s-au alăturat marii familii a 
colectiviștilor și întovărășiților 
din raion. Succesele obținute de 
gospodăriile, agricole colective 
și întovărășirile agricole au con
tribuit la convingerea țăranilor 
cu gospodării individuale de su
perioritatea muncii în unitățile 
agricole cooperatiste. în anul 
trecut producția medie obținută 
de gospodăriile colective și în
tovărășirile agricole din raion 
la principalele culturi cerea
liere, au depășit cu 300-400 
kg. la hectar pe cea dobîndită 
de țăranii cu gospodării indivi
duale. în raion trei gospodării 
colective au realizat venituri 
de peste un milion d? lei. Co
lectiviștii din comunele Leț, 
Valea Crișului, Ghidfalău, An- 
gheluș și altele și-au creat fon
duri de bază care depășesc 
două milioane de lei. Gospodă
riile colective și-au ridicat nu
meroase construcții gospodă
rești și au dezvoltat ramurile a- 
nexe realizind însemnate veni
turi bănești. Odată cu consoli 
darea economică a gospodării
lor colective au crescut și veni 
turile in natură și bani ale co
lectiviștilor. în ultimii ani a- 
proape 500 de colectiviști din 
acest raion și-au construit case 
noi, peste 700 și-au cumpărat 
aparate de radio, peste 2.200 
biciclete, iar alții motociclete.

Acum în raionul Sf. Gheor 
ghe sînt 86 de unități agricole 
cooperatiste în care muncesc în 
comun aproape 14.000 familii. 
Sectorul agricol socialist în a- 
cest raion se întinde pe o su
prafață de peste 65.000 ha.

(Agerpres)

deoarece conducerea întreprinderii 
„Proletarul** nu i-a creat condiții 
de studiu. Muncitorul-elev Mihai 
Jinga din clasa a IX-a B urmează 
de asemenea cu foarte mari efor
turi școala deoarece maistrul de la 
trustul regional de construcții unde 
lucrează îi pune piedici. Și aceste 
exemple nu sînt singurele.

Nouă, cadrelor didactice, ne re
vine o mare și importantă răspun
dere în pregătirea cadrelor nece
sare construcției socialiste, a unei 
intelectualități noi, ieșite din po
por și legală puternic de năzuin
țele lui. Sîntem hotărîți să rupem 
cu atitudinea noastră de pînă a~ 
cum, care nu a dus la mobilizarea 
factorilor responsabili din între
prinderi pentru crearea condițiilor 
concrete necesare elevilor-munci- 
tori ci, dimpotrivă, la reducerea în 
unele cazuri a eficienței procesu
lui de învățămînt. Pe viitor vom 
adopta o atitudine combativă îm
potriva oricăror încercări de igno
rare sau de încălcare a actualei 
hotărîri.

Recenta hotărîre a partidului și 
guvernului ne dă un puternic im
bold în activitatea noastră. Colec
tivul didactic al secției serale va 
depune toate eforturile pentru a 
se dovedi la înălțimea cerințelor 
pe care le pune în fața noastră 
partidul.

IUL1ANA MARINESCU 
directoare a secției serale de pe 
lingă Școala medie nr. 2 „Vasile 

Alecsandri" Bacău

Proletari din toate țările, uniți-vă!

înleia 
râtului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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In raionul Negru Vodă

Fondurile culturale
să fie judicios folosite
In expunerea făcută la Consfă

tuirea de la Constanța, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej a 

arătat că munca pentru consolida
rea și întărirea economico-organi- 
zatorică a G.A.C. este nemijlocit 
legată de educarea în spirit nou a 
țăranilor colectiviști, de formarea 
conștiinței socialiste, de educarea 
la aceștia a dragostei pentru pro
prietatea socialistă, pentru întări
rea și consolidarea acestei proprie
tăți.

In acest proces complex al 
muncii de formare la tinerii ță
rani colectiviști a conștiinței socia
liste un rol important îl are ac
tivitatea culturala de masă. 
Pentru a se putea desfășură în 
bune condiții, partidul și guver
nul nostru au creat activității cul
turale de masă o baza ma
terială în continua dezvoltare. 
Toate instituțiile de stat și coope
ratiste au prevăzute în bugetele 
lor fonduri speciale pentru conti
nua dezvoltare a bazei materiale 
a activității culturale de masă. Și 
în statutul model al G.A.C. se pre
vede ca anual, un procent de 2% 
din venituri să formeze fondul cul
tural. Statutul model dă de ase
menea posibilitate colectiviștilor 
ca prin botarîrea adunării gene
rale procentul care formează fon
dul cultural sa fie mărit.

Gospodărind cu grijă acești bani, 
multe consilii de conducere ale 
gospodăriilor colective din raionul 
Negru Vodă au mobilizat pe co
lectiviști Ia realizarea unor im
portante edificii culturale. Și nu 
sînt puține locurile in care tine
retul, mobilizat de organizația 
U.T.M., sub conducerea organiza
ției de partid, a adus prin acțiu
nile de munca voluntară, o contri
buție însemnată ia ridicarea aces
tor edificii. Raspunzind dorinței și 
setei de cultura a tineretului, adu
narea generală a gospodăriei 
Comana a luat hotărirea de 
construi cu fondurile proprii 
precum și prin muncă voluntară — 
un cămin cultural. Acum, în Co
mana, cea mai mare și cea 
frumoasă clădire este căminul 
tural.

La Biruința, cei 15.000 lei ai 
fondului cultural al gospodăriei 
colective au fost de asemenea chel- 
tuiți cu folos și multi} chibzuință. 
Au fost cumpărate instrumente mu
zicale — un acordeon, o vioară 
etc. — precum și 6 jocuri de șah 
și cărți în valoare de peste 2.000 
lei. O anumită sumă a fost chel
tuita pentru costumele echipelor de 
dansuri populare, in același mod 
judicios și folositor au fost chel
tuite fondurile culturale și la 
G.A.C. Filimon Sîrbu, Cerchezu 
etc.

Comitetul regional de partid 
Constanța, analizind însă la sfîr- 
șitul anului trecut modul cum se 
desfășoară munca politică și cui-

din
a

mai 
cul-

Citiți

în pag. 2 și 3:

!
* Adunări studențești

consacrate dezbaterilor 
celei de a Il-a Conferințe 

Naționale a U.A.S.R. 

ELEVI GOSPODARI

La Școala nr. 112 de 7 ani din Capitală, copiii au folosit primele zile favorabile pentru a lucra 
in grădină.

tural-educativă de masa la sate, a 
scos la iveală faptul că deși au 
fost obținute o seamă de succese, 
totuși eie nu corespund inca cerin
țelor actuale ale oamenilor mun
cii, continuei dezvoltări și întăriri 
a agriculturii socialiste a regiunii.

Printre altele a fost subliniat cu 
tărie faptul ca trebuie încă luptat 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale a activității culturale, pentru 
înlăturarea risipei de fonduri.

Pe această linie, avîndu-se în 
vedere faptnl că în prezent tota
litatea țăranilor muncitori din sate 
sînt membri ai gospodăriilor co
lective, s-a hotărit unificarea fon
durilor culturale ale satului — cel 
al gospodăriei colective cu cel al 
sfatului popular și al cooperației 
— în vederea unei mai judicioase 
și mai bune folosiri a lor.

In raionul Negru Vodă, unele 
consilii de conducere și unii pre
ședinți ai gospodăriilor colective, 
deși apreciați pentru grija cu care 
gospodăresc avutul obștesc, nu au 
insa întotdeauna o atitudine justa 
față de cheltuirea fondițrilor cul
turale.

Un astfel de exemplu îl consti
tuie atît tovarășul Niculaie Pa- 
raschiv, președintele gospodăriei 
colective din Bărăgan! cît și pre-

I. ȘERBU

(Continuare in pag. 3 a) Foto D. D. FLOREA
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Deschiderea șantierului 
de muncă voluntară

al tineretului constănțean
Constanța a avut loc vineri 
amiază în prezența a peste

La 
după 
500 de tineri, membri ai brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică din 
întreprinderile, instituțiile și șco
lile din oraș deschiderea festivă a 
șantierului de muncă voluntară a 
tineretului pentru înfrumusețarea 
litoralului Mării Nogre.

Declarînd deschis noul șantier, 
tov. Nica'ae Sandu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc U-T.M. 
Constanța, a arătat că prin munca
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Importante concursuri pentru oamenii muncii 
din agricultură

Unitățile agricole socialist-cooperatiste din țara noastră au cîș- 
tigat o bogată experiență în organizarea muncii, în folosirea tehnicii 
și agrotehnicii înaintate, în munca desfășurata pentru obținerea 
unei producții agricole superioare.

In scopul mobilizării lor în sporirea continuă a producției și pro
ductivității muncii, în dezvoltarea inițiativei creatoare a muncito
rilor agricoli, a mecanizatorilor și membrilor unităților cooperatiste, 
în generalizarea experienței înaintate pentru obținerea de producții 
mari și de bună calitate, Ministerul Agriculturii și Silviculturii or
ganizează în acest an următoarele concursuri agricole : Concursul 
cultivatorilor de porumb, al cultivatorilor de sfeclă de zahăr, con
cursul pentru cel mai bun mulgător, pentru cel mai bun tractorist și 
pentru unitatea cu cel mai mare număr de vaci la suta de hectare 
teren agricol.

La aceste concursuri pot participa, după specificul lor, gospodă
rii agricole de stat, gospodării colective, întovărășiri agricole, ferme 
și stațiuni experimentale ale Institutului de cercetări zootehnice sau 
muncitori din gospodăriile agricole de stat și stațiuni de mașini și 
tractoare.

Cîștigătorilor celor cinci concursuri li se vor acorda premii în 
bani, medalii, diplome și insigne.

(Agerpres)

Sîmbătă 14 martie 1959

Tinerii Dumitru Codrișan și 
Marin V. Iov din secția vopsi- 
torie-vagoane a Complexului 
„Grivița Roșie" sînt pasionați 

pictori amatori

Mării Negre în partea de 
orașului Constanța pe o 
de 4 kilometri.
festivitatea deschiderii, 

celor 62 brigăzi utemiste

voluntară a brigăzilor de tineret 
din orașul Constanța se vor talu
za și planta cu arbori și arbuști 
malurile 
nord a 
porțiune

După 
membrii 
de muncă patriotică au început 
lucrul la taluzarea malului Alării 
Negre, prestînd primele ore de 
muncă voluntară pe noul șantier.

(Agerpres)

Un semn 
al

bunăstării
Desigur că reporterul, cu 

urechea-i trează și ochiul veș-{ 
nic căutător te simte dator &ă< 
descopere și să evidențieze pri-' 
mul noutatea vie și pregnantăi 
a fiecărei zile. Noutatea acestor < 
timpuri poate scă})a uneori—a-' 
lunci cind e mai măruntă —, 
omului nostru absorbit de crea
ții gigantice, care se măsoară' 
în milioane kilowați și mii de. 
cai putere. Mă gindesc, ti orbind < 
despre asta, la o știre măruntă,'

**

7 apărută nu de mult despre \ 
\ prima emisiune pentru ță- 
Srani a televiziunii noastre. Ne < 
)luîndu-l la început în seamă,' 
Ini-am trezit apoi gindindu miț 

insistent la faptul acesta. Ță-< 
rănii muncitori vor avea și ei\ 
de-acum la televiziune o emi-S 
siune a lor. Ce denotă insă a < 
ceasta ? Că au început să aparăi 
tot mai mulți abonați ai tele-S 
viziunii la sate (mai ales din < 
regiunile București și Ploești),< 
astfel că o emisiune pentru < 
ei devenise realmente o nece~< 
sitate. Și asta s-a realizat. De< 
acum vor apare pe ecran 
răni muncitori, cultivatori pri-< 
cepuți ai porumbului și sfecleU 

(de zahăr, ingineri, tractoriști,< 
>(savanți, care-și vor dărui unii( 
>)altora experiența. <
7 Desigur, faptul că țăranii* 
((muncitori au început să cumpe-ț 
>$re televizoare e un pas pe c.a-< 
Ulea civilizației socialiste, dar nu^ 
((numai atît. <
>> Fie că e în casa lui Petria* 
'Ddin Baba Ana, fost argat și dij'< 
((maș din neam in neam, crescut, 
)\sub bici și umilință sau a lui* 
I"Drăgan din Căzănești, fost mij-\ 

locaș chinuit de socotelile șh 
grijile lui Moromete, fie la că-* 
minul cultural din Cuza Vodă,' 
televizorul e un semn aț belșug 
gului care a intrat în casa ce'* 
lor care și-au unit brațul și' 
averea în gospodăria colectivă. < 

» Apariția televizorului la sat e* 
vdeci semnul incontestabil al' 
x bunăstării. <
>S în aL doilea rînd îmi vine J 
7 în minte uriașa revoluție cui- < 
V turala care se desfășoară cu( 
>) progrese rapide în țara noastră,\ 

fostă a opincarilor rămași a- < 
x nalfabeți de pe vremea lui< 
>S Buerebista, chinuiți de holeră, 
7 alte boli. Neștiința de cartea 
x fiind alungată cu ură de către< 

lumina acestor ani, s-a trezit <
7 în țăranul nostru însetat de cu- < 
x noaștere și cultură drugostea * 
>$ nemăsurată pentru ciștigarea J 
7 hranei minții și sufletului. Așa < 
A se face că la Belitori rulează < 
»cu succes Aida iar la Romînești\ 
7 vin buluc la sediul colectivei < 
X țărani de prin împrejurimi (co-^ 
nlectiviști și individuali) ca
7 vadă la televizor spectacolul cu < 
A „Omul cu arma"*. <
>$ Televizorul :.:ai înseamnă < 
\deci luminarea spirituală a ță- < 
x ranului nostru. <

mni sini și alte\ 
semnificații ale acestei noutăți < 

\ Astea două mi se par mie esen 
bțiale ș; convingătoare /

ION BAIEȘU



Adunări studcn(c$ii consacrate dezbaterilor
celei de a ll-a Conlcrlnlc Naționale

In toate centrele universitare ale țării au avut loc adunări ale ♦ 
activului organizațiilor U.T.M. și ale’ activului asociațiilor studen- I 
ților, adunări ale studenților și cadrelor didactice închinate dezba- Z 
terilor documentelor celei de a doua Conferințe Naționale a ♦ 
U.A.S.R. Mii și mii de studenți și cadre didactice au discutat î 
despre activitatea lor prezentă și viitoare cu un înalt spirit de Z 
răspundere, văzînd în indicațiile luminoase ale partidului singura Ț 
cale de a ridica procesul de învățămînt la nivelul sarcinilor ma- 1 
jore pe care opera de construcție socialistă economică și culturală Z 
ce se desfășoară în țara noastră, le pune în fața învățămîntului f 
nostru superior. Ț

La lași ca și la Timișoara, la Craiova, Petroșani, Galați, Ora- Z 
șui Stalin și Tîrgu Mureș studenții au urmărit și primit cu ace- * 
lași viu entuziasm lucrările Conferinței Naționale a U.A.S.R. și t 
hotărîrile acesteia. Iar acum, în aceste adunări, în atmosfera în- 4 

J fiăcărată, în aclamațiile prin care participanții ovaționau pentru ♦ 
I partid, pentru patria noastră, Republica Populară Romînă, străbă- ♦ 

tea puternic atașamentul nețărmurit al studențimii față de politica t 
partidului, față de poporul nostru, față de statul nostru democrat- I 
popular. *

Fii ai poporului muncitor, studenții, viitori intelectuali, stăpîniți ♦ 
de sentimentul mîndriei patriotice că sînt chemați să-și pună ta- * 
lentul și capacitatea lor creatoare în slujba construirii mărețului 4 

♦ edificiu al socialismului, au demonstrat adeziunea lor deplină și ♦ 
I hotărirea neabătută de a îndeplini luminoasele îndrumări ale | 
* Conferinței Naționale a U.A.S.R.. programul înălțător de muncă 4 
î reieșit din cuvintul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. j
4 în aceste adunări, pe baza amplelor dezbateri care au avut loc, 
f au fost adoptate măsuri concrete menite să ducă la îmbunătățirea ♦ 
T activității organizațiilor U.T.M. și a asociațiilor studenților în ♦ 
Z rîndurile studenților, la aplicarea hotărîrilor celei de a doua Con- î 
j ferințe Naționale a U.A.S.R. 4
A La sfîrșitul adunărilor studenții și cadrele didactice au aprobat ♦ 
4 unanim scrisorile trimise Comitetului Central al P.M.R. și Con- | 
f siliului de Miniștri al R.P.R. în care și-au găsit exprimarea cele 4 
A mai fierbinți sentimente de dragoste și atașament pentru partid f 
4 și guvern, pentru poporul nostru muncitor, hotărirea studențimii I 
ț de a-și dărui întreaga viață idealului întregului popor — con- 4 
A struirii socialismului în patria noastră scumpă, Republica Populară T 
4 Romînă. A

In centrul universitar Iași
♦

De curînd a avut loc în sala 
Teatrului Național „Vasile Alec- 
sandri“ din Iași adunarea acti
vului U.T.M. și al asociațiilor 
studenților care a dezbătut cu 
mult entuziasm sarcinile care-i 
revin din documentele Conferinței 
Naționale a U.A.S.R.

Expunerea asupra lucrărilor ce
lei de a II-a. Conferințe pe țară 
a U.A.S.R. și asupra învățăminte
lor ce se desprind din aceste do
cumente pentru activitatea studen
ților din Iași a fost prezentată de 
tovarășa Stana Enache, vice-pre- 
ședinte al comitetului executiv al 
U.A.S.R. Vorbind despre minu
natele condiții de învățătură fău
rite de partid fiilor și fiicelor ce
lor ce muncesc, ea a arătat că în 
1937 în Iași existau numai patru 
facultăți ale Universității cu apro
ximativ 2000 studenți, în marea 
lor majoritate studenți proveniți 
din păturile avute în timp ce astăzi 
lașul se mîndrește cu patru insti
tute, cu zece facultăți și cinci sec
ții, în care învață peste 7000 stu
denți, fii ai oamenilor muncii din 
orașele și satele Moldovei. Numă
rul căminelor a crescut în Iași de 
la 3 la 14, cu 3410 locuri; nu
mai în ultimii trei ani s-au con
struit 7 cămine noi cu 2000 
locuri. Peste 50 la sută din stu
denții ieșeni primesc burse. Stu
denții ieșeni ca și ceilalți stu
denți se străduiesc să răspundă 
grijii cu carc-i înconjoară statul 
nostru democrat-popular învățînd 
temeinic pentru a deveni specia
liști de înaltă calificare în opera 
de construire a socialismului.

Studenții din Iași, de pildă, sînt 
cei care au lansat în urmă cu 
cîtva timp chemarea către toți 
studenții patriei noastre de a se 
prezenta la examene bine pregătiți 
și a merge apoi după absolvire la 
locurile de producție, acolo unde 
va fi mai multă nevoie de ei. 
Studenții mediciniști din Iași au 
răspuns la această chemare, pre- 
xentîndu-se la examenele sesiunii 
din ianuarie în proporție de 98 la 
sută și promovînd în proporție de 
88 la sută.

Totuși în viața asociațiilor stu
denților din Iași au mai existat 
unele lipsuri în munca educativă 
pe linia cultivării în conștiința 
studenților a unui înalt spirit de 
răspundere față de învățătură, a 
dragostei pentru meseria aleasă. 
Așa cum arătau numeroși studenți 
care au luat cuvîntul în adunare 
mai există grupe de studenți în 
care spiritul de combativitate față 
de leneși și chiulangii, față de 
elementele înapoiate este slab. 
Acești vorbitori au cerut ca 
asociațiile studenților să lupte 
mai perseverent pentru a întări 
opinia de masă, combativă, a stu
denților împotriva acelora care-și 
încalcă îndatoririle.

Una din principalele probleme 
discutate a constituit-o de aseme
nea legarea mai strînsă a proce
sului de învățămînt cu viața, cu 
practica construcției socialiste. To
varășul Gh. Gheorghiu-Dej arăta 
la Conferința U.A.S.R. că sarcina 
principală ce stă în permanență în 

Aspect de la adunarea din Timișoara

fața învățămîntului superior este 
aceea ca, odată cu pregătirea teo
retică a studenților să se asigure 
o strînsă legătură a procesului de 
învățămînt cu cerințele industriei, 
agriculturii și culturii noastre so
cialiste în plină dezvoltare.

Vorbitorii, printre care studentul 
Ripiceanu Mihai și Păduraru Con
stantin au accentuat asupra ro
lului practicii premergătoare stu
diilor și s-a cerut ca institutele să 
acorde o mai mare atenție prac
ticii în producție. De asemenea, 
trebuie să crească mult rolul aso
ciațiilor în buna desfășurare a 
practicii, acordîndu-se o mai mare 
atenție comportării studenților în 
uzine și în fabrici, îndrumării a- 
cestora pentru a-și însuși o cali
ficare practică în domeniul specia
lității lor.

Numeroși studenți au arătat 
în adunare că o trăsătură speci
fică a intelectualului de tip nou, 
care dorește să-și pună cu devo
tament și pricepere capacitățile 
sale creatoare în slujba construc
ției socialismului, este pregătirea 
sa temeinică care trebuie să se 
fundamenteze pe terenul solid al 
concepției materialist - dialectice 
despre natură și societate. Profi
lul intelectualului de tip nou este 
de neconceput fără însușirea învă
țăturii marxist-leniniste, singura 
care deschide perspective nebă
nuite activității științifice.

Vorbitorii Mihai Teodosia, șeful 
catedrei de economie politică de la 
Universitatea „Al. I. Cuza", stu
denta Elisabeta Biliuță, tovarășul 
Vasile Serb, președintele Consiliu
lui U.A.S.-Iași și numeroși studenți 
au analizat activitatea desfășurată 
pe acest tărîm venind cu o seamă 
de propuneri pentru ridicarea ca
litativă a muncii ideologice și po
litice. In acest sens înarmarea 
studenților cu hotărîrile partidului 
și guvernului trebuie să constituie 
o preocupare permanentă pentru 
organizațiile U.T.M. și asociații. 
Numeroși studenți și cadre didac
tice au apreciat că învățămîntul 
politic, informările politice, con
ferințele ținute au contribuit — 
ceea ce trebuie continuat încă și 
în viitor — la înlăturarea din 
conștiința unor studenți a concep
țiilor înapoiate, antiștiințifice, idea
liste, precum și a rămășițelor mo
ralei burgheze. De asemenea, 
această muncă a dus la în
tărirea spiritului patriotic, la dez
voltarea unei puternice prietenii 
între studenții romîni și cei apar- 
ținînd altor naționalități.

Un rol mare în formarea inte
lectualului ae tip nou îl are cu
noașterea realizărilor regimului 
nostru democrat-popular, a bogă
țiilor și frumuseților patriei noa
stre socialiste. In această direcție 
organizațiile U.T.M. și asociațiile 
au datoria însă să contribuie în 
viitor cu mai multă perseverență 
la educarea studenților în spiritul 
patriotismului înflăcărat și al dra
gostei față de partid, în spiritul 

internaționalismului proletar, în 
spiritul mărețelor idei ale comu
nismului, folosind formele de mun
că verificate de practică, experien
ța pozitivă acumulată.

Pe aceeași linie organizațiile 
U.T.M. și asociațiile trebuie să 
dea atenția cuvenită educației co
muniste, patriotice a studenților 
prin muncă, cultivării la studenți 
a interesului pentru participarea 
la acțiunile de rnuncă patriotică. 
In acest domeniu studențimea 
ieșană are o bună tradiție ; s-a a- 
rătat astfel că 4000 de studenți au 
ajutat anul trecut la amenajarea 
complexului sportiv Giric, la re
darea de noi terenuri agriculturii, 
la construcția de șosele. Ia lucră
rile de pe diferite șantiere, și că 
în prezent în Iași sînt aproape 
200 brigăzi de muncă patriotică 
ce cuprind peste 4000 de studenți 
și care au efectuat numai în pri
mul semestru 26.320 ore muncă 
patriotică. In adunare studenții 
și-au manifestat dorința de a in
tensifica această activitate.

Intîmpinat cu aplauze prelun
gite, cu ovații îndelungi pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și Co
mitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, a 
luat cuvîntul în cadrul adunării 
tov. Dumitru Gheorghiu, membru 
supleant al G.C. al P.M.R., prim 
secretar al Comitetului regional 
de partid. După ce a trecut în re
vistă marile reializări ale regimu
lui nostru democrat popular pe tă- 
rîmul învățămîntului superior, ex
presie a grijii partidului și guver
nului pentru tînăra noastră gene
rație, pentru creșterea intelectuali
tății noi ieșite din popor, vorbito
rul a înfățișat perspectivele largi 
de activitate, de creație, în slujba 
poporului muncitor, ce se deschid 
în fața viitorilor absolvenți.

Intre altele, vorbitorul a relevat 
rolul și munca merituoasă a cadre
lor didactice în formarea noii ge
nerații de intelectuali. Apreciind 
pozitiv munca susținută a cadrelor 
didactice pentru permanenta îmbu
nătățire a cursurilor și a întregii 
activități didactice a atras atenția 
totodată asupra unor greșeli ideo
logicei, manifestări de obiectivism 
burghez și lipsă de combativitate 
în prezentarea teoriilor burgheze, 
manifestări ce se fac simțite în 
activitatea unor cadre didacticei

El a arătat necesitatea mobili
zării tuturor forțelor, a cadrelor 
didactice și a studenților, pentru 
aprofundarea studiului marxism-le- 
ninismului, pentru sporirea comba. 
tivității față de orice manifestare 
de apolitism și obiectivism bur
ghez, împotriva oricăror manifes
tări ale ideologiei și moralei bur
gheze.

In încheiere vorbitorul și-a ex
primat convingerea că studențimea 
ieșeană împreună cu cadrele di
dactice, vor face ca și pînă acum 
zid puternic în jurul partidului, 
conducătorul înțelept al poporului, 
în lupta pentru socialism și co
munism, pentru întărirea unității 
lagărului socialist în frunte cu pu
ternica și invincibila Uniune So
vietică.

Cadrele didactice și-au exprimat

In centrul universitar Timișoara
La adunarea studenților și a ca

drelor didactice din centrul univer
sitar Timișoara, tovarășul Tache 
Gheorghe, președintele Consiliului 
U.A.S.R. Timișoara a făcut expu
nerea cu privire la documentele 
celei de a II-a Conferințe pe țară 
a U.A.S.R. și învățămintele care 
se desprind pentru activitatea aso
ciațiilor studenților din Timișoara. 
In expunerea sa, vorbitorul a ară
tat entuziasmul în muncă și învă
țătură cu care a intîmpinat stu
dențimea patriei noastre Conferin
ța pe țară a U.A.S.R. In continua
re, el a subliniat condițiile optime 
de învățătură create de partid și 
guvern fiilor oamenilor muncii, 
arătînd, de pildă, că dacă în tim
pul regimului burghezo-moșieresc 
existau în Timișoara doar două fa
cultăți, azi există 4 institute cu 
numeroase facultăți însumînd de 
9 ori mai mulți studenți decît în 
trecut, 11 cămine și 5 cantine față 
de un cămin și o cantină cît erau 
înainte. El a vorbit de aseimenea 
despre conținutul nou al învățămîn. 
tului în statul democrat-popular, 
pus în întregime în slujba con
struirii socialisrttului. După ce a 
tratat în expunerea sa o seamă de 
probleme importante în legătură cu 
activitatea de învățătură a studen
ților, legarea procesului de învăță- 
mint și a activității de cercetare 
științifică de problemele practice 
ale industriei, agriculturii și cul
turii noastre, intensificarea muncii 
educative în rîndul studenților, 
vorbitorul a accentuat în mod deo
sebit asupra însemnătății însușirii 
de către studenți a învățăturii 
marxist-leniniste și asupra necesi
tății ascuțirii vigilenței revoluțio
nare împotriva 
nului de clasă, 
țelor ideologiei burgheze, a n 
nalismului și misticismului, 
această direcție 
cat cu asprime acele asociații care 
neglijează educarea ideologico-po- 
litică a studenților, pe acei stu
denți — puțini la număr, ce e drept 
— care au un nivel politic și 
ideologic scăzut, care se limi
tează la un cerc îngust de preocu
pări, pe acei studenți care își în
chipuie că vor putea deveni buni 
oameni de știință fără a lichida 
din conștiința lor rămășițele con
cepțiilor burgheze, retrograde.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participanți la adunare care au 
dezbătut probleme ridicate de do
cumentele Conferinței pe țară a 
U.A.S.R. In cuvîntul ei, tov. Bă- 
leanu Rodica, studentă la Institu
tul de medicină a exprimat dra
gostea și recunoștința tineretului 
studios față de partidul nostru 
drag, care a făurit condiții de 
învățătură dintre cele mai bune 
fiilor oamenilor muncii. Ea a re
levat apoi faptul că majoritatea 
studenților din Timișoara s-au pre?

uneltirilor dușma- 
împotriva rămăși- 
burgheze, a națio- 

....................In 
expunerea a criti-

La adunarea din sala Teatrului Național „V. Alecsandri" din lași

hotărirea de a fi mai mult alături 
de studenți, de a contribui mai 
mult la munca educativă prin pro
cesul de învățămînt și prin acti
vitatea depusă în afara procesu
lui de învățămînt. Numeroși vor
bitori au dezbătut larg sarcinile 
care au reieșit din documentele 
Conferinței Naționale a U A.S.R., 
din cuvîntarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej și pe care studenții 
și profesorii s-au angajat să le 
îndeplinească, astfel ca de pe băn
cile facultăților ieșene să plece 
specialiști cu o înaltă calificare, 
cu un înalt profil moral, înarmați 
cu ideologia clasei noastre mun
citoare, militanți neobosiți pentru 
politica partidului nostru.

gătit bine pentru examene și co
locvii, prezentîndu-se integral la 
ultima sesiune și obținînd note 
bune și a criticat acele asociații 
studențești care nu au dat cea mai 
mare atenție mobilizării studenți
lor la învățătură și la ridicarea ac
tivității științifice la un nivel înalt.

Povestind despre transformările 
minunate petrecute în viața atitor 
tineri, datorită grijii partidului, 
despre felul cum a devenit din 
muncitoare la fabrica „ion Fona- 
ghi“ studentă la Facultatea de chi
mie industrială, tov. Krohn Eiisa- 
beta a vorbit despre minunatele 
roade ale politicii leniniste a par
tidului în problema națională, de
spre frăția care există azi în 
R.P.R. între oamenii muncii ro
mîni și cei aparținînd minorități
lor naționale. Tocmai pentru a 
întări necontenit această frăție, a 
arătat ea, trebuie combătute cu 
hotărîre și lichidate rămășițele 
ideologiei dușmănoase, otrava na
ționalismului, șovinismului și cos
mopolitismului, combătînd orice 
tendință de izolare națională.

Numeroși vorbitori au dezbătut 
apoi probleme legate de intensifi
carea muncii ideologice în rîndul 
studenților. Astfel tov. Suma Cor
nel, de la Institutul Politehnic, 
luînd poziție față de tendințele de 
apolitism ale unor studenți, a sub
liniat importanța studiului temei
nic al științelor sociale, al marxism- 
leninismului, și a scos în evidență 
faptul că studentul trebuie să aibă 
în toate împrejurările o atitudine 
partinică, să fie necruțător față de 
influențele ideologiei și 
burgheze, față de 
tice, incompatibile 
intelectual de tip 
Henri Aubert, de
Medicină, a arătat că atît studen
ții, cît și cadrele didactice trebuie 
să-și însușească cu cea mai mare 
perseverență marxism-leninismul, 
să ia imediat poziție activă împo
triva teoriilor dușmănoase, revi
zioniste și a criticat pe profetsorii 
care nu caută să se pună neconte
nit la curent cu ultimele cuceriri 
ale științei în general, și în primul 
rînd ale marxism-leninistAului.

Tov. Gsikoș Ștefan a vorbit des
pre dragostea studenților față de 
învățătura partidului, evidențiind 
activitatea cercurilor științifice de 
pe lîngă catedrele de științe socia
le, ale căror tematici sînt legate 
de problemele construcției socia
liste. Tot în legătură cu munca 
ideologică în rîndul studenților a 
vorbit și tov. Jucu Lucia care a 
accentuat asupra spiritului parti

moralei 
rămășițele mis- 
cu ținuta unui 
nou. Profesorul 
la Institutul de

galișiiW T

nic ce trebuie să caracterizeze ac
tivitatea culturală educativă a aso. 
ciațiilor studenților — criticînd 
unele tendințe de cosmopolitism 
manifestate de unii studenți — și 
a insistat asupra necesității legă
rii acestei activități de problemele 
majore ale vieții studențești.

In cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Micota, prim secretar al 
comitetului regional U.T.M., a ară
tat însuflețirea cu care au primit 
studenții din Timișoara cuvînta
rea tovarășului Gh Gheorghiu- 
Dej la a II-a Conferință pe țară 
a U A.S.R., cuvîntare ce constituie 
un amplu program de, muncă și 
luptă pentru tineretul nostru stu
dios.

Tovarășul Ion Cîrcei, secretar 
al C.C. al U.T.M. a vorbit despre 
importantele sarcini ale tineretu
lui nostru stud<os în lupta pentru 
construirea socialismului. Hotărî
rile Conferinței Naționale a 
U.A.S.R. sînt o chemare de a îm
bunătăți și mai mult munca 
U.A.S.R. sub conducerea partidu
lui și îndrumarea organizațiilor 
U.T.M. Din partea C.C. al U.T.M., 
tov. Cîrcei a urat succes deplin ac

ln centrul universitar 
Orașul

La adunarea studenților din 
Institutul politehnic — Orașul 
Stalin au participat sute de stu
denți ai facultăților de mecani
că, de construcții de mașini și 
silvicultură, cadre didactice și invi
tați de seamă — activiști de par
tid, U.T.M., de stat, muncitori frun
tași și directori din întreprinderile 
.din Orașul Stalin.

A fost supusă discuției prin 
referatul ținut de tov. Marcu 
Marin, președintele Consiliului 
U.A.S.R. din institut întreaga 
muncă a studenților, organizați 
în asociații, începînd cu pregăti
rea profesională, politică și ideo
logică și terminînd cu activitatea 
gospodărească.

Zeci de studenți, profesori, a- 
sistenți, muncitori fruntași, ingi
neri au acordat în cuvîntul lor 
o importanță cu totul deosebită 
problemei pregătirii profesionale 
temeinice a studenților, legării 
acestei pregătiri cu practica, pe 
linia prețioaselor îndrumări din 
Salutul G.G. al P.M.R. și Consiliu
lui de Miniștri adresat Conferinței 
pe țară a U.A.S.R.

Convinși de faptul că pentru 
formarea unor ingineri 
tă pregătire tehnică și științifică, 
participanți activi la opera de 
construire a socialismului în pa
tria noastră este necesară însu
șirea temeinică a cunoștințelor 
științifice, profesionale și politice, 
studenții din Orașul Stalin, în 
marea lor majoritate s-au stră
duit să-și îndeplinească această 
sarcină. In cuvîntul lor studenți 
cum sînt Coca Mariana, Soare 
Iosif, Nagy Tiberiu de la Facul
tatea de mecanică și alții — au 
vorbit despre rezultatele obținu
te la examene de. studenți.

Astfel, în anul universitar 
1957-1958 studenții au obținut 
rezultate calitativ superioare a- 
nilor precedenți; notele cuprinse 
între 7 și 10 reprezintă majori
tatea calificativelor obținute. Sînt 
ani de studii și facultăți care au 
încheiat anul universitar trecut 
cu un bilanț strălucit, toți stu
denții prezentîndu-se la examene 
și promovîndu-le integral. Pen
tru studenții din anul I care nu 
au încă o experiență în domeniul 
muncii universitare și pentru cei 
proveniți din cîmpul muncii au

cu o înal-

tivității asociațiilor studenților din 
Timișoara.

Cu vii aplauze a fost întîmpi- 
nată apoi cuvîntarea tov. Martin 
Isac, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al comitetu
lui regional de partid Timișoara, 
care a scos în evidență grija par
tidului și guvernului pentru tînă
ra noastră generație, pentru inte
lectualii de mîine ai poporului. 
Vorbitorul a arătat cît de larg este 
cîmpul de activitate ce se deschide 
în fața viitorilor absolvenți care 
vor putea să-și valorifice cunoș
tințele căpătate în facultăți, în 
activitatea practică pentru con
struirea socialismului. Partidul și 
poporul nostru muncitor, a spus în 
încheiere vorbitorul, așteaptă cu 
multă încredere ca rezultatele ob
ținute pe linia pregătirii politico- 
idedogice și profesionale, să fie 
la înălțimea sarcinilor și a condi
țiilor create. Cuvîntarea a fost 
deseori întreruptă de urale și 
aplauze la adresa iubitului con
ducător și părinte al tinerei gene
rații — Partidul Muncitoresc Ro
mîn, a Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 

Stalin
fost organizate meditații șf con
sultații speciale la matematică, 
fizică și mecanică. Pentru sti
mularea muncii profesionale s-au 
organizat concursuri de matema
tică și fizică la care 12 din stu
denții institutului s-au calificat în 
faza finală. A fost apreciat aportul 
pe care-1 aduc absolvenții insti
tutului cît și studenții, în timpul 
practicii, la realizarea sarcinilor 
de producție ale uzinelor „Stea
gul Roșu", „Ernst Thalmann“ și 
ale altor întreprinderi. Despre a- 
ceste lucruri au vorbit muncito
rii și inginerii acestor întreprin
deri.

In cuvîntul său, maistrul Vi
zitiu Ion de la uzinele de trac
toare „Ernst Thalmann“ spunea 
studenților în adunare: „Sînteți 
chemați să realizați de acum îna
inte o și mai strînsă legătură cu 
oamenii muncii din fabrici și 
uzine, cu muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din producție. Sînteți 
chemați să împărtășiți cunoștin
țele voastre teoretice, ajutînd 
pe muncitori prin conferințe, sfa
turi și cursuri de minim tehnic, 
să-și ridice încontinuu nivelul 
profesional, iar voi să învățați 
de la ei deprinderi necesare mun
cii în uzină, să cunoașteți viața 
și munca în uzină, să îmbinați ar
monios teoria cu practica muncii 
în uzină".

Asociația studenților, sub în
drumarea organizației U.T.M. și 
alături de cadrele didactice s-a 
preocupat și pînă acum de orga
nizarea practicii în producție a 
studenților, creînd comitete de 
practică pe ani de studiu, anali- 
zînd periodic rezultatele practicii 
și contribuția directă a studenți
lor la procesul de producție. Re
zultatele obținute nu-i mulțu
mesc însă pe studenți. Ei au îm
brățișat cu căldură sarcina tra
sată de partid de a lega mai 
strîns învățămîntul cu practica 
și de a participa direct, încă de 
pe băncile facultății, la activita
tea productivă. Pe această linie, 
în adunare ei au hotărît ca fie
care student să lucreze o zi pe 
săptămînă în producție, iar stu
denții din anii I, II și III meca
nică să obțină calificarea la lo
cul de muncă într-e meserie le-

a II. A. S. B.
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gată de specialitatea pentru care rat dezbaterile adunării dovedeș- ■ 
se pregătesc. Studenții secției te pregnant că studenții din Ora-
tehnologia prelucrării la cald șui Stalin s-au ridicat la nive- 
și-au luat angajamentul că vor Iul înțelegerii marilor sarcini ce 
ajuta pînă la sfîrșitul anului de le revin. In majoritatea lor co-1 
studii la elaborarea a cel puțin 4 vîrșitoare ei dovedesc o conștiin- 
șarje în cadrul uzinei „Steagul ță politică înaintată, un profil 
Roșu", iar studenții Facultății de moral nou, o atitudine nouă, so- 
silvicultură vor executa lucrări cialistă față de muncă. Studiind 
de împăduriri pe o suprafață de învățătura marxist-leninisiă, însu- 
cel puțin 30 de hectare. Brisrăzi- șindu-și politica partidului nostru, 
le de muncă patriotică vor aju- studenții au ajuns să înțeleagă 
ta la construirea a două blocuri mai bine rolul lor în societate ; ei 
de locuințe, executînd muncile își leagă puternic idealul lor de 
de mare volum etc. viață de idealul întregului popor —

Spiritul în care s-au desfășu- construirea socialismului.

In centrul universitar Petroșani
La Institutul de mine „Gh. 

Gheorghiu-Dej" din Petroșani a 
avut loc de curînd o entuziastă 
adunare a studenților organizată 
cu scopul dezbaterii învățăminte
lor și sarcinilor ce se desprind 
din documentele celei de a II-a 
Conferințe pe țară a U.A.S.R. 
Referatul prezentat a făcut o pro
fundă analiză a activității educa- 
tiv-politice, profesionale, științifi
ce, cultural-artistice și sportive a 
Asociației studențești din institut.

în mod special a fost dezbă
tută însă problema legării cît 
mai strînse a învățăturii cu prac
tica, în lumina indicațiilor reieșite 
din cuvîntarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej. Astfel, numeroși 
studenți, cadre didactice și 
mineri au vorbit despre realiză
rile obținute pînă acum în activi
tatea practică și au preconizat o 
serie de măsuri menite să strîngă 
în viitor și mai mult legăturile 
dintre activitatea teoretică și cea 
practică, lucru pentru care Insti
tutul de mine din Petroșani, fiind 
așezat în centrul bazinului carbo
nifer al Văii Jiului, are toate 
condițiile.

Studenții Avram Traian anul 
II, Suciu Nicolae anul I, Măruță 
Gh. anul II și mulți alții, pre
cum și Stoica Emil, lector, Nagy 
Bela, asistent, Suba Elisabeta, 
asistentă, minerii Haidu Iuliu, 
Erou al Muncii Socialiste, șefi ai 
unor exploatări miniere din Va
lea Jiului, și alții care au 
vorbit la adunare, au arătat că 
practica premergătoare studiilor 
organizată în cadrul exploatărilor 
miniere din Valea Jiului i-a apro
piat mai mult pe studenți de pro
ducție, de procesul muncii prac
tice, ajutîndu-i să capete o mai 
temeinică calificare tehnică. Nu
meroși studenți, muncind efectiv 
în exploatările miniere alături de 
muncitorii mineri au fost calificați 
ca ajutori mineri, mineri, electri
cieni, lăcătuși etc. In vederea bu

In centrul universitar Tg. Mureș
In zilele de 10 și 11 martie a a- 

vut loc la Palatul Culturii din Tg. 
Mureș într-o atmosferă entuziastă 
adunarea studenților și cadrelor 
didactice de la cele două institute 
de învățămînt superior din locali
tate — Institutul medico-farmace- 
utic și Institutul de teatru — con
sacrată dezbaterii hotărîrilor celei 
de a II-a Conferințe pe țară a 
U.A.S.R.

La adunare au participat tova
rășii Alexandru Moghioroș mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Leonte Răutu membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Csupor Ludovic, mem
bru al C.C. al P.M.R. prim secre
tar al Comitetului regional de par
tid al R.A M., Kovacs Gyorgy, 
scriitor, membru al C.C. al 
P.M.R., Kopandy Alexandru, se
cretar al C.C. al U.T.M., activiști 
de partid și de stat, membri ai 
corpului didactic, activiști ai 
U.T.M. și ai asociațiilor studenți
lor.

După ce tovarășul Nemes Ist
van, președintele Asociației studen
ților din Tg. Mureș a deschis adu
narea, tovarășul lanos Gheczy, vi
cepreședinte al consiliului U.A.S.R. 
a prezentat o dare de seamă des
pre activitatea studenților din in
stitutele de învățămînt superior din 
Tg. Mureș, în lumina cuvîntării 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej și 
a documentelor celei de a II a Con
ferințe pe țară a U.A.S.R. Tovară
șul Gheczy, a arătat că hotărîrile 
conferinței și în special cuvîntarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
vor constitui firul călăuzitor în 
întreaga activitate a asociațiilor 
studenților, în munca pentru edu
carea unor tineri intelectuali, de
votați poporului și partidului, con
structori activi ai socialismului în 
patria noastră.

Vorbitorul a arătat că partidul 
și statul nostru democrat popular 
au asigurat condiții optime de în
vățătură tuturor studenților, indi
ferent de naționalitate. Din cei 784 
studenți din Tg. Mureș 457 sînt 
bursieri. Statul le-a pus la dispo
ziție săli de curs, un nou cămin 
studențesc, cadre didactice cu înal
tă calificare, laboratoare și tot ce 
este necesar pentru pregătirea lor 
științifică și ideologică. El a ară
tat că exprimîndu-și recunoștința 
față de aceste condiții, înțelegîn- 
du-și menirea, majoritatea studen
ților își dovedesc patriotismul prin 
fapte, prin sîrguință la învățătură, 
în acțiunile obștești. De asemenea 
absolvenții celor două institute lu
crează cu devotament acolo unde 
au fost trimiși de statul nostru ca 
medici, farmaciști, actori.

Studenții obțin tot mai multe 
succese la învățătură, La I.M.F. 
de pildă, din cele 1293 examene 
programate în ultima sesiune stu
denții s-au prezentat la 1278 și au 
trecut cu succes 1264 examene. 
Procentul celor ce nu s-au prezen
tat sau n-au reușit la examene re
prezintă doar 1,8 la sută. In con
tinuare vorbitorul s-a referit pe 
larg la participarea studenților la 
activitatea cercurilor științifice, la 
practica studenților, la munca de 
îmbinare a lor cu învățătura marx- 

nei desfășurări a practicii premef 
gătoare studiilor s-au luat r 
timp o serie de măsuri organic-. - 
torice ca încheierea convențiilor 
de colaborare cu Combinatul car-, 
bonifer din Valea Jiului, reparti
zarea studenților la exploatările 
miniere din Valea Jiului, crearea 
condițiilor materiale necesare de 
lucru și de trai.

In timpul dezbaterilor, studenții 
din Petroșani — fii de muncitori 
și țărani muncitori, în majorita
tea lor eî înșiși muncitori — și-au 
exprimat adeziunea totală la che
marea partidului • de a forma o 
opinie de masă în rîndul tinerilor- 
pentru a se pregăti în vederea in
trării în școli superioare, muncind 
mai întîi în producție, convinși i 
fiind că drumul cel mai sigur 
spre învățămîntul superior, spre o 
înaltă calificare superioară, trece 
prin școala muncii în fabrică, în 
mină, pe șantier, în gospodăria 
colectivă. In acest sens studenții 
Institutului de mine din Petroșani 
au luat hotărirea de a se înțîțni 
cu elevii școlilor medii din re" 
ne și de a discuta cu ei, ar?tm-^ 
du-le frumusețea muncii de miner 
și îndrumîndu-i spre munca în 
mină, pentru a se califica și abia 
după aceea să urmeze cursurile 
unui institut de învățămînt supe
rior.

în cuvîntul lor studenții din 
centrul universitar Petroșani au 
dovedit multă seriozitate, maturi
tate în analizarea principalelor 
aspecte ale activității lor.

Studenții și cadrele didactice au 
împărtășit din experiența lor de 
muncă în domeniul activității pro
fesionale și educative, au propus 
forme și metode noi în vederea 
ridicării nivelului . muncii studenți
lor. Toate acestea deschid activi
tății viitoare perspective noi. Ho- 
tărîrea studenților este nestrămu
tată, ei vor munci neobosit, pu- 
nînd toată puterea lor, întreaga
capacitate creatoare în _ slujba po- • 
porului, pentru victoria socialis
mului.

ist-leninistă, la activitatea cultu
ral artistică a studenților.

Luînd cuvîntul la discuții, stu
dentul Păli Andrâs, de la I.M.F., ' 
fiu de miner, fost delegat la Con
ferința pe țară a U.A.S.R. a rela
tat celor prezenți despre atmosfera 
de însuflețire și entuziasm care a 
domnit la această conferință. El 
a arătat că problemele discutate la 
conferința pe țară despre apropie
rea dintre studenții romîni și cei 
aparținînd naționalităților conlo
cuitoare au fost îmbrățișate cu de
plină aprobare de către studenții 
din Tg. Mureș. Faptul că unii stu
denți nu cunosc suficient limba ro? 
mină, a arătat el, îngreunează ac
tivitatea lor și în studii și în prac
tică. Atît el cît și alți vorbitori au 
subliniat că însușirea limbii romîne 
îi poate ajuta pe studenți să-și însu
șească mai bine cuceririle științei, 
inclusiv ale științei medicale, ale 
artei și culturii înaintate din R.P. 
Romînă, fapt ce va face posibilă 
lărgirea orizonturilor, pregătirea 
mai temeinică a studenților ,în 
folosul fiecăruia în parte și în fo
losul patriei noastre socialiste.

Studenții Săndor Borbăla, Mi- 
haly Komăromi, Pușkâs Erzsebet 
și mulți alții au arătat că educa
rea studenților în spiritul patrio
tismului socialist și al intern/**^ 
nalismului proletar reprezintă v a 
din sarcinile principale ale asocia
ției studenților.

— Trăim în patria noastră co
mună — Republica Populară Ro
mînă — și avem datoria sfîntă să 
o slujim cu dragoste și devotament 
au arătat ei.

Numeroși vorbitori au subliniat 
că fiecare student care învață în 
limba maghiară trebuie să se stră
duiască să învețe și limba romînă, 
să considere limba romînă ca a 
doua limbă maternă. Participanții 
la discuții, studenți și profesori, au 
propus să fie dezvoltate toate for- 
mele de activitate care pot servi la 
întărirea frăției între studenții ma
ghiari și studenții romîni din alte 
centre universitare la cunoașterea 
lor reciprocă. Legăturile de priete4 
nie și conlucrare care s-au stabi
lit în ultimii ani între studenții de 
la I.M.F. Tg. Mureș și cei de la 
institutele surori din București, lași, 
Cluj și Timișoara, între studep*>< 
Institutului de teatru din Tg. , 
reș și ai Institutului „I. L. Cafă^ 
giale" din București trebuie în vii
tor să fie dezvoltate și mai mult.

Tovarășul Andrăsoffszky Tibor, 
rectorul Institutului medico-farma- 
ceutic, La jos Szabo, directorul In
stitutului de teatru „Szentgyorgyi 
Istvan", prof. dr. Andrâs Kelemen, 
prof. dr. Doczy Păli, prof. Vasile 
Săbedeanu și numeroși studenți au 
arătat că una din formele sub ca
re se manifestă naționalismul — 
această armă otrăvită a dușmanu
lui — este izolarea națională, se
paratismul în știință și cultură. 
Ei au subliniat că studenții trebuie 
să-și însușească marile valori ale 
culturii și științei romînești pro
gresiste, să fie mîndri de realiză
rile regimului democrat-popular și 
să participe activ alături de între-

(Continuare în pag. 3 a)
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gul tineret la construcția socialis
mului în R.P. Romînă.

Numeroși vorbitori au arătat că 
paralel cu temeinica pregătire pro
fesională, studenții trebuie să se 
înarmeze puternic cu știința mar- 
xism-leninismului pentru că numai 
de pe o astfel de bază vor putea 
participa activ la viața socială ca 
intelectuali înaintați, vor putea con
tribui la descoperirea, demascarea 
și zdrobirea oricăror manifestări și 
influente ale ideologiei burgheze.

Fără o concepție materialistă fer
mă — au arătat numeroși vorbi
tori — nu poate fi aprofundată cu 
adevărat o știință, nu pot fi în
țelese marile transformări sociale 
prin care a trecut și continuă să 
treacă țara noastră. Fiecare tînăr 
intelectual trebuie să-și însușească 
morala comunistă, morala frăției, 
într-ajutorării între oamenii mun
cii, morala înaltă a clasei noastre 
muncitoare. Ca viitori medici, far
maciști și actori trebuie de aseme
nea să se pregătească pentru a răs- 
pindi știința și cultura în rîndul 
maselor, să lupte activ împotriva 
misticismului, împotriva tuturor in
fluențelor ideologiei și moralei bur
gheze.

Vorbitorii au arătat că organi
zațiile U.T.M. și asociațiile stu
denților sub conducerea organiza
țiilor de partid, trebuie să militeze 
puternic pentru formarea unor in
telectuali de tip nou, cu concepții 
înaintate, participant activi la con
strucția socialismului.

Un moment emoționant a fost 
acela cînd în numele celor 36 stu
denți din anul 4 pediatrie (I.M-F.) 
studentul Balogh Zoltăn a cerut să 
li se permită ca practica de vară 
s-o facă în spitalele din regiunea 
Suceava. întreaga sală a ovațio
nat atunci pentru patria noastră 
comună — Republica Populară Ro
mînă — pentru frăția indestructi

bilă dintre poporul romîn și națio
nalitățile conlocuitoare.

La adunarea studenților 
Mureș au luat cuvîntul și 
șii Kopandy Alexandru, 
al C.C. al U.T.M., Kiraly . 
prim secretar al comitetului regio
nal U.T.M., profesori universitari, 
reprezentanți ai muncitorilor din 
Tg. Mureș- Ei au subliniat însem
nătatea celei de a Il-a Conferințe 
pe țară a U.A.S.R. și a cuvîntării 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
pentru dezvoltarea continuă a ac
tivității profesionale, politice și ob
ștești a studenților. Adunarea a de
monstrat puternic hotărîrea tine
retului studios din Tg. Mureș de a 
lupta pentru construirea socialis
mului, pentru continua cimentare 
a frăției dintre poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare, pen
tru aplicarea consecventă a politi
cii naționale leniniste a partidului, 
pentru demascarea și zdrobirea 
oricărei manifestări a influenței na
ționalismului burghez.

Spre sfîrșitul adunării a luat cu
vîntul tovarășul Csupor Ludovic, 
prim secretar al Comitetului regi®- 
nal de partid din R.A.M. Apoi s-a 
adresat studenților, rostind o am
plă cuvîntare tovarășul Alexandru 
Moghioroș, membru al Biroului 
Poliție al C.C al P.M.R, Cei pre- 
zenfi au aclamat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, pen
tru Comitetul său Central în frun
te cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej.

După adoptarea unui plan de 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității profesionale și de educare 
politică și ideologică a studenților 
din centrul universitar Tg. Mureș, 
participanții au adoptat cu entu
ziasm textul unei telegrame adre
sată C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej și Consiliului 
de Miniștri, tovarășului Chivu 
Stoica.

In încheiere întreaga adunare a 
intonat Internaționala.

din Tg. 
tovară- 
secretar 
Karoly,

cu caracter politic, științific, cul
tural etc.

Numeroși vorbitori s-au referit 
în cuvîntul lor la faptul că tre
buie lărgită legătura studenților 
cu via(a, cu munca practică, cu 
muncitorii din uzine și țăranii

muncitori din sectorul socialist al 
agriculturii. Aceasta va contri
bui la educarea studenților pen
tru a se încadra, la absolvire, 
acolo unde este nevoie de spe
cialiști agronomi, acolo unde 
hotărăște soarta recoltelor.

In centrul universitar Craiova
Aproape 1.000 de studenți din 

Institutul agronomic „Tudor Vla- 
dirnirescu" din Craiova au dez
bătut de curînd documentele 
Conferinței Naționale a U.A.S.R. 
La adunarea închinată acestor 
dezbateri au fost invitate cadre 
didactice, activiști de partid, 
U.T.M. și de stat, muncitori din 
uzine și fabrici, mecanizatori 
etc.

Raportul ținut de tovarășul 
Grigore Crăiuiceanu, membru al 
Comitetului Executiv al U.A.S.R. 
a scos in relief importanța Con
ferinței pe țară a U.A.S.R. pentru 
dezvoltarea activității studenți
lor, pentru ridicarea nivelului 
muncii lor Au fost relatate în 
raport condițiile optime in care 
muncesc și. învață studenții In
stitutului agronomic din Craio
va, sprijinul larg, 
pe care partidul îl 
denților. Astfel, s-a 
pilda, că 57 la sută 
total al studenților 
agronomic din Craiova sînt bur
sieri.

Vorbitorul s-a referit apoi în 
raportul său la succesele obținute 
de studenții craioveni la învăță
tură, puternică manifestare a re
cunoștinței față de popor, partid 
și guvern.

Faptul acesta se datorește în
tr-o măsură hotărîtoare îmbună
tățirii compoziției sociale, prin 
intrarea în institut a numeroși 
tineri muncitori proveniți din u- 
zine și din sectorul socialist al 
agriculturii, tineri care au adus 
cu ei un suflu nou de muncă, o 
atitudine nouă, care poartă am
prenta seriozității și disciplinei 
muncitorești.

Un loc deosebit în dezbaterile 
adunării l-a ocupat activitatea de 
cercetare științifică desfășurată 
de studenți. Temele prezentate 
de către cei peste 350 de stu
denți încadrați în cercurile știin
țifice studențești vădesc o preo
cupare intensă față de proble
mele majore actuale ale agricul
turii regiunii, dorința de a con
tribui la rezolvarea cu succes a 
unor sarcini ale economiei lo
cale. Cum spunea în cuvîntul 
său tovarășul Constantin Bulu- 
giu, numeroși studenți ca Toma 
Constantin și alții au căutat prin 
cercetările lor să dea o rezol
vare practică problemei privind 
cultivarea diferitelor soiuri de 
grîu în condițiile de climă și sol 
ale Olteniei. De asemenea, îndru
mați în activitatea de cercetare

multilateral, 
acordă stu- 
arătat, de 

din numărul 
Institutului

de cadrele de specialitate ei au 
pornit la abordarea și rezolvarea 
unor probleme legate de meca
nizarea agriculturii, ca de pildă, 
stabilirea monogramei pentru re
glarea debitului la mașina M.I.T. 
3,6 de împrăștiat îngrășăminte 
chimice precum și a altor pro
bleme privind aplicarea Îngrășă
mintelor bacteriene pe nisipuri. 
Activitatea in cercurile științifi
ce studențești — spunea vorbi
torul — se va oglindi deplin a- 
tunci cind noi vom merge in pro
ducție și cind vom putea să re
zolvăm cu competență probleme
le tehnice și științifice pe care le 
ridică agricultura noastră socia
listă.

Studenții craioveni mobilizați 
de organizațiile U.T.M. și de a- 
sociațiile studențești, au partici
pat la acțiuni de muncă patrio
tică in G.A.C.-uri, G.A.S.-uri, la 
înfrumusețarea orașului Craiova, 
depunînd peste 6.000 de ore mun
că voluntară.

Atît raportul cît și peste 20 de 
vorbitori care au luat cuvîntul, 
printre care studentul Teodor 
Mulea, tovarășul Nicolae Tecu- 
șan, candidat în științe tehnice, 
au relevat faptul că in cadrul 
Institutului agronomic din Cra
iova s-au obținut realizări de 
seamă. Ei au arătat însă că în 
domeniu] muncii politice și ideo
logice se manifestă o șeamă de 
lipsuri Referatul, precum și vor
bitorii au amintit despre unele 
manifestări ale ideologiei bur
gheze care și-au făcut loc în rin- 
dui unor studenți. Acești stu- 
denți, puțini la număr, se mai 
găsesc sub influența concepțiilor 
mistice, trăiesc intr-o lume în
gustă de preocupări, sînt pasivi 
și indiferenți, absenți la tot ce 
se petrece în jurul lor. Față de 
asemenea manifestări vorbitorii 
au luat o poziție fermă, comba
tivă, exprimîndu-și hotărîrea de 
a combate orice manifestări de 
acest fel. Studentul Negrea Isi- 
dor precum și. alți studenți au sub
liniat în cuvîntul lor faptul că 
asociația studenților, alături de 
organizația U.T.M. trebuie să sprî- 
jine cadrele didactice de la ca
tedrele de științe sociale pentru a-i 
mobiliza și ajuta pe studenți 
să-și însușească temeinic învă
țătura marxist-leninistă. In legă
tură cu aceasta s-a scos în relief 
necesitatea intensificării muncii 
educativ-polîtice în rîndul studen
ților, organizării unor conferințe

In centrul universitar Galați
Centrul universitar Galați a cu

noscut într-una din zilele trecute 
o manifestare entuziastă a studen- 
țimii gălățene. Peste 1000 de stu
denți care urmează cursurile 
Institutului politehnic și ale Fa
cultății de îmbunătățiri funciare 
și organizarea teritoriului agricol, 
cadre didactice și invitați au luat 
parte la adunarea închinată dez
baterilor documentelor celei de a 
Il-a Conferințe pe țară a U.A.S.R.

In majoritatea lor zdrobitoare 
studenții din centrul universitar 
Galați, mobilizați de organizația 
U.T.M. și de asociațiile studen
ților, sub conducerea organiza
ției de partid, au obținut succe
se în activitatea lor profesiona
lă și obștească, pe tărîmul, pre
gătirii lor politice, ideologice. 
Expunerea făcută de tov. Ion 
Bejan, președintele Consiliului 
U.Â.S.-Galați pe marginea lucră
rilor Conferinței Naționale a A- 
sociațiilor Studenților, numeroși 
vorbitori — studenți și cadre 
didactice, cuvîntul de salut adre
sat studenților gălățeni în nu
mele Comitetului regional Galați 
al P.M.R. de tov. Ion Apostola- 
che, secretar al comitetului regio
nal — toate au subliniat crește
rea maturității politice a studen
ților, creșterea răspunderii față 
de îndeplinirea îndatoririlor ce 
le au ca studenți ai patriei noa
stre.

In condițiile în care învață și 
trăiesc studenții gălățeni — a- 
vînd la dispoziție localuri bine 
amenajate, 3 cămine studențești 
cu o capacitate de 700 locuri și 
o cantină la care servesc masa 
600 de studenți; mai mult de ju
mătate din numărul studenților 
sînt bursieri etc. — nu este po
sibil, se sublinia deseori în dez
bateri, ca aceștia să nu depună 
eforturi mereu sporite pentru a 
obține o înaltă calificare profe
sională, o pregătire multilatera
lă, la nivelul cerințelor epocii so
cialiste.

Vorbind despre activitatea pro- 
fesiona'l-științifică și practică a 
studenților, atît referatul cît și 
participanții la discuții au rele
vat succesele obținute, analizînd 
cu spirit de răspundere lipsurile. 
Studenții învață cu conștiinciozi
tate. Prin activitatea științifică 
mereu mai strîns legată de ne 
cesitățile practicii, studenții par
ticipă încă de pe băncile facultă
ții la rezolvarea unor sarcini le
gate de cerințele construcției so
cialiste. Vorbitorii dintre care stu
denții Dumitru Tudor, Stamatei Tu- 
dorel și mulți alții au arătat că tre
buie luate o seamă de măsuri pen
tru îmbunătățirea acestei activi
tăți, făcînd propuneri concrete în 
acest sens.

Cele 19 cercuri științifice 
acest 
prin 
Pe

industrială a 
aproape jumătate

00-0

Sosirea unei delegații economice franceze
Vineri seara a sosit în Capitală 

delegația economică franceză, con
dusă de dl. Jean Deciry, din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Franței. Delegația franceză va 
duce tratative în vederea stabili
rii, în cadrul acordului în vigoare, 
a volumului schimburilor de măr
furi pe anul 1959 între Franța și 
R.P. Romînă.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată 
de N. Anghel, secretar general în 
Ministerul Comerțului, precum și 
de funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și Minis
terul Comerțului.

Au fost de față reprezentanți ai 
Legației Franței la București.

(Agerpres)

Blocuri muncitorești construite pentru muncitorii uzinei de produse sodice nr. 2 — Govora

economică și 
giunii. Totuși 
din membrii cercurilor științifice 
s-au mărginit să participe doar 
la ședințele de referate fără a 
contribui activ la rezolvarea te
melor propuse. Organizația 
U.T.M. și asociațiile studenților 
trebuie să organizeze și pe mai 
departe consfătuiri comune ale 
cercurilor științifice cu muncito
rii, maiștrii, tehnicienii și ingi
nerii din întreprinderi pentru a 
discuta problemele ce stau în fața 
producției și posibilitățile de a 
le rezolva în comun. De aseme
nea trebuie antrenată 
masă a studenților 
temelor propuse în 
ințifice.

Așa cum arăta 
cum au subliniat 
printre care prof. 
Egri, rectorul Institutului, 
latura profesională și latura edu
cativă trebuie să existe o strîn- 
să legătură. Ele trebuie să se 
îmbine armonios în scopul pre
gătirii cadrelor de specialiști cu 
o calificare înaltă, buni cetățeni, 
înflăcărați patrioți militariți pen
tru aplicarea politicii partidului 
nostru. Această legătură a fost 
realizată în mare măsură. Ală
turi de însușirea cunoștințelor de 
specialitate marea majoritate a 
studenților studiază cu interes 
teriile din cadrul 
științe sociale, 
partid.

Din dezbaterile 
din cuvîntul tovarășului Avram 
Lăptoiu, prim secretar al Comi
tetului regional U.T.M. Galați, 
precum și din cuvîntul studen
ților A. Nicolau, Buhaci Liviu și 
al multor 
necesitate sarcina de a intensifi
ca munca educativ-politică. Stu
denții, în majoritatea lor covîr- 
șitoare tineri care dovedesc o 
înaltă ținută morală ce are la 
bază principiile moralei comu
niste, trebuie să lupte cu mai 
multă fermitate împotriva atitu
dinilor de tolerarță și indiferen
ță față de unele influențe și ma
nifestări ale ideologiei și mora
lei putrede burgheze incompati
bile cu situația de student de tip 
nou.

Participanții la dezbateri — 
profesori și studenți — au do
vedit spirit de răspundere, stabi
lind pe baza luminoaselor îndru
mări reieșite din cuvîntarea to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej pre
cum și din toate documentele 
Conferinței Naționale a U.A.S.R. 
măsuri concrete, politico-organi- 
zatorice pentru îmbunătățirea ac
tivității viitoare astfel ca toți 
studenții gălățeni să devină spe
cialiști comuniști, care să rezol
ve cu competență sarcinile ce le 
revin pe frontul construcției socia
liste.

întreaga 
la rezolvarea 
cercurile ști-

referatul și 
și vorbitorii 
univ. Iosif 

între

disciplinelor 
documentele

ce au avut

Fondurile culturale
să fie judicios folosite

Solemnitatea înmînării 
unor decorații

ma
de 
de

loc,

altora a reeșit ca o

Vineri la amiază la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înmînării unor 
decorații.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe M„urer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Mihail Ralea, vice
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe Stai* 
ca, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, acad. Iorgu 
Iordan și acad. I. S. Gheorghiu, 
vicepreședinți ai Academiei R. P. 
Romîne, și alți academicieni, con
ducători ai organelor centrale de 
presă și alții.

Cu prilejul împlinirii a 75 de 
ani, pentru merite deosebite în ac
tivitatea științifică, didactică și 
obștească, tov. acad. prof. dr. Ni
colae Gh. Lupu i-a fost înmînat 
ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" clasa I.

Cu prilejul a 10 ani de apariție 
și pentru merite deosebite în ac
tivitate, ziarul „Neuer Weg“ a fost 
distins cu „Ordinul Muncii" cla
sa I- Cu același prilej, pentru me
rite deosebite în muncă, tovarășul 
Anton Breitenhoffer a fost distins 
cu ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa a Il-a, to
varășii Ernst Breitenstein și Erich 
Wayand au fost distinși cu ordi
nul „Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa a V-a, iar tovarășii 
Gheorghe Hromadka, Herbert Mohr 
și Huge HausI cu „Ordinul Mun
cii" clasa a IlI-a.

Printr-un alt decret al Prezidiu’ 
lui Marii Adunări Naționale, loco
tenentului Ștefan Peterfi i-a fost 
conferit ordinul „Pentru servicii 
deosebite aduse în apărarea orîn- 
duirii sociale și de stat“ clasa a 
IlI-a.

A fost înmînat de asemenea „Or
dinul Muncii" clasa a IlI-a tova< 
rășilor Ilariu Marinescu, Gh. Șer- 
bănescu, Florea Rădulescu și Tra
ian Chirteș, ingineri și tehnicieni 
din cadrul Ministerului Industriei 
Grele și Ministerului Afacerilor 
Interne, pentru merite deosebite în 
realizarea unor mașini pentru 
stingerea incendiilor.

In numele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a felicitat căl
duros pe cei decorați, urîndu-le noi 
succese în activitatea lor.

Mulțumind, tov. acad. prof. dr. 
N. Gh. Lupu a subliniat că înalta 
distincție primită are pentru el o 
semnificație deosebită, prin faptul 
că este acordată de regimul de de
mocrație populară în care la con
ducerea țării se află clasa munci
toare, partidul ei. El și-a exprimat 
hotărîrea de a-și pune întreaga sa 
capacitate creatoare în slujba con
struirii socialismului.

A luat de asemenea cuvîntul tov- 
A. Breitenhoffer care a mulțumit 
pentru distincția acordată ziarului 
„Neuer Weg“ și lucrătorilor re
dacției.

(Urmare din pag. l-a) 

ședințele sfatului popular din ace
eași comună.

Căminul cultural din această co
muna este prost întreținut. Este 
lipsit de instrumente muzicale, de 
jocuri distractive, are un număr 
insuficient de cărți. Aparatele de 
radio nu funcționează intrucît „nu 
exista 37 lei pentru cumpărarea 
de baterii electrice". Și toate aces
tea în condițiile în care numai 
fondul cultural al gospodăriei co
lective și al sfatului popular, se 
cifra la peste 50.000 lei. De ce nu 
au fost cheltuite aceste 
pentru remedierea tuturor 
ențelor aratate mai sus ?

Daca într-una din zile 
tul organizației de bază 
s-a interesat la președintele 
podariei colective ce s-a făcut 
fondul cultural, acesta i-a răspuns :

— Asta nu vă interesează pe 
voi.

Este de datoria organizației 
U.T.M. să se ocupe de asemenea 
probleme. Partidul a încredințat 
organizației U.T.M. sarcina de a 
organiza timpul liber al tineretu
lui într-un mod plăcut și educativ, 
de a-1 mobiliza la asemenea acțiuni 
culturale, care sa contribuie 
mod direct Ia educarea lui 
spirit comunist. Dar pentru a 
putea desfășura o bogată activita
te cultural-educativă este nevoie să 
fie asigurate condițiile materiale 
necesare. Pentru aceasta conduce
rea gospodăriei colective, avea 
datoria de a folosi fondurile cultu
rale existente în scopul remedierii 
lipsurilor arătate mai sus, a lăr
girii continue a bazei materiale a 
activității culturale de masa.

La Lanurile, o gospodărie bo
gată, în timp ce în bancă stau 
miile de lei din fondul cultural, 
căminul cultural nu are nici pe
trol pentru lămpile de iluminat. 
Și în raionul Negru Vodă mai 
sînt exemple de acest fel.

in raionul Negru Vodă se mani
festă de asemenea la unele con
silii de conducere G.A.C., la unii 
președinți și o anumita tendință 
de a irosi fondurile culturale, de 
a nu le cheltui în scopurile des
tinate. La Chirnogeni, de pilda, 
președintele gospodăriei a chel
tuit 2000 lei din fondul cultural 
în scopuri străine activității cul
turale, în loc să înzestreze căminul 
cu o seamă de lucruri folositoare 
tuturor tinerilor din comuna. La 
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stație
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Trebuie spus că se fac vinovate 
de nefolosirea judicioasă a fondu
rilor culturale și organizațiile 
U.T.M. Este semnificativ în acea
sta privință următorul fapt : anul 
1958 era pe sfîrșite, iar în biblio
teca căminului cultural Straja, nu 
existau suficiente cărți pentru
desfășurarea concursului „Iubiți 
cartea". Comitetul organizației de 
bază U.T.M. se plîngea în toate 
ședințele de la raion că nu are 
cărți pentru concurs. Gospodăria 
colectivă avea insă un fond cultu
ral de mii de lei dar nimeni nu s-a 
gîndit sa folosească o parte din el 
pentru a cumpăra cărți. A trebuit 
să vină un activist al 
regional U.T.M. ca 
această problema.

Toate aceste lipsuri 
fi remediate din timp 
de învațamînt și cultură a sfatului 
popular raional s-ar fi interesat cu 
mai mult spirit de răspundere de 
modul în care sînt cheltuite fon
durile culturale, dacă ar fi dat în
drumările necesare pentru ca a- 
cestea să fie folosite exclusiv pen
tru iărgirea bazei materiale a ac
tivității culturale de masa din co
munele raionului. De aceeași ati
tudine lipsita de interes se face 
vinovată și conducerea U.R.C.C. 
care nu a urmărit îndeaproape mo
dul în care sînt folosite fondurile 
culturale ale cooperativelor de 
consum. In raion sînt cooperative 
ca cea din comuna Bărăganu, unde 
nici macar nu se știe ce s-a făcut 
cu fondul cultural.

Pentru lipsurile care există în 
această privință în raion nu poate 
fi absolvit nici comitetul raional 
U.T.M. Lărgirea continuă a bazei 
materiale a activității culturale de 
masa in comune, ar fi trebuit sa 
stea în permanență în atenția bi
roului raional U.T.M.. El era dator 
să mobilizeze organizațiile U.T.M. 
la o puternică acțiune de muncă 
voluntară pentru construirea de 
noi edificii culturale, pentru rea
lizarea prin acțiuni patriotice de 
muncă voluntara a unor însemnate 
economii care puteau fi folosite în 
scopul înzestrării căminelor cultu
rale cu materialele trebuincioase. 
In felul acesta organizațiile U.T.M. 
ar fi putut aduce o contribuție 
mult mai mare la creșterea bazei 
materiale a activității culturale do 
masă, ar fi putut interveni cu mai 
multă autoritate atunci cînd fon
durile culturale nu erau judicios 
folosite.

Nu trebuie uitat însă nici 
moment că fondurile 
mari alocate activității culturale 
de gospodăriile agricole colec
tive, sfaturile populare și coo
perative, trebuie folosite în așa 
fel îneît să ducă la crearea 
unei bogate baze materiale 
necesare desfășurării din ce 
în ce mai largi a revoluției cultu
rale în satele patriei noastre.

comitetuini 
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ar fi putut 
dacă secția
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La Poiana-Stalin

- ----- ooooo

INFORMAȚII
a avut loc la Casa 
Capitală o adunare

Vineri seara 
Ziariștilor din 
festivă cu prilejul împlinirii a 10 
ani de la apariția ziarului „Neuer 
Weg".

Au participat acad. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul Invățămîn- 
tului și Culturii, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, conducători ai 
organelor centrale de presă, nu
meroși ziariști din Capitală și co
respondenți ai presei străine.

Tov. George Ivașcu, vicepreșe
dinte ai Uniunii Ziariștilor din 
R.P. Romînă, în numele ziariști
lor din țara noastră, a felicitat 
călduros cu acest prilej colectivul 
ziarului „Neuer Weg" la cea de-a 
10-a aniversare a apariției sale.

A luat apoi cuvîntul tov. Anton 
Breitenhoffer, membru al 0.G. al

P.M.R., redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg", care a vorbit des
pre activitatea desfășurată în 
cursul celor 10 ani de la apariție 
de ziarul în limba germană 
„Neuer Weg" organ al sfaturilor 
populare din R. P. Romînă.

★
Vineri dimineața a avut loc la 

Uniunea Ziariștilor din R. P. Ro
mînă o întîlnire a reprezentanților 
presei din Capitală cu Adolf Deter, 
secretar al Comitetului pentru o 
Germanie unită, Willi Perk, prim 
locțiitor al președinteilui Radiodi
fuziunii din R. D. Germană și vice
președinte al Uniunii Ziariștilor 
din R. D. Germană și Willi Zahl- 
baum, vicepreședinte al Societății 
de Televiziune din R. D. Germană, 
care ne vizitează țara.

(Agerpres)
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Zeinodin a 
din fondul 
cumpără o 
amplificare, 
electrificat, 
ani de zile
acești bani nu era mai bine sa se 
fi cumpărat lucruri care să poată 
fi folosite imediat în activitatea 
culturală din gospodărie ?

A început finala pe țară 
a Spartachiadei

POIANA STALIN 13 (Prin tele-, 
fon de la trimisul nostru special).

De clteva zile, frumoasa bază 
sportivă Poiana Stalin găzduiește 
un apreciabil numă' de tineri 
schiori. Mulți dintre ei au luat In 
actualul sezon primul start Intr-un 
concurs oficial. Tinerii schiori Iși 
dispută întâietatea intr-o competi
ție de mare popularitate: Finala 
pe țară a probei de schi din ca
drul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

Vineri dimineața, finaliștii din 
proba de fond au luai startul. 
Disputa fondiștilor desfășurată în 
Poiana Rula a fost tng-eunată de 
zăpadă pe alocuri muiată, ori așe
zată In straturi insuficiente.

Pregătirea remarcabilă, puterea 
de luptă au creat o atmosferă an-

„Lingă poarta Brandenburg

trenantă, caracteristică de altfel 
competițiilor de masă.

Printre clștigătorii p-obei de ieri 
se numără elemente tinere, dotate. 
Din rîndul elementelor tinere ta
lentate care au cucerit victoria 
desprindem pe muncitoarea tipo
grafă Maria Bwetea de la între
prinderea poligrafică din Orașul 
Stalin, Olteanu Bujor din salul 
Fundata regiunea Stalin, Radu 
Vernescu, ucenic la Fabrica de scu
le Rlșnov, Doina Boboc, elevi la 
Școala elementară din satul Pre- 
duleț-Bran.

Ca o primă considerație este de 
remarcai în mod deosebit compor
tarea
Stalin, 
ghiare 
cucerit 
tatea probelor.

reprezentativelor regiunii 
Regiunii Autonome Ma

gi regiunii Ploești care au 
primele locuri la majori-

V. RANGA

Cei mai buni din
106.273 tineri

Cu cîtva timp în urmă, Teatrul 
Armatei serba premiera piesei 
„Ultimul mesaj" de Laurențiu Ful- 
ga. Ziarul nostru și-a spus cuvîn
tul despre acel spectacol, arătînd 
că piesa e o sinteză a itinerarului 
războiului antifascist începînd din 
inima Rusiei și sfîrșind cu opera 
țiile din Tatra, lată însă că numai 
după cîteva luni de la premiera 
respectivă, asistăm, în aceeași sală, 
la primele spectacole ale piesei 
„Ultima etapă" de Erich Maria 
Remarque, a cărei acțiune conti
nuă parcă itinerarul celeilalte 
piese, insistînd, cu deosebire, pe 
deznodămîntul final. Prima piesă 
trata eliberarea ultimei țări co
tropite de fascism. Cea de-a doua 
tratează nimicirea fascismului și 
eliberarea Germaniei însăși. Așa 
dar, cele două piese se complec- 
tează, întregind imaginea războiu
lui antifascist în mintea spectato
rului, prin două spectacole com
plimentare bine învecinate în re
pertoriul teatrului.

Piesa „Lingi poarta Branden
burg" ni-l reamintește pe acel Re
marque care demasca, încă ime
diat după primul război mondial, 
mirșavele crime ale militariștilor 
însetați de singe. Iată-ne acum în 
cel de al treilea Reich, la ora în
semnată a ultimelor zbateri din pa
latul Reichstagului. Aidoma fiare
lor încolțite, fascismul a ținut cu tot 
dinadinsul să muște pini la capăt. 
Soarta lui era însă pecetluită și 
numai nebunii mai credeau într-o 
salvare din impasul final, fn acest 
haos al prăbușirii nazismului, de

ținutul politic antifascist Ross sca
pă din paza gardienilor, ajutat de 
panica unui bombardament. El in
tră în odaia tinerei doamne Anna 
Walter al cărei soț își trădase to
varășii și fugise aiurea. Ross cere 
adăpost dar Anna, la început, 
il refuză înspăimântată. în 
ea se trezește însă umanismul 
omului cinstit și, în cele din urmă, 
convine să-l ascundă, cu riscul vie 
ții. Trimișii Gestapoului nu izbu
tesc să identific» în Ross (deghi
zat în ofițer) pe fostul fugar iar 
Koch, un alt evadat, se sinucide, 
aruncindu-se de la fereastră, pen
tru ca astfel, să nu fie constrîns 
prin suplicii să-și trădeze tovară 
șui. în ultimele clipe, fostul sub
ofițer de la Gestapo se deghizea 
zi el însuși in deținut politic, dar 
armata sovietică observă falsul ac
telor. Acesta este subiectul concen
trat al piesei. De fapt piesa nu se 
sprijină pe o acțiune arborescen
tă; ea se desfășoară tot timpul 
într-o atmosferă încordată, vibrînd 
din toți nervii eroilor. Psihoza 
războiului planează. Ea se inter
ferează însă cu dorința de pace ti 
omului cinstit, cu speranța într-o 
viață mai bună. în tot decursul 
acțiunii, într-o cameră alăturată, 
se așteaptă nașterea unui copil în 
care spectatorul deslușește, fără 
eforturi, simbolul nașterii 
alte Germanii, libere 
de pace.

Piesa lui Remarque 
tută de un ascuțit 
adevărului. Autorul 
cu vederea faptul că,

sul ultimelor rafale, SS.-ul se 
dă la fund, mizind pe un viitor 
sprijin al imperialiștilor. Scrisă 
recent, piesa este un memento a- 
dresat revanșarzilor de la Bonn și 
încurajatorilor lor, o chemare la 
vigilență adresată popoarelor.

Remarque se apropie cu simpa
tie de ostașii sovietici și ni-i pre
zintă ca pe niște soldați ai unei 
cauze drepte animați de o mare 
dragoste de oameni.

Toate aceste virtuți ale piesei 
ne duc la concluzia că prezența ei 
în repertoriile noastre era nece
sară.

in
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este străbă- 
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nu trece 
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Cum stilul lui Remarque nu are 
nimic retoric și pompos, ci lasă 
acțiunea să se desfășoare intre ho
tare trase cu înțelepciune, regizoa
rea Sanda Mânu s-a simțit datoare 
să mențină spectacolul la un ton 
moderat. Sînt binevenite pauzele 
dintre replicile actului întîi, aido
ma unor respirații reconfortante 
între clipe de spaimă și încordare. 
S-ar fi cuvenit însă să se accele 
reze mai evident acțiunea de la 
finalul actului cînd radioul anun
ță la fiecare minut, o nouă înain
tare a trupelor sovietice, in rest,

dinamica crește concomitent cu 
acțiunea și la un ton reținut. Re
gizoarea a operat cu maturitate în 
actul doi (mai slab realizat de Re
marque) dînd nerv replicilor, ges
turilor, mișcărilor, situațiilor. Ta
lentul regizoarei se constată însă 
in omogenitatea și sobrietatea 
spectacolului.

Bunei regizări a piesei i se ală
tură un grup de actori care s-au 
străduit să realizeze valorile piesei. 
Cu toate că la început te menține 
prea prelungit în apatie, frizînd 
monotonia, tînăra actriță Liliana 
Tomescu își revine, înflorește oda
tă cu desfășurarea rolului, tre- 
cînd treptat de la o gamă la alta, 
pînă la un stadiu de quasi bărbă
ție, plin de demnitate.

Constantin Brezeanu e bun
scenele de dezorientare, e bun și 
atunci cînd devine ad-hoc vizio
nar și atunci cînd e sentimental 
furat pentru cîteva clipe de elixi
rul libertății și în multe alte sce
ne. Ceea ce i se poate imputa (și 
ceea ce, de altfel se poate corija 
încă) este faptul că nu are mimica 
spaimei. O mimică suferindă nu e 
deajuns în momente hotărîtoare 
in viața unui om.

Florin Stroe dă rolului asprimea 
și ferocitatea unui subofițer SS și 
insistă metodic asupra acestei la
turi de om-fiară. Cînd uneori se 
lasă ispitit de cochetăriile Annei, 
el știe să ivească umorul cuvenit, 
reluîndu și apoi numaidecît aliura 
prusacă, ti imputăm însă o anumi
tă doză de rigiditate în scenele de 
dezorientare (actul II).

Cu totul excepțional, Val Săn- 
dulescu dă rolului său episodic o 
expresivitate și o putere de con
vingere fascinantă. Actorul își 
compune rolul printr-o armonioasă 
interferare a inteligenței și fante
ziei, concentrînd, distilînd fiecare 
replică și fiecare gest. E semnul 
unei adînci analize a textului și 
a subtextului piesei.

Realizată într-o oarecare parte 
a rolului, mai ales cînd trece de 
la cochetăria feminină la groază, 
Coca Enescu joacă șarjat (cînd 
rolul e de natură strict comică), 
Arnăutu în Mack mimînd mecani
cismul arid al prusacilor.

Cuvinte bune despre Dan Nico
lae, Lungu Vasile, G. Constantin 
în roluri de oameni sovietici. Tra
ducerea piesei iscălită de Lauren
țiu Fulga și Aneta Dobre e un 
exemplu de limbă literară, de 
a transpunerii artistice demnă 
urmat și de către alte teatre.

Decorurile șî costumele lui 
Brătășanu bine executate și în 
mosfera piesei.

Piesa lui Remarque atît de 
tuală astăzi cînd fasciștii au reîn
viat la Bonn căutînd să-și resta- 
tornicească teroarea, îmbogățește 
repertoriul Teatrului Armatei cu 
o piesă a cărei valoare educativă 
oferă tineretului nostru un exem
plu și un argument în plus în 
lupta pentru construirea socialis
mului și apărarea păcii.

AL. ANDRIȚOIU
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3 luni, tineriide peste
din regiunea Baia Mare 

s-au întrecut în cadrul celei de a 
IV-a edițij a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Anul trecut, re
giunea Baia Mare s-a clasat pe 
primul loc în întrecerile Sparta
chiadei. Iată dece tinerii băimă- 
reni năzuiesc ca și în acest an 
cupa să nu plece din regiune. Da
torită muncii duse de comitetul re
gional U.T.M. și de U.C.F.S. în 
întreceri s-au avîntat în acest an 
106.273 tineri, printre care s-au 
aflat 23.533 fete. Cele mai bune 
rezultate în întrecerile Spartachia
dei au fost obținute de către orga
nizațiile U.T.M. din comunele și 
satele raioanelor : Sighet — 19971 
participant din care 3739 fete — 
Cărei (primul raion complect coo- 
perativizat din regiune) cu 15.601 
participant din care 4184 fete, ra
ionul Tășnad cu 12434 participant 
din care 2613 fete.

Zilele trecute a avut loc faza re
gională la schi. întrecerile s-au 
desfășurat la cabana Izvoarele din 
apropierea orașului Baia Mare și 
au atras un număr mare de tineri.

Astăzi și mîine la Casa de 
cultură, în Sala Sporturilor și la 
clubul „Chimistul" va avea loc 
faza finală și la celelalte probe 
prevăzute în regulamentul Sparta
chiadei tineretului.

Fără îndoială, întrecerile vor fi 
vju disputate.

D. DUȚA

L



Un grup de deputați 
sovietici la Londra

Lucrările Congresului
al Ill-lea al P. M. V. P

VARȘOVIA
In ședința din
13 martie
Congres al P.M.U.P. 
vîntul tovarășul Petre 
membru în Biroul Politic 
al P.M.R., care a .rostit 
rul cuvînt de salut

reprezentanților parlamentu-urat reprezentanților parlamentu
lui sovietic bun sosit în Anglia și 
și-a exprimat speranța că ei vor 
avea posibilitatea să cunoască cit 
mai bine viața poporului englez și 
în special mișcarea laburistă din 
Anglia. Sînt convins, a declarat 
Silverman, că vizita dv. va con
tribui ța stabilirea unei mai bune 
înțelegeri între popoarele noastre 
și la cauza păcii.

Răspunzînd urărilor de bun so
sit, M. A. Suslov a transmis po
porului Marii Britanii un salut 
cordial din partea popoarelor 
Uniunii

Dorința noastră 
M. A. Suslov, ca 
vernului nostru și 
por sovietic în domeniul relațiilor 
internaționale, este de a contribui 
pe toate căile la destinderea încor
dării internaționale, de a se pune 
capăt „războiului rece", de a în
tări și dezvolta legăturile de prie
tenie cu poporul englez și cu cele
lalte popoare.

LONDRA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La invitația Co
mitetului parlamentar anglo-rus la 
13 martie a sosit la Londra cu 
un avion „TU-104“ un grup de de- 
putați ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. alcătuit din M. A. Sus
lov, președintele Comisiei pentru 
afacerilor externe a Sovietului 
Uniunii a| Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și B. N. Ponomariov, P. 
A. Satiukov, S. A. Skacicov, L. N. 
Soloviov, deputați în Sovietul Su
prem al U.R.S.S,

Pe aeroportul din Londra oas
peții sovietici au fost întîmpinați 
de Julius Silverman, președintele 
Comitetului parlamentar anglo-rus, 
de deputății Koni Zilliacus, Jan 
Mikardo, Emrys Hughes, John 
Baird, Joseph Reeves, membri ai 
comitetului, de W. Coates, secre
tarul comitetului.

Julius Silverman, salutînd pe 
oaspeții sovietici în numele Comi
tetului parlamentar anglo-rus, a

PARIS 13 (Agerpres). —* La 12 
martie, ing. Mihail Suder, mi
nistrul Construcțiilor, Industriei 
Materialelor de Construcții și In
dustriei Lemnului, șeful delegației 
romîne care vizitează Salonul in
ternațional de construcții și ma
teriale de construcții de la Paris, 
însoțit de Mircea Bălănescu, mi
nistrul R.P.R. în Franța, au făcut 
o vizită lui Pierre Sudreau, mi
nistrul Construcțiilor.

In cadrul convorbirilor cordiale 
care au avut loc s-a discutat des
pre situația construcțiilor și în 
special a construcțiilor de locuințe 
din cele două țări.

A. Suslov a transmis po-
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Intttnirea fruntașilor 
social- democrațt 
vestgermani cu 

parlamentari sovietici
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : Fruntașii social- 
deuiocrați Carlo Schmidt, vice
președinte al Bundestagnlui vest- 
german, și Fritz Erler, vicepreșe
dinte al grupului parlaraeniar al 
P.S.D.G. din Bundestag, care
atlă la Moscova, au avut la 12 
martie la Kremlin o convorbire c i 
Aleksandr Volkov, Zinaida Lebe
deva, Konstantin Gubin, Mark Mi
tin și Leonid Soloviov, muabri ai 
grupului parlamentar al U.R.S.S.

In timpul întîlnirii a avut loc un 
schimb sincer și amplu de păreri 
in legătură cu problemele inter
naționale actuale. In cadrul dis
cuției, care a decurs într-o atmos
fera de prietenie, cele două părți 
și-au exprimat părerea că planul 
de creare a unei zone denucleari- 
zate în Europa, propus de 
nistrul Afacerilor Externe al 
loniei, Rapacki, trebuie să fie 
dus în viață.

Sovietice.Cuvîntul tovarășului Petre Borilă 
șini, dezvoltării industriei petroli
fere și energetice.

Se înfăptuiește cu succes poli
tica de transformare socialistă a 
agriculturii ; sectorul socialist re
prezintă astăzi circa 60 la sută 
din suprafața agricolă a țării. 
Creșterea producției și productivi
tății muncii, mărirea venitului na
țional al Republicii Populare Ro
mîne a asigurat ridicarea continuă 

material și 
muncii

13 (Agerpres). — 
dimineața zalei de 
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In numele Comitetului 
al Partidului Muncitoresc 
și al oamenilor muncii din Repu
blica Populară Romînă, permite- 
ți-mi să transmit un cald salut 
frățesc celui de-al Ilf-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, eroicei clase muncitoare 
poloneze, harnicului și talentatu
lui popor polonez.

Poporul romîn se bucură din 
toată inima de realizările de 
mă pe care oamenii muncii
patria dv. le-au obținut, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, în opera de con
struire a socialismului, de dezvol
tare a economiei naționale și ri
dicare a nivelului de trai al ma
selor muncitoare, în întărirea con
tinuă a orînduirii democrat-popu- 
lare.

Eliberarea Poloniei de sub ju
gul fascist, îp urma strălucitelor 
victorii ale glorioasei Armate So
vietice asupra Germaniei naziste, 
a ajutat poporul frate polonez, 
care a luptat cu eroism împotriva 
ocupantului hitlerist, să-și ia soar
ta in propriile sale miini. Făurind 
statul democrat-popular, bazat pe 
alianța muncitorilor și țăranilor, 
în care rolul conducător îl are 
partidul de avangardă al clasei 
muncitoare, oamenii muncii au 
creat o orînduire de stat trainică 
și de neînvins, capabilă să înde
plinească rolul său istoric în con
struirea societății noi, socialiste.

Lichidarea dominației claselor 
exploatatoare și instaurarea pu
terii populare au descătușat ener
gia creatoare a maselor muncitoa
re care, urmînd Partidul Muncito
resc Unit Polonez, au pornit cu 
avînt pe calea construirii socia
lismului. Prin, munca plină de ab
negație a clasei muncitoare și a 
întregului popor. Polonia a reușit, 
într-un timp relativ scurt, să li
chideze distrugerile războiului, să 
creeze o puternică industrie socia
listă, să dezvolte agricultura, în
treaga economie națională, știința 
și cultura.

Sporirea de cinci ori și jumă
tate a volumului producției indu
striale, față de nivelul antebelic, 
dezvoltarea într-un ritm rapid a 
industriei carbonifere, metalurgice, 
energetice, chimice, construirea 
vaselor maritime de mare tonaj, 
fabricarea pe scară largă a mași- 
nilor-unelte și a mașinilor electri
ce grele, a camioanelor și autotu
rismelor, a mașinilor agricole, sînt 
cîteva din mărturiile adincilor 
transformări socialiste petrecute în 
viața Poloniei populare.

Aceste realizări sînt 
tei și muncii neobosite 
lui muncitor polonez, 
conducerea P.M.U.P. 
glorioasele sale tradiții 
nare de luptă înfăptuind azi visu
rile de libertate și fericire pentru 
care a luptat secole de-a rîndul.
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Dragi tovarăși,

Alături și în strinsă colaborare 
cu țările socialiste, poporul romîn 
muncește cu entuziasm spre a ob
ține noi și importante realizări în 
construirea socialismului. Ca ur
mare a succeselor obținute în in
dustrializarea socialistă s-au creat 
ramuri industriale inexistente în 
trecut cum sînt: producția de uti
laj petrolifer, minier, energetic, 
de tractoare și mașini agricole, de 
autocamioane și altele. La sfirși- 
tul acestui an volumul producției 
industriale va fi aproape de 4,5 
ori mai mare decît în 1938. Par
tidul și guvernul nostru acordă o 
atenție deosebită industriei chimi
ce, a cărei producție va fi în 1959 
de peste 10 ori mai mare față de 
nivelul antebelic, sporirii produc
ției de oțel, construcției de ma-

a nivelului de trai 
cultural al oamenilor 
orașe și sate.

In prezent poporul 
cește cu însuflețire 
plinirea sarcinilor planului pe a- 
nul 1959 care prevede accentuarea 
ritmului de dezvoltare a indu
striei, consolidarea și lărgirea 
sectorului socialist al agriculturii, 
punerea în valoare a rezervelor in
terne, crearea, în acest fel, a unei 
baze cît mai puternice de pornire 
pentru planul de perspectivă 1960- 
1975, și pe perioada de șase ani 
1960—1965, la a căror elaborare 
s-a trecut pe baza hotărîrilor Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin.

Planul de șase ani pe anii 1960- 
1965, trebuie să asigure o rapidă 
creștere a producției industriale, a 
productivității muncii, un deosebit 
accent punindu-se pe introducerea 
și asimilarea tehnicii noi în toate 
ramurile economiei naționale.

Rezultatele obținute pină in pre
zent ne permit să credem că în 
decursul următoarei perioade de 
șase ani va fi terminat procesul 
de cooperativizare a agriculturii, 
ceea ce va crea condiții favora
bile pentru obținerea de recolte 
și producții bogate, prin folosirea 
pe scară tot mai largă a mecani
zării, a îngrășămintelor chimice, a 
irigațiilor și în genere a proce
deelor agrotehnice avansate.

Planul de șase ani va constitui 
un pas hotăritor pentru victoria 
socialismului în țara noastră, pen
tru asigurarea unei vieți îmbelșu
gate celor ce muncesc.

Tovarăși,
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Un aport de mare preț fa ob
ținerea succeselor de seamă in 
construcția socialistă în țările noa
stre a adus și aduce ajutorul fră
țesc, internaționalist, acordat de 
către prietena noastră de nădejde 
— Uniunea Sovietică.

Hotărîrile Congresului al XXI- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, congresul con
struirii desfășurate a comunismu
lui, eveniment de importanță is
torică mondială, privind înlăptui- 
rea grandiosului plan septenal de 
dezvoltare a Uniunii Sovietice, 
exercită o profundă influență asu
pra dezvoltării țărilor socialiste, 
înlesnind și accelerînd construcția 
socialistă in aceste țări și obține
rea victoriei in întrecerea socia
lismului cu capitalismul.

Ca urmare a mărețelor victorii 
dobîndite de Uniunea Sovietică, 
R. P. Chineză și de celelalte țări 
socialiste, forța de atracție a idei
lor marxism-leninismului crește în 
toată lumea, cuprinde mase din 
ce în ce mai largi de oameni ai 
muncii. Mișcarea comunistă inter
națională, mai puternică și mai 
unită decît oricînd, reprezintă o 
forță uriașă pusă in slujba socia
lismului și păcii.

încercarea revizionismului con
temporan, ai cărui principali ex- 
ponenți sînt revizioniștii iugoslavi, 
de a submina coeziunea și unita
tea lagărului socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a suferit un eșec serios. 
Clădită pe temeliile de granit aic 
marxism-leninismului, această uni
tate constituie forța de care s au 
zdrobit și se vor zdrobi orice a- 
tacuri ale 
lui.

Partidul 
consideră ca o sarcină de onoare 
să aducă și pe viitor contribuția 
sa la întărirea unității lagărului 
socialist, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

dușmanilor socialismu-

Muncitoresc Romîn

Noi considerăm că Pactul de la 
Varșovia constituie pavăza nece
sară și sigură împotriva uneltiri
lor războinice ale N.A.T.O.

Țările noastre sprijină cu hotă- 
rîre propunerile Uniunii Sovietice 
privind încheierea unui Tratat de 
pace cu Germania și transforma
rea Berlinului de vest intr-un oraș 
liber și demilitarizat. Deplin soli
dar cu poporul frate polonez, po
porul romîn susține propunerile 
R.P. Polone privind crearea unei 
zone denuclearizate în Europa și 
respinge orice încercare a revan
șarzilor vestgermani de a pericli
ta pacea lumii.

In prezent, forțele iubitoare de 
pace au crescut și s-au întărit 
considerabil creîndu-se o asemenea 
situație istorică în care ele, strîns 
unite și vigilente, pot zădărnici 
uneltirile agresive ale cercurilor 
imperialiste, pot bara calea războ
iului. Principalul reazim al luptei 
pentru pace este lagărul socialis
mului ale cărui eforturi îndreptate 
spre menținerea și asigurarea pă
cii, spre rezolvarea pe cale paș
nică a problemelor litigioase, sînt 
cunoscute în întreaga lume și se 
bucură de asentimentul opiniei pu
blice mondiale.

Poporul romîn 
ca, împreună cu 
cialiste, să-și 
pentru menținerea și întărirea pă
cii, să-și sporească vigilența îm
potriva uneltirilor 
lui, să aducă și pe 
buția sa la triumful

---- ooCoo—
Expoziție de artă 
populară romînă 

la Delhi
DELHI 13 (Agerpres). — 

derația Națională a femeilor 
diene a organizat în parcul Tal- 
katora Gardens din Delhi, cu oca
zia Zilei Internaționale a Femeii, 
o expoziție la care au fost pre
zentate exponate din mai multe 
țări.

R. P. Romînă a fost reprezen
tată printr-o expoziție de artă 
populară romînească și filme do
cumentare. Expoziția romînească 
a fost vizitată de un public nu
meros.

Fe- 
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sinceră, a spus 
și dorința gu- 

a întregului po-

mi- 
Po- 
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este ferm hotărît 
celelalte țări so- 
intensifice lupta

Dragi tovarăși,

imperialismu- 
viitor contri- 
cauzei păcii.

Lucrări ale artiștilor 
fotografi din R.P.R. 

la Nantes

Trupele pakistaneze au deschis focul 
împotriva teritoriului indian

Poporul romîn și poporul polo- 
nez, partidele noastre marxist-le- 
niniste sînt unite prin legături 
trainice de prietenie.

O contribuție importantă la în
tărirea prieteniei dintre țările noa
stre a adus vizita din primăvara 
anului trecut a delegației de par
tid și guvernamentale poloneze în 
frunte cu tov. Wladisla.v Gomul
ka, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, și Jozsef Cyrankie- 
widz, președintele Consiliului 
Miniștri al R.P. Polone.

La mitingul ținut cu acest 
lej la București, 
Gheorghiu-Dej,
C.C. al P.M.R., wiuiiiu uesp,c 
relațiile frățești dintre popoarele 
noastre, a spus : 
și pe furtună, la 
popoarele romîn și polonez sînt și 
vor rămîne pentru totdeauna prie
teni nedespărțiți, ca popoare care, 
învingînd nenumărate greutăți în 
ciuda împotrivirii înverșunate a 
claselor exploatatoare, au instau
rat puterea populară și pe care le 
unește comunitatea năzuințelor și 
țelurilor lor: construirea socialis
mului și asigurarea păcii în 
lume".

Poporul romîn și poporul polo
nez sînt unite prin legăturile in
ternaționaliste dintre 
noastre, călăuzite de 
marxist-leninistă, prin 
noastră comună de a întări neîn
cetat marea familie a lagărului 
socialist, mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională.

Prietenia sinceră, consfințită 
prin Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
țările noastre, se dezvoltă și se 
adîncește pe zi ce trece, spre fo
losul ambelor popoare.

Relațiile frățești dintre Romînia 
și Polonia, colaborarea dintre toa
te țările sistemului mondial socia
list permit țărilor socialiste ca, în- 
tr-ajutorîndu-se, să dezvolte în 
ritm rapid economia fiecăreia în 
parte, să construiască împreună, 
umăr la umăr, noua orînduire so
cială.

de

pri-
Gh. 

al
tovarășul 

prim-secretar 
vorbind despre

„Pe vreme bună 
bucurie și necaz,

partidele 
învățătura 

hotărîrea

Ședința din ziua de 13 martie
VARȘOVIA 13 

P.A.P. transmite : 
cea de-a patra zi 
al 111-lea ai P.M.U.P., 
nuat discuțiile pe marginea rapor
tului Comitetului Central și a ra
portului despre Directivele de dez. 
voltare economică a R. P. Polone 
în anii 1959—1965. Ședința a fost 
prezidată de Ignacy Loga-So- 
winski, membru în Biroul Politic 
al Comitetului Central, președinte 
al Consiliului Central al Sindica
telor.

Primul a luat cuvîntul Jerzy Al
brecht, secretar al Comitetului 
Central al P.M.U.P. Vorbitorul a 
subliniat importanța deosebită pe 
care o are pentru întreaga țară ci
mentarea unității partidului. M'- 
dial Specjal, președintele Consi 
liului Central al sindicatului mine 
rilor, a vorbit apoi despre princi
palele probleme ale industriei mi
niere din Polonia. J. Machno, 
prim-secretar a. Comitetului voie
vodal Gdansk al P.M.U.P., s-a 
ocupat pe lârg de planurile de

(Agerpres). — 
La 13 martie, în 
a Congresului 

au conti-

dezvoltare economică a regiunii de 
litoral din Gdansk. Z. Iwanska, 
director al întreprinderilor de con
strucții din Ketrzyn, a vorbit apoi 
în numele Comitetului voievodal 
Olsztyn al P.M.U.P., despre ac
țiunea de construcție care se des
fășoară în prezent în regiunile 
Warnia și Mazurye.

Congresul a fost salutat în nu
mele Comitetului Central al 
P.M.S.U. de Gyorgy Marosan, 
membru în Biroul Politic și secre
tar al Comitetului Central al 
P.M.S.U., șeful delegației ungare.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Petre Borilă, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., șeful de
legației Partidului Muncitoresc Ro
min, care a salutat călduros Con
gresul în numele Comitetului Cen
tral al P.M.R.

La 13 martie au 
vîntări de 
Partidului i 
Partidului 
Partidului
Partidului ,
Partidului 
Mongol.

mai rostit cu- 
reprezentanți' 

din Vietnam, 
din India, 

din Coreea,

: salut
Muncii

Comunist
Muncii i

Muncii din Albania ș! 
Popular Revoluționar

ATENA 13 (Agerpres).—TASS 
transmite : La 12 martie în întrea
ga țară s-a desfășurat greva ge
nerală a profesorilor de la șco
lile medii. Potrivit relatărilor pre
sei, la 12 martie nu a funcționat 
nici o școală medie de stat. Pro
fesorii cer majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de trai.

La 12 martie la Atena și Pireu 
a avut loc de asemenea o grevă 
generală de șase ore a șoferilor 
și conductorilor de autobuse.

DELHI 13 (Agerpres). — Dupî 
cum relatează presa, la 11 martie 
trupele pakistaneze au continuat 
să bombardeze trei sate indiene 
în regiunea Murșidabad (Bengalul 
de vest). Populația satelor a fost 
evacuată. Potrivit datelor oficiale, 
trupele pakistaneze care au deschis 
focul împotriva teritoriului indian 
în regiunea sus-menționată folo
sesc armament american. In re
giunile pakistaneze de la frontiera 
cu India se desfășoară o impor
tantă concentrare de trupe.

★
DELHI 13 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France 
Presse la 12 martie Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei, 
a declarat în Camera Populară că 
evenimentele din regiunea Mursi- 
dabad provoacă neliniște.

Nehru a reamintit că la linia de 
încetare a focului în Cașmir este 
folosit echipament american. „Ori-

ca nou ajutor militar pe care îl 
primește Pakistanul, a declarat el, 
duce la creșterea agresivității sale 
la frontieră".

Nehru a încredințat parlamentul 
că forțele armate indiene asigură 
paza frontierelor.

ooo

20 de ani de la cotropirea Cehoslovaciei 
de către hitleriști

Un memorandum 
al guvernului cehoslovac

PARIS 13 (Agerpres). — Re
cent s-a inaugurat în Palatul Bur
sei din Nantes cel de-al patrulea 
Salon internațional de artă foto’- 
grafică, la care participă artiști 
fotografi din 25 de țări. Un loc 
important este rezervat lucrărilor 
artiștilor fotografi din R. P. Ro
mînă, care participă cu 22 de fo
tografii.

Cele trei panouri romînești se 
bucură de o deosebită apreciere 
din partea vizitatorilor.

PRAGA 12 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 12 martie a 
avut loc la Praga o conferință de 
presă la care au luat parte co
respondenții străini și ziariștii 
cehoslovaci. i

Cu acest prilej șeful secției de 
presă a Ministerului de Externe al 
R. Cehoslovace a prezentat ziariș
tilor Memorandumul guvernului 
cehoslovac referitor la împlinirea 
a 20 de ani de la data de 15 
martie 1939, cînd trupele Germa
niei hitleriste au cotropit Ceho
slovacia.

în memorandumul guvernului 
cehoslovac se subliniază că poporul 
cehoslovac a tras învățăminte din 
tragicele evenimente de acum 20 
de ani. R. Cehoslovacă își bazea« 
ză întregul său viitor pe legăturile 
puternice de alianță cu Uniunea 
Sovietică car» a stat neclintit de 
partea Cehoslovaciei chiar în pe
rioada cea mai dificilă a Munche- 
nului și a ocupației naziste. Secu
ritatea Cehoslovaciei este garanta-* 
tă ca niciodată înainte de aceste 
legături indestructibile de priete
nie și alianță cu celelalte țări ale 
lagărului socialist.

Guvernul cehoslovac, se arată 
în memorandum, este de părere că 
Tratatul de pace cu Germania ca 
și celelalte probleme ale situației 
internaționale actuale trebuie să 
fie dezbătute fără nici o întîrziere 
la o conferință a șefilor de guver
ne, așa cum a propus guvernul U- 
niunii Sovietice. Dacă puterile occri 
dentale nu sînt gata să discute a- 
ceste probleme ld nivelul cel mai 
înalt, este posibil să se examine
ze problema Tratatului de pace cu 
Germania și aceea a Berlinului 
Occidental la o conferință a mi
niștrilor de Afaceri Externe. Nu se 
va putea consimți ca să se refuze 
Republicii Cehoslovace și R. P, 
Polone, care au fost printre prime-* 
le victime ale agresiunii hitleriste, 
dreptul de a 
conferințe.

Congresul dumneavoastră dez
bate probleme de niare însemnă
tate pentru întărirea organizatori
că și ideologică a partidului, a 
rolului său conducător în toate 
domeniile construcției socialiste, 
pentru consolidarea orînduirii rie- 
mocrat-populare, dezvoltarea in
dustriei și agriculturii R.P. Polo
ne și ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

îndeplinirea obiectivelor econo
mice și politice stabilite de Con
gres va constitui un mare pas pe 
drumul victoriei orînduirii socia
liste în Polonia, o contribuție pre
țioasă la întărirea lagărului țări
lor socialiste, încă o dovadă a su
periorității socialismului în com
parație cu capitalismul.

Sîntem convinși că poporul 
muncitor din Polonia va îndeplini 
și depăși această sarcină.

Dorim succes deplin lucrărilor 
Congresului dumneavoastră și ne 
folosim încă o dată de acest pri
lej pentru ca să urăm Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, oame
nilor muncii din R.P. Polonă noi 
victorii în lupta pentru construi
rea socialismului și asigurarea 
păcii în lume.

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez — conducătorul lup
tei poporului polonez pentru socia
lism !

Trăiască unitatea de nezdrunci
nat a puternicului lagăr socialist, 
a mișcării comuniste internațio
nale !

romîn și poporul polo- 
au indurat in ultime'e

armatei revan- 
prin care Ger- 
devine princi- 

și de arme ra-

Dragi tovarăși.

Paturi largi ale tineretului francez
iau parte la pregătirea Festivalului

In fotografie: Studenți ai In
stitutului pedagogic din Phe
nian, participînd la muncă vo
luntară pe un șantier al con

strucțiilor de locuințe.

TIRANA 13 (Agerpres). 
cum anunță A.T.A., la 11 
1959 Behar Shtylla,

Încrezătoare în victoria pe care 
a dobindit-o socialismul în între
cerea dintre cele două sisteme, 
popoarele noastre militează cu 
consecvență pentru menținerea și 
consolidarea păcii în lume, pen
tru asigurarea coexistenței pașnice 
și a bunei înțelegeri ’ între 
poare. Țările noastre se opun 
toată tăria politicii falimentare 
„războiului rece", promovată 
cercurile imperialiste agresive 
frunte cu cele 
ale Americii, pronunțîndu-se 
potriva intensificării cur„_l 
mărilor, menținerii 
noi baze 
ză grav 
lumii.

Poporul 
nez, care 
două războaie suferințe grele din 
partea imperialismului german, se 
ridică împotriva planurilor de în
zestrare atomică a 
șarde vestgermane, 
mania occidentală 
pala bază atomică 
chetă a blocului Atlantic.

Po- 
cu 
a 

de 
în 

din Statele Unite 
îm- 

cursei înar- 
și creării de 

militare, care periclitea- 
pacea și securitatea

S> Cel de al Vil lea Festival 
/? Mondial al Tineretului pentru 
Î'' Pace și Prietenie a trezit în di

feritele pături ale tineretului 
francez un interes deosebit. 
Ideile Festivalului — ale păcii 
și prieteniei — capătă o valoare 
tot mai mare în actuala con

ți junclură politică. Aceste idei 
U călăuzesc in activitatea lor or- 

ganizațiile franceze, membre ale 
<\ Federației Mondiale a Tineretu- 
>$ lui Democrat,
Zz Constituit încă în anul 1958, 

Comitetul francez de inițiativă 
>> al Festivalului care reunește 
?? deja mai multe zeci de organi- 
\\ zații, pregătește o delegație de 
>> 800 tineri și tinere. Participa
ți rea delegaților este hotărîtă de 
\\ Comitetul național ; fiecare or-
>> ganizație își pregătește delega
ți ția ei.
. Astfel, fără a participa la to
ți ralitatea programului, anumite
\\ organizații prevăd contribuția
>> lor numai la anumite părți ale
« programului. Altele, așa cum
\\ s a intimplat și cu prilejul ce-
>> lui de al Vl-lea Festival, sînt
<< reprezentate în Comitetul co
lț mun al observatorilor. Deși au
zz opinii diferite, asupra unor pro-
(< bleme, organizații de tineret de

curentele cele mai diferite se 
« pot întilni, pot coopera, se pot 
% înțelege pe baza ideilor nobile 
zz ale păcii și prieteniei. In Comi
ți tetid francez de inițiativă, in 
» comisiile sale de lucru, se în- 
zz tilnesc delegații unor organiza
ți ții politice diverse cum ar fi : 

Uniunea tinerilor muncitori, 
zz creată de tineretul radical al 
(< partidului lui Mendes-France, 
>S Uniunea Stingii Socialiste, Uni
ți unea studențească a Stingii So
li cialiste, Uniunea Tineretului 
>> Comunist. Uniunea studenților 
jz comuniști. Uniunea tinerelor 
a fete din Franța, Tineretul so
il cialist autonom (organizație de 
7 tineret social-democrată), orga-

nizații culturale specializate ca: 
Turism și muncă, Muncă și cul
tură, Federația Sportivă de 
Gimnastică a muncii, Comitetul 
francez pentru cinematografia 
tineretului, organizații sindicale 
etc.

Diferite grupări teatrale ex
primă și ele dorința de a cola
bora la pregătirea programului 
francez al Festivalului Printre 
organizațiile și mișcările de ti
neret care participă la lucrările 
Comitetului francez de inițiati
vă al Festivalului, deocamdată 
ca observatori, cităm Federația 
unită a căminelor tineretului. 
Liga franceză a învățămintului. 
Federația franceză a caselor ti
neretului. Cercetașii francezi.

Intr-o scrisoare adresată Con
siliului Tineretului Austriac, 
cea mai mare parte din aceste 
organizații franceze declară :

„tn țara noastră, mai multe 
organizații reprezentative de 
diferite tendințe ale tineretului, 
fără a-și fi fixat încă atitudi
nea lor definitivă, au liotăril 
să studieze laolaltă problemele 
legate de eventuala lor partici
pare la Festival.

Credem că un Festival al ti
neretului n-are sens decît dacă 
reușește să reunească cel mai 
mare număr cu putință de ti
neri de toate părerile, convin
gerile, rasele și naționalitățile, 
în acest spirit s-a stabilit și 
colaborarea dintre diferitele 
noastre organizații, fără a face 
vreo deosebire în ceea ce pri
vește opinia politică sau reli
gioasă".

Comitetul francez al Festiva
lului a trecut de acum la elabo
rarea programului, îndeosebi 
cu sprijinul unor personalități 
cum ar fi marele artist Jean 
Effel. compozitorul Philippe 
Gerard, pictorul Jean Picard 
Le Doux. Un reprezentant al U- 
niunii Naționale a Studenților

Francezi (U.N.E.F.) a par
ticipat la elaborarea programu
lui studențesc. Mai mulți ar
tiști și mai multe personalități 
culturale din Franța au și făcut 
o serie de declarații în favoa
rea Festivalului. Comitetul 
francez al Festivalului depune 
o susținută activitate de infor
mare pe lingă organizații spe
cializate, culturale, sportive și 
profesionale, atrăgînd atenția 
acestora asupra diferitelor as
pecte din programul Festivalu
lui. El s-a adresat mai multor 
ziare ca : „Le Monde", „L*Ex
press" , „France - Observateur", 
„L’Humanite" etc., pentru ca 
presa franceză să popularizeze 
Festivalul. Se pregătește un de
mers similar pe lingă posturile 
de radio „Monte-Carlo" „Lu
xemburg", „Europe Nr_ 1". Co
mitetul și-a propus de aseme
nea să editeze un afiș și o carte 
poștală.

Fiecare organizație în parte 
se preocupă de finanțarea dele
gațiilor ei.

Congresul Uniunii Studenți
lor Comuniști, care a avut loc 
între 28 februarie — 1 martie 
s-a ocupat între altele și de 
probleme legate de Festival. 
Congresul constitutiv al Uniunii 
Tineretului Agricol din Franța, 
care va avea loc intre 21 și 
22 martie, va examina de ase
menea probleme privind Festi
valul.

Uniunea Tinerelor Fete din 
Franța a început acum o cam
panie pentru apărarea dreptu
rilor tinerelor fete împotriva 
șomajului. Ea pregătește parti
ciparea tinerelor fete la întilni- 
rile profesionale. îndeosebi 
cele ale muncitorilor și munci
toarelor din alimentație, indus
tria chimică, textilă, de confec
ții. Ea se pregătește să ia parte 
la diferitele inițiative dedicate

în cadrul Festivalului tinerelor 
fete

„Clubul de corespondență in
ternațională" al Uniunii Tine
relor Fete a pus în centrul acti
vității sale corespondența în le
gătură cu Festivalul. Uniunea 
Tineretului Comunist pregă
tește diferite manifestări la care 
vor fi aleși delegații săi. De 
pildă, în luna mai, a fost con
vocată o adunare a tinerilor 
muncitori din marile întreprin
deri cu care prilej se vor alege 
delegați ai tineretului comunist 
la Festival. De îndată ce vor 
fi aleși delegații,va începe o 
mare campanie de colectare a 
fondurilor necesare pentru a a- 
sigura călătoria lor la Fiena. 
In afară de cele arătate mai sus, 
sînt prevăzute înainte și în 
timpul Festivalului, mari ac
țiuni, menite să dea posibilita
te tineretului francez să-și ex
prime sprijinul pentru ideile 
Festivalului. Pregătinduși dele
gația care-l va reprezenta la 
Festivalul de la Viena, tineretul 
francez își dezvoltă propriile 
sale acțiuni culturale, sportive 
etc.

tn cadrul unor adunări ale 
tinerelului, care vor avea loc 
în iunie și iulie, vor fi făcuți 
cunoscuți delegații, vor fi tri
mise mesaje Festivalului.

Organizațiile de tineret se 
pregătesc de asemenea să pri
mească pe tinerii participanți 
la Festival, care vor trece prin 
Franța, la ducere și întoarcerea 
lor de la Viena. și îndeosebi pe 
tinerii delegați din Africa, pen. 
tru care se vor colecta sume de 
bani in cadrul Fondului Mon
dial al Festivalului. Tineretul 
francez va primi de asemenea 
pe tinerii delegați din S.U.A., 
Canada și America Latină.
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Răspunsul guvernului 
la nota U.R.S.S. din 2

,. — După 
12 martie 
ministrul 

Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Albania, l-a primit pe 
K. I. Novikov, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al U.R.S.S. în 
R. P. Albania, și i-a înmînat o 
notă adresată de guvernul albanez 
guvernului U.R.S.S.

Guvernul albanez, se spune în 
notă, consideră că s-au creat toa
te condițiile pentru încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și li-

participa ]a aceste

albanez
martie

chidarea regimului de ocupație în 
Berlinul occidental In conformita
te cu interesele popoarelor și ale 
securității în întreaga lume.

Potrivit părerii guvernului al
banez, noile propuneri ale Uniunii 
Sovietice constituie o nouă dova
dă a bunăvoinței și a eforturilor 
depuse de guvernul sovietic pentru 
rezolvarea problemei germane, în
lăturarea unui periculos focar de 
război și pentru asigurarea păcii 
în Europa și în lumea întreagă.

O-OOOO

VA «NE«UMAN
MOSCOVA. — La 13 martie N. med Saleh Abdi a luat cuvîntul la 

postul de radio Bagdad pentru a 
mulțumi triburilor din Irakul de 
nord pentru colaborarea și spriji
nul pe care l-au acordat guvernu
lui în asigurarea ordinei și liniștei 
în timpul ultimelor evenimente de 
la Mossul. El a cerut reprezen
tanților acestor triburi să se În
toarcă la locurile lor de baștină, 
lăsînd pe seama autorităților lo
cale de la Mossul sarcina de a a- 
sigura securitatea.

BONN. — Întrevederile Macmil
lan — Adenauer aii luat sfîrștt 
după două zile de tratative. Ca și 
în cazul tratativelor duse de Mac
millan la Paris cu De Gaulle și 
primul ministru francez Debre, nu 
s a dat puolicități: nfcl un comu
nicat. caracterul tratativelor ră- 
mînînd confidential.

CAIRO. — La 12 martie mare
șalul Abdel Hakim Amer, vlcepre 
ședințele R.A.U. și președintele 
Comitetului superior pentru con
struirea barajului de la Assuan, a 
primit grupul de specialiști sovie
tici pentru construcții hidrotehnice 
condus de profesorul 1. V. Kom- 
zin.

S. Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a pri
mit pe Ahti Karialainen, ministrul 
Comerțului și Industriei din Fin
landa, șeful delegației guverna
mentale comerciale finlandeze care 
se află la Moscova și a avut cu el 
o convorbite în problemele dez
voltării continue a comerțului șl 
întăririi relațiilor prietenești din
tre cele două țări.

MOSCOVA. — După cum trans
mite TASS, la 12 martie membrii 
delegației guvernamentale a Repu
blicii Irak in frunte cu dr. Ibra
him Kubba. ministru al Econo
miei. conducătorul delegației, au 
vizitat Universitatea de Stat din 
Moscova de pe colinele Lenin.

UHAN. — Președintele Mao Țze- 
dun l-a primit la 13 martie pe 
dr. W. E. B. Dubois, cunoscutul 
om de știință din S U.A.. membru 
al Consi.iului Mondial al Păcii, in 
cinstea căruia a oferit un prînz 
La prînz au mai participat soția 
savantului amerkan șl scriitoarea 
americană Anna Lotrișe Strong.

BAGDAD. — Guvernatorul mi
litar al Irakului, generalul Ah-
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