
încheierea lucrărilor 
celei de-a

în după-amiaza zile, de 3 februarie, la reluarea lțrări- lor, delegații au aproba Rezoluția celei de-a III-a Conferințe a Uniunii Asociațior Studenților din R. P. Rontnă și modificările aduse statuj- lui U.A.S.R.în continuare, au fost anui țațe rezultatele primei ședinț plenare a Consiliului U.A.S.R într-o atmosferă de entuziasm tineresc, Conferința a către Co- Partiduluîși Consi-R. P. Ro-
adoptat scrisoarea 
mitetul Central al 
Muncitoresc Romîn 
liul de Miniștri al

III-a Conferințe pe țară 
a U. A. S. R.mine. în semn de dragoste și devotament față de partid și regimul democrat-popular, în sală au răsunat puternice urale în cinstea Partidului Muncitoresc Romîn, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej.Participanții la Conferință au exprimat hotărîrea fermă a studențimii noastre de a nu precupeți nici un efort pentru a-și însuși temeinic știința, ehnica și cultura înaintată, entru a se forma ca specia- >ti bine pregătiți, cetățeni aintați, care să-și dăruiască

toate forțele cauzei înfloririi patriei noastre dragi.Tovarășul Cornel Burtică, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților, a rostit apoi cuvîntul de închidere a lucrărilor Conferinței.
★Seara, Consiliul Uniunii A- sociațiilor Studenților din R.P Romînă a oferit, în saloanele Casei Centrale a Armatei, o masă tovărășească în cinstea delegaților și invitaților la cea de-a IlI-aU.A.S.R. Conferință(Agerpres)

Posturile 
utemisti de control 
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In gospodăriile colective ale raionului Rm. Sărat au fost create ca și în alte părți numeroase posturi utemiste de control, care să ajute organizațiile U.T.M. in mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție, la ridicarea spiritului colectivist de muncă. O parte a acestor posturi utemiste de control și-au înțeles misiunea și au semnalat, au urmărit înlăturarea anumitor deficiențe, au întreprins raiduri, au scos numere interesante la gazeta „Vorbește postul utemist de control". în activitatea lor au fost însă și multe deficiențe.O consultare colectivă asupra activității posturile utemiste de control era deci de mare ajutor în îmbunătățirea activității acestor posturi. Comitetul raional U.T.M. a inițiat o asemenea consultare, un schimb de experiență intre posturile utemiste de control dintr-un grup de gospodării colective învecinate. Au venit la această întîlnire membrii posturilor utemiste de control, membri ai comitetelor și birourilor organizațiilor U.T.M., membri ai consiliilor de conducere, brigadieri de cîmp și zootehniști, șefi ai unor echipe de tineret din 8 gospodării colective. Locul in- tîlnirir: G.A.C. „Iosif Ran- gheț“ Ciorăști.
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însemnări pe md 
ginea schimbului dt 
experiență dintre 

posturi utemiste de 
control din gospo
dării agricole colec
tive ale raionului 
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Organ Central al Uniunii Tineretului

Proletari din toate țările.

Muncitor

Lina Sîrbu, responsabila postului utemist de la gospodăria gazdă, le-a vorbit la început celor de față despre activitatea lor.Postul utemist de control de aici a editat cîteva numere ale gazetei „Vorbește postul utemist de control" la care au fost popularizați tineri fruntași în muncile gospodăriei și au fost criticate uneori unele manifestări negative mărunte tineri.criti- acela

Părerea multora din sală a fost că activitatea postului u- temist de control de la G.A.C. Ciorăști n-a ajutat cu prea mult munca în producție a tinerilor. $i asta pentru că nu s-a ocupat de producție, ci de mărunțișuri fără importanță, pentru că nu și-a propus să urmărească diversele aspecte ale muncii tinerilor, manifes- tărlW^nlfcCtive. să popularizeze experiența bună.
S-a ridicat să le vorbească celor prezenți la acest schimb de experiență Marin Radu, responsabilul postului utemist de control de la G.A.C. „Unirea" Dăscălești. El a fost ascultat cu tenție, pentru că a cruri interesante.— Noi ne ocupămca tinerilor în producție. Așa s-a discutat în adunarea generală U.T.M. cînd a fost creat postul nostru și așa am făcut.

multă a- spus lu-de mun-

Și să vedeți că n-am greșit deloc. Am reușit să ajutăm în multe privințe la întărirea disciplinei în munca tinerilor, să-i facem să aducă o contribuție mai mare la dezvoltarea gospodăriei noastre. Noi am urmărit anumite probleme stabilite după ce am discutat cu comitetul U.T.M., după ce am cerut părerea tovarășilor din biroul organizației de partid, după ce am vorbit cu conducerea gospodăriei. Am făcut multe raiduri. Un raid l-am făcut în sectorul zootehnic. Am cercetat cum lucrează tinerii recomandați de organizația U.T.M. ca îngrijitori de animale. Multe lucruri am descoperit în raidul nostru. Am criticat de pildă, faptul 
că 70 de oi au înțărcat din 
vina tinerilor îngrijitori care 
iu s-au îngrijit de aliment3- a și de buna îngrijire a oi- •. Gospodăria a pierdut mult cauza aceasta. Noi le-am t o caricatură, i-am criti- dv într-un articol. Sesizați a consiliul de conducere năicazul în discuția aduși aierale a colectiviștilor Pentrea i-a sancționat, i timp , am descoperit la oi au ț-fapt, o parte din producțdi redate din nou îngrijire lapte, printr-o îngrijitorîală. Pe tinerii tat și adurctivi i-a discu- temiștilor... generală a u-— în acel nuat vorbitoud, a conti- sesizat că unoi am mai îngrijitori de tre tinerii mandați de orgje reco' tră conducerii gia noas- se ocupau de calrleî nu profesională, nu ca l°r această cauză nu șF din îngrijirea corespunl dea nimalelor. Lucrurile’ a* j ceput să se pună .ln" după apariția criticilo1* tre la gazeta P.U.C. 5_Asemenea raiduri ai făcut în campania de t.
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casa de 
*051 mn,

La controlul f:nal c-od p-eseie sint gata se constată strada na 
și prxeoe'ec muncitorilor. Milioanele de rulmenți realizați a 
Uzinele „Rulmentul" din Brașov au primit de la controlul teh
nic de calitate „drum liber". Fotoreporterul a surprins oe pe - 

culă un aspect obișnuit de la controlul rulmen: or.culă un

O tală ria a sosit în Capitală.
delegație economică condusă de tovarășul Jivko Jivkov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria.

Sosirea unei delegații guvernamentale economice bulgareguvernamen- a R.P, Bulga-vineri dimineață Delegația este
Sesiunea Comisiei mixte

• wa IIWIIIIC 

pentru colaborarea economică 
romîno-bulgarâ

(Agerpres)
guvernamentale

din munca unor Cel mai ..grav* caz cat de P.U.C. a fost MIHAI CARAM 
NICOLAE BARB

La 3 februarie s-a deschis la București cea de-a doua sesiune a Comisiei mixte guvernamentale pentru colaborarea economică romîno- bulgară.
•—-•----

Prin sporirea 
, indicilor de utilizare

Delegația romînă este condusă de tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Romine. Delegația bulgară este condusă de tovarășul Jivko Jivkov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria.

Propunerile cetățenilor 

realizate

ectorale p 
perîle de 

n Marea .
Națională, 
din Mediaș 
cut numeroase 
puneri pentru înce
perea unor lucrări 
de folos obștesc.

în cursul anilor 
ce au trecut, aces
te propuneri au de
venit fapte. Pe ar
tera principală a 
orașului s-au con
struit 450 aparta
mente. in cartierul 
muncitoresc Vitro- 
metan s-a înălțat o 
școală de 7 ani cu

buet o orchestră

Cetățeni,
In întreaga țară 

s-au deschis

Construcții 
de locuințeîn ultimii ani, construcțiile de locuințe au luat amploare in întreaga țară. Mii de oameni ai muncii au primit a- partamente construcții cest an. confortabile, se ridică Noi în a-

Valea 
trecut

aju*
Jiu- 

de 
de

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale
Doamnei SIRIMAVO BANDARANAIKE 

Prim-ministru al Ceylonului
ColomboMă folosesc de fericitul prilej al celei de-a 13-a aniversări a Zilei Independenței Ceylonului, pentru a vă adresa, Excelență, Dumneavoastră și guvernului ceylonez, călduroase felicitări și a vă exprima bunele urări ale guvernului R. P. Romîne și ale mele personal pentru prosperitatea poporului ceylonez prieten, pentru înflorirea Ceylonului.

în Valea lucrările încă 30 apartamente.

★_ în localitățile din Jiului, recunoscute în Pentru condițiile mizere de locuit, în anii puterii populare s-au clădit cartiere noi. Pentru minerii Văii Jiului s-au construit și dat în folosință numai în ultimii 4 ani 1.100 apartamente. In a- ceeași perioadă peste 850 de familii de mineri s-au mutat în case proprii, clădite cu torul statului.Anul acesta, lui au început construcție a blocuri, cu 867
★Nicolae Moldoveanu, sudor la Baza III-a Petrol, Gh. Co- leacu, muncitor la Fabrica de ulei „Argus“, Ion Niculicioiu, tîmplar la Fabrica de ambalaje și mulți alți muncitori din întreprinderile orașului Constanța s-au mutat de cu- rind în apartamentele confortabile din noile blocuri de locuințe date în folosință. în cursul anului trecut la Constanța au fost construite 695 apartamente. Printre acestea sînt și cele din cvartalul din fața noii gări de călători, din piața Ovidiu etc. Sînt pe sfîr- șite' lucrările altor blocuri de pe străzile Ștefan cel Mare și I. V. Stalin, care cuprind 357 apartamente. Pe locul fostei gări de călători a început construirea unui cvartal cu 580 de apartamente.

★Se fac mai multe construcții de locuințe în acest an și în regiunea Crîșana. Planul trustului regional de construcții este cu 24 la sută mai mare decît în anul trecut.Din cele 500 de apartamente prevăzute a fi date în folosință în acest an la Oradea, la 134 se fac lucrări de finisare interioară. (Agerpres)

mvnU. Prin acti- 
r-.Kte« rodnică a 
sf«:«;«i popular, 
Sfrtjuăt de depu
tați și cetățeni în 
această perioadă au 
fost pietruite nu
meroase străzi, s-au 
plantat pomi și ar
buști in parcuri.

Pentru a satisfa
ce cerințele impuse 
de dezvoltarea acti-

Cetățenii din Me
diaș și-au propus 
acum din nou can
didați pentru ale
gerile de deputați 
în Marea Adunare 
Națională și in sfa
turile populare. I-au 
propus pe cei mai 
vrednici pentru ca 
împreună să reali
zeze în orașul lor 
noi înfăptuiri.

centrele de 
afișare a listelor 

de alegători
Mergeți cu toții 

să verificați 
dacă sînteți înscriși 

pe listele 
de alegători!

(Agerpres)

Tineri candidafi 
ai F. D. P.

Oamenii au știut 
să-l cunoască

A.icuța Emo-oii cercetător științific la Filiola din Cluj a Aca- 
' deniei R.P.R. vorbește unui grup de tineri care vor vota pentru 

prima ooră. Ei înfățișează in cuvinte simple, pe ințeiesul tuturor, 
! diferența dintre alegerile din trecut și cele de astăzi. Apoi, in 

codrul aceleeași convorbiri, tinerii pun întrebări și capătă răs
punsuri cu privire la dreptul la vot, la modul in care se vo
tează etc.

La Casa Alegătorului de la clubul Victoria din Cluj, - unde 
a fost făcută această fotografie — asemenea convorbiri au mai 
avut loc. in săptăimîna trecută un grup numeros de tineri din 
străzile apropiate - Jokai, Bob, Șincai - au ascultat o intere
santă expunere despre drepturile lor, au lămurit problemele care 
îi frămintau. De altfel în fiecare seară aici, la această casă a 
alegătorului, ai să găsești numeroși cetățeni mai tineri sau 
mai vîrstnici. Odată cu conferințele in care sînt înfățișate rea
lizările regimului nostru democrat-popular, cetățenii audiază 
programe muzicale, asistă la manifestările artistice oferite de 
formații din întreprinderi și instituții.

1 D a, sînt intr-adevăr liniștite 
mișcările lui Vasile Mure- 
șanu. Are un fel de a 

privi, de a umbla, de a vorbi, 
care il prezintă ca pe un tinăr 
echilibrat, stăpînit de un anu
mit calm și siguranță interioară; 
gesturile agitate, dezordinea 
verbală îi sînt străine. Te în- 
trebi, știind că are 29 de ani : 
și-o fi pierdut spontaneitatea, 
exuberanța tinereții, sau nu 
le-a avut niciodată ?

E ajustor, șef de brigadă la 
„Aparataj". Cine ar goni după 
„figuri deosebite" nu l-ar re
marca niciodată. Pentru ca să-l 
remarce, ar trebui să stea mult 
timp alături de Mureșanu, 
secția în care 
vadă muncind

în
lucrează, să-l

I i- ■ „x 7------- cu băieții lui.
| Liniștit, țoarte jjnistit_(Agerpres) citirea desenului, el i-a pus 

uneltele în mîini. Organizarea 
unei brigăzi tot așa a realizat-o, 
pe nesimțite, negălăgios. Și te
meinic.

Ceilalți au învățat de la el nu 
numai hărnicia, seriozitatea 
(brigada „23 August" e frunta
șă ; depășirea planului pe de
cembrie : 32 Io sută), dar au 
învățat parcă și ceva din întrea
ga ținută a șefului de brigadă. 
Cînd se frămîntă cum să eco
nomisească mai multă tablă, 
mai mult oțel, mai mult cobalt 
(la magneții permanenți pentru 
soneriile suplimentare) discută 
pe un ton scăzut, potolit. Doar 
soluțiile nu vin dintr-o fierbere 
exterioară, ci din căutări și 

, muncă. Intr-un sector în care 
materialul se debitează aproa
pe „la fix* iată trei foi de tablă 
economisite în ianuarie. Și asta, 
in bună măsură, pentru că Mu- 
reșanu se descurcă de minune 
la desenul tehnic, la „desfășu-

Siderurgiștii de la Combi- 
natul din Hunedoara au în- 

(Continuare in pag. 3-a) cheiat prima lună a anului 
__ cu o depășire a planului de

producție de 2.800 tone 
»țel și 9.378 tone de țagle 
lumuri laminate.

La oțel, întregul spor 
oducție a fost realizat 
ima sporirii indicilor de 
zare a cuptoarelor, ca ur- 
•e a reducerii timpului de 
rații și elaborării unui 
ăr mai mare de șarje ra- 
jdecît în lunile preceden- 
shipele de oțelari condu- 
p prim-topitorii Petre 
exși Costică Sergiu, de 

u, care au scurtat cu 
d ninute durata medie 
în orare a șarjelor, au 
eilor,t 0 depășire a indi- 

de 15 și res- 
„ la sută. 
Se i « j reab-v^rca d« asemenea 

J , muncitorilor de la 
Xfe *

inițiativei de a da 
mifin Filare schimb cel 
PUt'n 10ne de laminate 
peste pla^u încjiejaț iuna 
trecută cu SJX)I. la pr<Mjuc- 
pile Placate de aproape 

I 6000 tone

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Succese ale minerilor
Minerii din exploatările car

bonifere din întreaga țară au 
incheiat prima lună din acest 
an cu o depășire de 2 la sută 
a planului de producție. Acest 
succes se datorește sporirii vi
tezei de avansare în abataje, 
ca urmare a unei mai bune 
aprovizionări a locurilor de

muncă. Cea mai mare cantita
te de cărbune peste plan au 
extras-o minerii din Valea 
Jiului.

In fruntea întrecerii socia
liste s-au situat și de această 
dată minerii de la exploata
rea Petrila care au dat peste 
plan 4.340 tone de cărbune.

de
Și

de 
pe 
u-

(Agerpres)

Fabrica de lapte din București, înzestrată cu utilaj modern, se numără printre întreprinde
rile tinere construite în anii regimullui democrat-popular. lată in fotografie, o imagine 

a acestei fabrici.

ȘTEFAN IUREȘ
(Continuare in pag. 3-a)

> ___________

@aia eel&t 500 de tineri
Pe strada Mihail Eminescu, 
spatele unei perdele de cos

ii, se află o clădire mare, 
frumoasă. Prin ușa largă intră 
și ies continuu numeroși tineri. 
Aici e căminul Uzinelor „1 Mai“ 
din Ploiești. Poate călătorul 
distrat nu observă la prima ve
dere un amănunt deosebit de 
interesant. Petele sînt imbricate 
elegant, iar băieților nu le lip
sește cravata de la git. Astfel 
imbricali, nu-ți poți da seama 
dacă se duc la teatru, la o in- 
tîlnire sau la lucru Ținuta or
donată a fiecărui locatar din «- 
cest cămin a constituit cu un 
an in urmi o problemă pentru 
comitetul U.T.M, al uzinelor. 
Tovarășii din comitetul de co
ordonare a căminului au văzut 
că sînt la cămin tineri cere 
umblă neglijent imbrăcați, une
ori de la uzină pină la cămin 
rerg in salopetă. Motivul nu ere 
âtul decit că acestor tineri le 
en indiferent daci in zilele de 
lu-ru umbli sau nu bine im- 
brscați, în garderoba fiecărui 
locstar al căminului se găseau 
cile două sau chiar mat multe 
costume de haine. Din acea zi. 
comitetul l.TM, comitetul 
de coordonare ș> conducerea

g------ -—. _
proape 15t de elevi Pentru a- 
ceștia trebuiau create condiții 
speciale, pentru ea ei si se poa
tă pregăti cit mai bine. De a- 
ceea, comitetul U.T.M. a inter 
venit tâ-i repartizeze in came
re moi mici pe cei care învață

ut aceeași dosi și lucrează în 
aeeiafi vdmnb, pentru a se pu
tea pregăti împreună. Ba mai 
sudl, comitetul U.T.M. a soli- 
c.tat și ajutorul conducerii clu- 
buhti. care în fiecare seară pune 
ic dispoziție muncitorilor-elevi 
două, trei camere pentru a pre- 
gâti lecțiile de a doua zi.

Pe membrii comitetului U.T.M. 
i-a interesat în mod deosebit fe
lul cum își petrec tinerii de la 
cămin timpul liber și dacă au 
condiții ca acest timp liber să 
fie cit mai plăcut și educativ.

în acest scop, la propunerea 
comitetului U.T.M., tinerii de 
aici au participat bucuroși la 
amenajarea în curtea căminului 
a unei estrade de vară, a unui 
ring de dans, a unei arene de 
popice și a unui teren de volei. 
De asemenea, majoritatea lor 
participă Ia activitatea cul
turală a clubului uzinei, care 
se află în aceeași clădire. Cele 
17.000 de volume ale bibliotecii 
le stau la dispoziție în fiecare zi. 
tu rnai vorbim că în orice ca
meră ai intra e imposibil să 
nu vezi un număr apreciabil de 
cărți de literatură, manuale șco
lare și cărți tehnice.

Unii din locatarii căminului 
sint foarte tineri Abia au ier-

minat școala profesională. Mulți 
dintre ei nu știau să-și gospodă
rească salariul. Spre aceștia co
mitetul U.TJM. și-a îndreptat în 
special atenția. Ei trebuiau în
hățați să-și folosească banii în 
mod judicios. La început s-au 
ținut cîteva convorbiri pe aceas
tă temă, dar roadele nu erau 
de loc mulțumitoare. Atunci, îm
preună cu administratorul că
minului, comitetul U.T.M. a ho- 
tărît să repartizeze pe cei risi
pitori în camere cu tineri care 
au mai multă experiență în via
ță. Rezultatele au fost cit se 
poate de bune. Gh. Petrescu, 
care-și risipea banii pe tot felul 
de fleacuri, a învățat de la to
varășii săi din cameră să fie 
mai gospodar.

în decurs de numai u>n an de 
zile, în cămin__ , ... ___ au apărut încă 
vreo 30 de aparate de radio, iar 
Victor Gorgan și-a cumpărat 
motocicletă.

După o zi de muncă, cei 500 
de tineri se întorc cu drag spre 
casa lor, căminul întreprinderii, 
unde găsesc camere calde, pa
turi moi, liniște și tot ceea ce 
este necesar pentru o viață fru
moasă, lipsită de griji,

GH. NEAGU



Foto : N. STE4.ORIAN
. . rcetat cu interes, 

in pouzele Conferinței ștandul d e cărți este

A Ill-a Conferința pe țară a U.A.S.R
Cuvîntarea tovarășului Virgil Trofin

Dezbaterile conferinței noastre se dovedesc a fi profunde și rodnice.Atît raportul Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților cit și discuțiile care au avut loc pînă acum, au relevat succesele obținute în munca asociațiilor studenților, de studențimea patriei noastre în ultimii doi ani. S-a făcut un valoros schimb de experiență, s-au analizat cu răspundere lipsurile existente în munca asociațiilor și s-au făcut numeroase propuneri prețioase din care atît Consiliul U.A.S.R. cit și C.C. al U.T.M., vor trage maximum de învățăminte pentru activitatea de viitor.Dezbaterile din conferința noastră sînt încă o dovadă a creșterii conștiinței socialiste a tineretului studios, ele demonstrează că studențimea patriei noastre — unul detașamentele importante ale tineretului, este profund legată de poporul muncitor din mijlocul căruia provine, devotat fără margini cauzei Partidului Muncitoresc Ro- mîn, politicii sale înțelepte de construcție a socialismului în patria noastră.Pentru fiecare dintre noi cuvintele pline de dragoste și îndemn cuprinse în scrisoarea de salut a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului R.P.R., adresată Conferinței, constituie un nou imbold care însuflețește tineretul nostru studios în străduința sa de a se pregăti cît mai temeinic. Conferința a demonstrat că studenții sînt hotărîți să facă totul pentru a fi la înălțimea încrederii acordate de partid, de poporul muncitor, la înălțimea sarcinilor istorice stabilite de cel de al III-lea Congres al P.M.R.Trăim, dragi tovarăși, cei mai frumoși ani ai vieții noastre, tinerețea. într-o perioadă dintre cele mai importante ale dezvoltării istorice a patriei, perioada desăvârșirii construcției socialiste.Oamenii muncii, cu nesecata lor energie creatoare, descătușați de crunta exploatare și de mizerie, urmînd cu entuziasm politica P.M.R. și sub conducerea sa fermă și înțeleaptă au transformat radical .patria noastră, au făcut-o mai bogată, mai frumoasă și obținînd realizări de seamă în toate domeniile de activitate au construit baza economică a socialismului, măreața victorie a poporului nostru muncitor.încă din primii ani după eliberarea patriei noastre, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej adresîndu-se tineretului spunea că în țara noastră se construiește nu numai o lume nouă, ci și un tineret nou. Intr-adevăr, în anii regimului țiemocrat-popular odată odata cu lrăfis*fiW^ea,in- lista a agriculturii în plină fo^a?-are a Crescut Si «"a turi^l " î"Uncă și Iuptă ală- turi de~ întregul popor prin s ?inleaSCă a Part‘dului £*3 statului nostru democrat- popular, un tineret nou care d^cîtI<3eaI mai !na!t -li 1 • de a’?1 pune toata «i”atSla 51 entuziasmul în & .nobilei cauze a socia- £smului, in slujba cauzei P.M.R., un tineret care nu cunoaște cinste mai mare decît aceea de a lupta sub steagul glorios al _ comuniștilor, steagul puternicului nostru partid.

din
de-

La cel de al III-lea Con- ’ greș al P.M.R. s-a dat o înal- < tă apreciere muncii tineretului. Minunatul tineret al patriei noastre — arăta tova- <rășul Gheorghe Gheorghiu- Dej — muncind în producție și învățînd în școli și institute, participă cu entuziasm Ia lupta pentru dezvoltarea economiei și culturii, aducînd o contribuție de preț la obținerea tuturor victoriilor noastre.U.T.M. — organizația revoluționară a tineretului din patria noastră, rezervă și ajutor al partidului, care cuprinde în rîndurile sale aproape 2 milioane de membri — desfășoară o intensă șl multilaterală activitate de educare comunistă a tineretului, de mobilizare activă a acestuia în întreaga construcție economică și de stat, în opera construirii socialismului.Aproape 17.000 de brigăzi de producție ale tineretului, peste 7.000 posturi utemiste de control, peste 1.100.000 de tineri brigadieri ai muncii patriotice, peste 1.300.000 de tineri care învață în formele de învățămînt politic U.T.M., aproape 700.000 tineri purtători ai insignei „Prieten al cărții*1, aproape 17.000 tineri inovatori și raționalizaturi și multe alte fapte și cifre care pot fi date, ilustrează munca plină de entuziasm a tineretului patriei noastre.Alături de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, asociațiile studenților obțin an de an rezultate tot mai bune în activitatea lor. In cadrul conferințe} noastre s-a vorbit mult despre toate aspectele muncii asociației.Eu aș vrea să mă refer doar la câteva probleme pe care le consider mai importante. Așa cum s-a arătat în scrisoarea adresată de Comitetul Central al P.M.R. și guvernul R.P.R. conferinței noastre, sarcina studenților este aceea de a învăța cu perseverență și simț de răspundere, de a-și însuși știința și cultura înaintată. în strînsă legătură cu viața, cu practica construcției socialiste, de a se pregăti temeinic pentru a putea, după terminarea studiilor, ‘ să stea în primele rînduri ale luptei pentru dezvoltarea e- conomiei și culturii socialiste, pentru aplicarea și înmulțirea cuceririlor științei și tehnicii contemporane.Pentru aceasta este necesar ca organizațiile U.T.M., ute- miștii, studenții și cadrele didactice, să ajute mai mult asociațiile studenților în îmbunătățirea întregii lor activități, în munca pe care o desfășoară asociațiile pentru dezvoltarea la toți studenții a conștiinței datoriei pe care o au față de patrie, față de poporul muncitor, de a se pregăti cît mai temeinic. Or- eanizațiile U.T.M sînt che- a indiscipimint“a igât'țnult a- justificate a examenelor* a- cordind un mai mare ajutor conducerilor institutelor în luarea măsurilor ce se impun ° țlegatură cît mai stunsă^a învățămîntului cu in teres am ascultat cu toții pe tov. Vulpe Ro- Pel?v: Serban Dumitru, Pe tov. Stoica Ion și pe alti tovarăși, care au vorbit din experiența muncii asociațiilor la legarea învățămîntului cu practica.Cu toțij noi cei care lucrăm

Ia U.T.M.—U.A.S.R., și credem că și tovarășii de la Ministe- i rul învățămîntului și Culturii. < am tras multe învățăminte din cele ce s-au spus in conferință în legătură cu organizarea practicii și nu avem nici o îndoială că în scurt timp se Vor lua toate măsurile pentru întărirea și mai puternică a legăturii întregului proces de învățămînt cu viața, cu practica construcției socialiste.în scrisoarea C.C. al partidului și guvernului adresată conferinței se subliniază necesitatea ca asociațiile studenților, cu ajutorul organizațiilor U.T.M.. al cadrelor didactice, să întărească munca de educație politico-ideologică în rîndui studenților, să acorde mai mare atenție însușirii de către studenți a marxism-le- ninismului, popularizării pe scară largă a politicii Partidului Muncitoresc Romîn. creșterii conștiinței socialiste a studenților.Așa cum arată viața de fiecare zi, studențimea noastră are un profil moral nou, caracterizat prin devotament față de politica P.M.R. și dragoste fierbinte pentru patria noastră socialistă. Noile trăsături morale ale studen- țimii noastre se manifestă Și prin hărnicia la învățătură, în participarea activă la viața obștească și politică a țării. Subliniind cu bucurie această realitate Pe care o dorim mai bogată, nu trebuie să uităm că mai avem în această privință neajunsuri. In continuare, tovarășul Virgil Trofin a arătat că în munca unor asociații studențești mai există încă deficiențe în ceea ce privește munca de educație a studenților, deficiențe care au uneori drept urmare o serie de manifestări străine în rîndui unor studenți.Poate n-ar trebui să acordăm atîta atenție unor astfel de manifestări — a continuat tovarășul Trofin — dacă forma n-ar ascunde și un conținut care nu corespunde societății noastre socialiste. în- 1 totdeauna acești malagambisti1 sînt și acei care lipsesc de1 Ia cursuri, care au o atitudine nedemnă față de fete, care propagă libertismul și dezordinea. Deci, nu este vorba numai de formă. O vorbă populară spune: „La așa cap, așa căciulă". Asociațiile noastre trebuiau să-i ajute pe a- cești studenți să-și schimbe în primul rînd mentalitatea și să-i determine să-și schimbe și „căciula".Sînt de asemenea manifestări înapoiate ale unor stu- denți care acum, în epoca celor mai îndrăznețe cuceriri ale științei și tehnicii înaintate se găsesc sub influența unor con-» cepții primitive, mistice. îmi amintesc că la o adunare a studenților de la Facultatea de filologie din București două studente care frecventau biserica justificau aceasta prin a- tracția pe care o aveau asu- Vu-_xir£a. Parcă la Ateneu Nu ne-ar mira studente la 15 februarie, cînd va fi o eclipsă totală de soare, le vom găsi la biserică ru- gmdu-se la icoane și la orgă ca „dumnezeu" să nu prăpădească cumva pămîntul Este ST ?ermis sa stăm liniștiți de «emenea manifestări — rață de obscurantismul în Fărf unii studenți ?nron.e doiaJâ că nu- Ce fel de Propagatori ai științei și cul- studenKr, PUt6a aS~a dhltr?1 Ia absolvirea stu-

Este de datoria asociațiilor studenților ca împreună cu organele U.T.M. să intensifice prin toate mijloacele munca politico-ideologică în rîndui studenților, să propage mai larg politica Partidului Muncitoresc Romîn, realizările regimului nostru democrat-popular, să combată cu mai multă fermitate influențele ideologiei străine și să creeze în fiecare grupă de studii, în fiecare an, în fiecare facultate o asemenea opinie de masă de care să se sfarme orice încercare a elementelor dușmănoase de a influența studenții, orice influență a moralei și ideologiei putrede burgheze.Pe acei studenți purtători a unor asemenea influențe și moravuri trebuie să-i ajutăm să se îndrepte, iar dacă cu tot ajutorul acordat persistă în poziția lor, trebuie scoși din institutele noastre. Ei n-au ce căuta într-un asemenea lăcaș de cultură cum este școala noastră superioară, cum sînt institutele superioare de învățămînt.Tovarășul Trofin a arătat că munca pentru dezvoltarea dragostei pentru profesiunea aleasă trebuie desfășurată încă din primul an al studenției, pentru a dezvolta în conștiința fiecărui student răspunderea pe care o are față de societate.Vorbitorul s-a referit apoi la felul în care asociațiile studenților se ocupă de îndeplinirea atribuțiilor lor în legătură cu condițiile de viață ale studenților.Asociațiile studenților — a spus în continuare tovarășul Trofin — sînt chemate să a- jute conducerea institutelor în rezolvarea tuturor problemelor gospodărești, să folosească mai bine fondurile care le sînt puse la dispoziție, să sesizeze orice neregulă și greutate organelor competente, să mobilizeze întreaga masă a studenților pentru ca atît în căminele cît și în cantinele studențești să fie curățenie și ordine exemplară, să domnească o atmosferă civilizată, demnă, să combatem cu tărie orice atitudine de lipsă de grijă față de bunurile obștești.în tot ceea ce <— studenților a_ acum și U.T.M. tribuția ;
co asociațiile au realizat pînă uvuiii . își are con-tribuția sa. în lipsurile pe care le mai are încă U.A.S.R. în munca sa, organizația U.T.M. poartă și ea răspunderea sa.Se simte necesitatea ca în ■ perioada care urmează organizațiile U.T.M. din institute să acorde mai multă atenție îndrumării asociațiilor studenților pentru ca acestea să-și îndeplinească din ce în ce mai bine rolul și sarcinile ce le l-ev in. Membrii U.T.M. din institutele superioare de învățămînt, trebuie să desfășoare o activitate Și mai intensă în cadrul asociațiilor studenților și prin întreaga lor activitate să fie un exemplu demn de urmat pentru ceilalțisociațiile studenților,’1de organizațiile U.T.M sub «^ucerea organizator de fi U.rma Arilor ce vor fi adoptate la conferință

PretVn'mă1^ contributi3 de preț in măreața operă de de pSmului in scumpa noastră

mi-am permis să le subliniez.Tineretul trebuie neapărat să se deprindă cu studiul individual și cu munca personală. Pentru aceasta, trebuie să asigurăm bibliografia necesară cursului, manuale originale și monografii. Este o sarcină a Ministerului învă- țămîntului și Culturii să stimuleze munca oamenilor noștri de știință și din învățămînt. să elaboreze cursuri, manuale, monografii și alte forme de informare.O măsură importantă care de asemenea trebuie luată, este îmbunătățirea programelor de învățămînt. La prezenta Conferință s-au făcut observații judicioase privitoare

,e semestru. Vom narulojj echilibrate în ca- crea jra sa se acorde timbrul esar desfășurării stu- P^.ndividual, necesar pre- diu studenților.Sudarea de seamă au fost ,te cite va observații cu Jire la stilul de muncă de- .tuos care încă mai grevea-

la îmbunătățirea planului de învățămînt, s-au făcut propuneri pentru eliminarea unora din lipsurile care au fost constatate. Ministerul învățămîntului și Culturii reține toate aceste observații în vederea rezolvării lor. Planurile de învățămînt trebuie analizate în lumina simplificării lor, r asupra'unel'părțraltuden- pentru îmbunătățirea obiecti-iior: este vorba de lipsa de velor de studiu, dind astfepreocupare în ce j £ . posibilitate studenților _să_ .'fășurarea munciiP Uni’ dijfre studenți studiază în „asalt“ în preajma examenelor.Ministerul Învățămîntului și Culturii, în colaborare cu U- niunea Asociațiilor Studenților va studia formele și metodele eficiente pentru a-i o-

- ------------- concentreze pe un număr n limitat de obiecte, dar pe < să le aprofundeze mai biaDe asemenea, așa ciută văzut aici, trebuie slu- posibilitatea nu numaiarii, cerii numărului de r mai dar chiar a repartsemi- judicioase a număr

bișnui pe studenți să lucreze planificat. Introducerea unei munci planificate este de o importanță fundamentală pentru toți studenții. Planificarea presupune disciplină în ceea ce privește respectarea programelor analitice.In anii viitori ai planului de 6 ani, creșterea rapidă și multilaterală a forțelor de producție impune o și mai amplă dezvoltare a învăță- mîntului superior. Pentru a răspunde grijii cu care partidul Și guvernul înconjoară pe studenți, aceștia au datoria de cinste de a se pregăti temeinic ca viitori constructori activi ai socialismului în țara noastră.
Ședința din dupJmiaza zilei de 2 februarie

Tn după-amiaza primei zile a lucrărilor celei de-a III-a Conferințe pe țară a Uniunii Asociațiilor Studenților din R. P. Romină. au continuat discuțiile pe marginea rapoartelor prezentateîn cuvîntul său. tovarășul LEONIDA ROȘU (Craiova), a prezentat marile transformări petrecute în orașul Craiova in anii puterii populare. Craiova, care era înainte un oraș al negustorilor și moșierilor, fără industrie, fără o viață culturală intensă, a devenit astăzi un oraș industrial, un centru universitar. Studenții craioveni au la dispoziție con- 
jvi . nentru pregătirea

în d
9

zilei de 2 februarie ți în cursul zilei de 
păcontinuat lucrările celei de a III-a Conferințe 
irinii Asociațiilor Studenților din R. P. Romină. 
stuziasm. maturitate — iată atmosfera ce a că
mările Conferinței care s-au încheiat ieri.

Cuvîntarea tovarășului Ilie MurgulescuA treia Conferință a U.A.S.R. își desfășoară lucrările în condițiile în care pe întreg cuprinsul țării, în fabrici și ■ uzine, pe șantiere și ogoare, în institute de cercetări și in școli, oamenii muncii îndeplinesc cu avînt mărețele sarcini trasate de Congresul al III-lea aj P.M.R.Pregătirea specialiștilor cu înaltă calificare, problemă de capitală însemnătate pentru economie și cultură, se află permanent în atenția partidului și statului nostru. Datorită acestei părintești atenții învățămîntul superior a fost dezvoltat an de an, iar baza sa materială a fost mărită.în anul de învățămînt 1960— 1961 a fost admis în facultăți un număr cu mult sporit de studenți față de anul precedent. Printre aceștia se află un număr de 2.000 muncitori din industrie, care aduc cu ei odată cu o hotărîre fermă de a învăța, suflul sănătos muncitoresc care va influența pozitiv studențimea noastră.Urmînd directivele Congresului al III-lea al P.M.R. se continuă activitatea de îmbunătățire a calității invățămîn- tului superior, acordindu-se o atenție deosebită înființării de facultăți și institute noi ca de exemplu pentru chimie, fizică etc.Pentru promovarea cadrelor didactice necesare generalizării învățămîntului de 7 ani și trecerea Ia învățămîntul general obligatoriu de 8 ani, au fost reprofilate unele facultăți din învățămînt și a fost dezvoltată rețeaua asistenților-De la a doua Conferință pe țară a U.A.S.R. din 1959 la care au fost relevate unele lipsuri ale programelor de studiu, s-au adus îmbunătățiri a- cestor planuri și programe, precum și conținutului învățămîntului pentru a-1 ridica la

nivelul celor mai înalte cuceriri ale științei contemporane.Cadrele didactice se străduiesc să găsească metode variate și eficiente de. predare și seminarizare.A fost introdusă practica în producție sub îndrumarea muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor din producție, și cadrelor didactice.Una din metodele care se dovedesc deosebit de eficace pentru pregătirea de specialiști, pentru legarea învățămîntului cu practica o constituie activitatea în cercurile științifice studențești. Semina- riile au intrat în tradițiile învățămîntului superior și constituie dovada lărgirilor perspectivelor de însușire a materialelor de către tineretul nostru. Trebuie de asemenea să fie încurajată și extinsă i- nițiativa din învățămîntul superior de colaborare între studenți și muncitori sau tehnicieni în vederea rezolvării unor probleme tehnico-econo- mice.în rîndurile studenților s-a format o opinie sănătoasă care stimulează combativitatea față de indisciplină, față de lipsa de grijă pentru bunurile obștești și alte manifestări necorespunzătoare.Atît preocuparea față de pregătirea profesională, cit și prezentarea tot mai completă la locurile de repartizare, constituie dovezi ale atitudinii noi a tineretului studios, dovezi ale atașamentului lui față de Partidul Muncitoresc Romtn.
Progresele din ultimii ani 

ale învățămîntului superior 
se oglindesc in bunele rezul
tate la învățătură obținute de 
studenți, care au fost arătate 
și în Raportul prezentat ieri. 
Este cunoscut faptul că nu
mărul studenților promovați 
a crescut, de asemenea crește

numărul celor care promovează cu calificative de bine și foarte bine.Alături de rezultatele îmbucurătoare care s-au obținut. rezultate la care și asociațiile studenților și-au dat o contribuție importantă, se semnalează și unele aspecte deficitare; unele au fost menționate în raport, altele ne sînt bine cunoscute nouă, cadrelor didactice.Folosirea abuzivă a sesiunii de toamnă, restrîngerea bibliografiei de studiu, reducerea la cunoștințele din manual, și uneori chiar numai la notițele din clasă, însușirea schematică a cunoștințelor predate la cursuri, iată cîteva lipsuri care merită să fie a- nalizate.In acest scop este necesar să ne pătrundem de adevărul evident că în facultăți și institute studenții se pregătesc pentru o activitate pe care urmează s-o desfășoare ani și zeci de ani după ce părăsesc băncile facultății.în anii de studiu sînt asigurate tineretului odată cu bagajul de cunoștințe de specialitate, deprinderea și capacitatea de a-și îmbogăți cunoștințele cu noi cunoștințe profesionale, de a soluționa creator problemele noi la locul de muncă unde sînt repartizați. Pentru a rezolva problemele ivite la locul de muncă după repartizare, tînă- rul inginer, agronom, economist, cercetător și de orice altă specialitate, trebuie să știe cum să-și îmbogățească singur cunoștințele, cum să a- plice în mod creator cunoștințele științifice, să-și completeze cunoștințele științifice printr-o continuă muncă de cercetare.E necesar să asigurăm in facultățile noastre un echilibru just între meditații și studiul personal, individual al tineretului,

Fără îndoială, nu trebuie să subapreciem meditațiile. în anii de școlaritate inferiori, în anii în care studentul face trecerea de la școala medie la instituțiile de învățămînt superior, meditațiile ocupă un loc important și dau binefăcătoare roade pe care cu toții le apreciem. Odată cu înaintarea pe parcurs în învățămîntul superior echilibrul dintre meditații și munca individuală a studenților trebuie să încline însă în favoarea acestuia din urmă.Nu se poate ca cineva care se pregătește să devină un specialist de înaltă calificare să poată merita acest nume fără a trece dincolo de marginile unui curs sau unui manual. Tineretul nostru trebuie să-și formeze deprinderea muncii personale. Trebuie să se învețe să consulte mai multe lucrări pentru elucidarea unei chestiuni mai importante din materiile predate. Știm că nu este posibil ca in scurtul timp de care dispun studenții să poată studia toate bibliografiile. Dar de a- semenea nu se poate să se treacă cu vederea utilitatea. consultării bibliografiilor. în miinca de zi cu zi, fiecare va fi pus în fața unor probleme pe care va trebui să le soluționeze și nu întotdeauna a- ceasta se poate face cu ajutorul datelor bibliografice; de multe ori se cer completări ale datelor existente cu ajutorul unor date personale, stabilite din munca de creație. De aici se trage concluzia întăririi muncii de cercetare în cercurile studențești. Tineretul nostru trebuie să se deprindă cu metodologia cercetărilor științifice, începînd cu informarea și terminînd cu lucrările dir sistemul de elaborare a idei» lor. Iată cîteva cerințe care ni se par că s-au desprins din lucrările conferinței și pe care

udențimii noastre au 
retulni studios față de 

rei generații cele ntdi bune 
pârtie învățătură și de viață. Cu un mare entuziasm, 
conternic sentiment de bucurie au primit participanții 
cuia adresată Conferinței de Comitetul Central al 
telui Muncitoresc Romin și Consiliul de Miniștri al 
Bicii Populare Romine, aprecierile și indicațiile cu- 
7 în această telegramă.
.baterile celei de a III-a Conferințe pe țară a U.A.S.R. 

cos în evidență experiența pozitivă dobîndită de asocia- 
studenților în domeniul sprijinirii formării cadrelor de 

jialiști, în domeniul educării comuniste a studențimii 
istre.

Dezbaterile Conferinței au prilejuit o nouă și puternică 
ah,,/.- x T ”• • . irmare a hotăririi studenților din țara noastră, de a înde-nistAnU - t °pdci Mi- /inj sarcinile trasate de partid, de a învăța cu perseverență, îvr ■»“n51nhdui și/e a se pregăti temeinic, de a-și valorifica talentele și aptitu- "“icterului Agririinile cu cel mai mare folos pentru victoria deplină a socia- Je®?fură defiIisjnuiui.ciențe privind organizare^_ practicii studenților precum 1 rea învățămîntuluf Ia In același timp, vorbitorul a făcut unele sugestii Ministerului învățământului și Culturii, în vederea realizării unui studiu asupra tuturor formelor folosite de institute și asociații, pentru strîngerea legăturii cu producția, forme care ar putea fi generalizate.Ocupîndu-se de activitatea cultural-artistică desfășurată la I.M.F. Cluj, care s-a dovedit a fi un factor educativ care contribuie la educarea studenților în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, tovarășa MARIA MOGA a relevat necesitatea folosirii unor mijloace cât mai variate pentru stimularea interesului studenților față de literatură. Vorbitoarea a reliefat importanța organizării proceselor literare, arătînd totodată că membrii comisiilor din institute trebuie te pe studenți să-și biblioteci personale.Tovarășul ION CHIȚOIU (București) a subliniat succesele dobândite de studenții de la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în însușirea cunoștințelor de socialism științific, materialism dialectic și istoric și estetica marxist-leninistă. Vorbitorul a arătat că fără aprofundarea temeinică a învățăturii marx- ist-leniniste, fără o pregătire culturală multilaterală, fără llegătura permanentă cu viața nu se pot obține rezultate pozitive în activitatea actoricească.în cuvîntul său tovarășul TĂNASE FRÎNCU (Brașov) a relevat experiența dobîndită la Institutul Politehnic din Brașov în înarmarea studenților cu cunoștințe temeinice de organizare și planificare a producției si întreprinderilor. Vorbitorul s-a referit apoi la inițiativa Consiliului U.A.S. din Institutul Politehnic de a organiza birouri de proiectări formate din studenți în cadrul unor întreprinderi din Brașov.Tovarășul AUREL NEGU- CIOIU (Cluj) a relatat despre munca desfășurată pentru însușirea științelor sociale. Răspunsurile date cu ocazia colocviilor și seminariilor la științe sociale au arătat că

G repr,

unele neajunsuri în orsanîzrea învățămînt,,!,,; țfcalitați morale ale muncito- tatea de mecanizare, vorbi aă- 3 propus Institv Agronomic să fie dotat ci gospodărie didactică c Uloră P6ntru practica stvTovarășul MIHALY M (Cluj), după ce a vorbi' Pre activitatea desfășur-6 asociația studenților diL tutui Agronomic , Dr'iu Groza" din Cluj în tea mobilizării studențilo?tru o cit mai bună pregăpro“ fesională, s-a referit sitatea unei mai bun‘e ari între perioadele de 'ică.și cele de examene lale dis* cipline.Tovarășa ILEZ C,°7 TRUBAȘ (Bucure.^ vorblt despre activitateaf^ura^ la Conservatorul pr^an Po" rumbescu" pentrmbunata" țirea continuă apelului de predare, a conț'ului ideo’ logic al cursuriteoretice de specialitate rbitoarea a subliniat necesea ca t03^ cursurile de Calitate, pe lingă problem tehnice, să contribuie și 1 mult la orientarea genĂ ideologică, estetică și cu;ala- la educarea studențiJ.în spiritul patriotismului dalist.Referindu la experiența pozitivă do’dită în centrul universitar-Și, în pregătirea profesional1 studenților tovarășul IZ WEISMAN (Iași) a sublini; importanța consfătuirilor rofesionale la nivelul gru-lor și anilor. Vorbitorul arătat că este necesar ca ajCiațiile să se preocupe nu mult de calitatea pregătii-, studenților.Tovaășul NICOLAE STAN(Bucurști) s-a referit în cu- vîitul său la o seamă de for- ne fobsite în Institutul Po- Jtehnic pentru organizarea Jracticii studenților. Astfel, Institutul a încheiat convenții de practică pe 3 ani cu o serie de mari întreprinderi. O altă preocupare a constituit-o asigurarea unei participări efect.ve a studenților în procesul de producție pentru ca aceștia să capete deprinderi practice muncind la mașină. Vorbitorul a subliniat faptul că practica în producție constituie nu numai un mijloc de instruire, ci și o școală a educației, în spiritul înaltelor

marea majoritate a studenților studiază cu un interes deosebit documentele partidului nostru.In cadrul cuvîntării sale tovarășa IONASZ TEREZIA (Tg. Mureș) a vorbit despre activitatea asociațiilor studenților, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a studenților, pentru educarea lor în spiritul patriotismului socialist. Vorbitoarea s-a referit la experiența din Institutul Pedagogic în ceea ce privește organizarea unor activități cultural-educative care prile- juesc consolidarea relațiilor de prietenie, colegialitate, a- jutor șj sprijin reciproc între studenții romîni și cei maghiari.A luat apoi cuvîntul acad. ȘTEFAN MILCU, secretar- prim al Academiei R. P. Romine.culturale să-i aju- formeze Cuvîntul tovarășului 
acad* Ștefan MilcuParticipînd la această a- dunare tinerească plină de entuziasm șj încredere în viitorul luminos al poporului, vă rog/să îmi îngăduiți să vă aduc un cald salut din partea celui mai înalt for de știință, Academia R.P.R.Oamenii de știință ce activează în Academie consideră tineretul ca o mare rezervă de forțe creatoare. Sub conducerea partidului, Academia a fost transformată într-o instituție activă, vie, legată prin numeroase canale de viitor și aspirațiile maselor, cu sar- ci mari de răspundere. în a- ceastă nouă Academie cu zeci de institute și mii de cercetători, cu filiale și baze în principalele centre universitare ale țării, tineretul înzestrat și dornic să activeze în știință a găsit un larg sprijin șj înțelegere. E suficient să vă arătăm că aproape 7O’/o din personalul de cercetare are sub 35 de ani, că numai în 1960, au intrat ca cercetători stagiari mulți tineri și că fiecare an numeroși tineri fost trimiși la specializare schimb de experiență.Cu îndreptățită justificare tineretul universitar își exprimă recunoștința și dragostea fată de partid care-i asigură cele mai bune condiții de viață, îl educă în spiritul

înaltului umanism al socialismului și comunismului, li oferă cele mai largi posibilități pentru valorificarea in producție a pregătirii din un i vers itate.Ce este viața de az: în comparație cu viața tineretului universitar din trecut ?Cu amărăciune îmi amm- tesc de propria mea perioadă de formare. Lucrînd alătur, de acad. prof. Parhon, am cunoscut îndeaproape situația precară și numeroase dificultăți și era doar vorba de un mare învățat, un savant cetățean, devotat o viață întreagă poporului, un exemplu luminos pentru intelectualitatea și tineretul patriei noastre. Aveam la dispoziție un serviciu într-un fost depozit la Spitalul de boli nervoase, o subvenție naulă mală, buție lui și nentă țarea.Echipa noastră are azi la dispoziție un mare Institut de cercetări, dar iubiți studenți, largul sprijin creează mari obligații și răspunderi pentru oamenii de știință.Cele mai bune condiții de cercetare nu rezolvă totul. Rolul hotărîtor îl are munca pasionată a oamenilor.Acei care se vor îndrepta spre munca din laboratoare nu trebuie să uite niciodată că pentru aceasta trebuie să se pregătească temeinic și că această pregătire se capătă printr-o muncă organizată și plină de pasiune.îngăduiți-mi ca în încheierea cuvîntului meu să urez tinerei generații aflate pe băncile facultăților succes în munca ei de pregătire, pentru a deveni specialiști cu o înaltă calificare, educați în spiritul patriotismului socialist, capabilă să aducă un a- port însemnat în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.Tovarășul DAN IACOBES- CU (Timișoara) s-a referit la experiența asociațiilor studenților pentru asigurarea unei legături permanente a studenților cu viața, atît în procesul de învățămînt, cît și prin acțiuni specifice inițiate de asociații.Referindu-se la continua dezvoltare a Institutului Agronomic Nicolae Bălcescu, tovarășa VERONICA RUJOIU (București) a vorbit despre îmbunătățirea procesului in- structiv-educativ și despre a- sigurarea unor condiții de viață și studiu tot mai bune pentru studenți.A luat apoi cuvîntul tovarășul prof. univ. ION CREANGĂ, rectorul Universității „Al. I. Cuza" din Iași.

de cercetări a- minimă, aproape for- care obliga la o contri- din salariul profesoru- apoi plana o perma- amenințare cu desfiin-

în au în
Cuvîntul tovarășului 

prof. univ. 
Ion CreangăVă aduc celei țară conducerilor învățămînt superior și din
rog să-mi permiteți să cel mai călduros salut de a III-a Conferințe pe a U.A.S.R., din partea institutelor de

(Continuare in pag. 3-a)



A lîi-a Conferință pe țară a U.A.S.R
(Urmare din pag. Ii-a)partea cadrelor didactice din acest învățămînt.Studențimea de azi a ajuns ca prin lupta clasei muncitoare condusă de partid să fie ferită de greutățile și umilințele din trecut.Tu timpul regimului bur- ghezo-moșieresc, majoritatea studenților erau fii de oameni avuți, din clasele exploatatoare. Studenții care doreau să învețe și erau lipsiți de mijloace materiale, nu erau încurajați și nu 11 se dădea nici un sprijin din partea guvernărilor de atunci.Pe atunci nu se punea problema căminelor sau a caselor de cultură. Taxele școlare erau enorme. Am vrut să vă arăt numai cîteva aspecte ale vieții din trecut, pentru ca dvs. să vă dați mai bine seama de schimbările petrecute în anii regimului de democrație populară. An de an apar noi și noi cămine în toate centrele putea largă mulți mine.

universitare pentru a cuprinde o masă cît mai de studenți. Tot mai studenți locuiesc in că-

în cea de a doua zi a lucrărilor celei de-a Ill-a Conferințe pe țară a Uniunii Asociațiilor Studenților din R. P. Romină, au continuat discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate.Tovarășul PAVEL DINACHE (Galați) s-a referit la măsurile ce au fost luate în Institutul Politehnic din Galați, pentru obținerea unor rezultate cit mai bune în pregătirea profesională și politică a studenților.A luat apoi cuvîntul tov. ELENA LASCU, vicepreședinte al Consiliului Central al Sindicatelor.
Cuvîntul tovarășei 

Elena Lascu

di nd prevederi in- Statutul Sindi- s-au preocupat organizarea prac-
sindicatele 
unei 
în

în numele Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Populară Romină transmit Conferinței pe țară a Asociațiilor Studenților, un călduros salut tovărășesc.Un rol important în pregătirea și formarea multilaterală a viitoarelor cadre cu pregătire superioară îl are practica în producție a studenților. în perioada care a trecut de la cea de-a n-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților, viață scrise catelor mai bine de ticii în producție a studenților.Participarea studenților la viața întreprinderilor, la întâlnirile cu fruntașii întrecerii socialiste și la consfătuirile de producție, le-au dat posibilitatea să cunoască și mai bine problemele procesului de producție, să facă propuneri prețioase pentru îmbunătățirea muncii de raționalizări și inovații. Așa, de exemplu, muncitorii de la secția turnătorie a Uzinelor „23 August" își amintesc cu dragoste de studenții de la Facultatea de mecanică din București care au făcut practică în această secție și care au realizat un dispozitiv mecanic pentru fecționarea miezurilor.Astfel de exemple pot date și din rîndurile studenților care au făcut și fac practica în minele din Valea Jiului, în întreprinderile timișorene, hunedorene, clujene, din Iași, în gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare.Consiliul Central al Sindicatelor va lua și în viitor măsuri pentru a întări și mai mult răspunderea sindicatelor în organizarea practicii în producție a studenților și pentru lichidarea lipsurilor ce se mai manifestă în unele întreprinderi.Sindicatele noastre acordă o atenție mereu crescîndă atragerii celor mai buni muncitori în cursurile serale ale diferitelor facultăți.Asociațiile studenților sînt chemate, la rîndul lor, să organizeze ajutorarea și să sprijine efortul ce-1 fac muncitorii care urmează cursurile serale ale facultăților.Sindicatele noastre se vor

con-
fi

Consiliul Uniunii Asociațiilor
Studenților din R.P.R.

Xenia; Cornelia; Bădescu El- Bîrlea Ștefan; Bogdan Maria; Buga Alexan- Burtică Cornel; Cioba-
Andrei Ștefan; Balaure Angela; Bologh (Hașu) Basoc vira;Ioana drina;nu Constantin Ion; Cîrțînă Iulian; Chertes Victoria; Chi- rlac Florin; Coman Nicolae; Constantin Gheorghe; Daju Dorina; David Mihai; Degan Vasile; Dinache Pavel; Dobre Maria ; Dobrotă Niță ; Dulgherii Gheorghe; Enache Stana; Eșanu Maria; Fejes Iuliu; Flo- rea Ion; Frîncu Maria; Ghi- meș Margareta Emiliana; Girbea Augustin; Goldhamer Albert ; Hanganu Silvia; Ignat Alexandru; Ionescu Alexandru; Iorga Aurel; Jonăsz Terezia; Luca Constantin; Lungul esei Maria; Mâtyâs Ion; Măruță Gheorghe; Mihâly Matei; Minoiu Ion; Mocanu Sevastian; Moraru Voica; Moțiu

elanul și energia prin cunoștințele le însușesc în favor contribui la

Peste 60% din studenți au burse, sînt cazați în cămine și mănîncă în cantine noi și moderne, își petrec vacanțele în condițiile cele mai bune.Viitorul care se deschide tineretului studențesc, este strălucit. Prin tinerească, pe care și cultăți, ei făurirea socialismului și comunismului în patria noastră.Conferințele studențești pe țară sînt ocazii de învățămînt nu numai pentru studenți. ci și pentru membrii coipului didactic. Cadrele didactice ale institutelor de învățămînt superior, vor continua să-și perfecționeze mus ta pentru a înlesni studenților însușirea cît mai bună a științei. Se va căuta să se predea cursuri la un înalt nivel. Manualele ce vor fi editate vor corespunde de asemenea unor înalte exigențe. Conducerile institutelor de învățămînt superior vor face toate eforturile pentru dotarea laboratoarelor cu aparatură și utilaj modern și pentru înzestrarea bibliotecilor cu toate studenților. cursurile necesare Nouă ne revine
Ședința din dimineața zilei

de 3 februarieocupa în viitor mult mai îndeaproape de încadrarea în producție a absolvenților institutelor de învățămînt superior. Ele se vor îngriji ca tinerii specialiști să aibă condiții optime de muncă și de viață.
★Tovarășul GHEORGHE MĂ- RUȚA (Petroșani) a vorbit despre grija părintească a Partidului față de studenți, despre condițiile tot mai bune de viață și învățătură create în Institutul de Mine din Petroșani. In continuare vorbitorul a subliniat că asociația studenților, folosind metode educative specifice cum ar fi consfătuirile profesionale la nivelul grupelor și anilor, mobilizarea studenților spre studiul individual aprofundat. spre studierea unei bogate bibliografii de specialitate care să cuprindă cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii și-a adus contribuția în munca de realizare a legării învățămîntului de practică.Tovarășul GALL MIHAlLA (București) subliniind că studenții din țara noastră, sprijină din toată inima politica externă de pace a Partidului ș; Guvernului a arătat că și studenții aduc o contribuție activă la promovarea principiilor de coexistență pașnică, de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare cu numeroase organizații de tineret și studenți din lumea întreagă, desfășoară o intensă activitate în cadrul F.M.T.D. și U.I.S.A luat apoi cuvîntul acad. ILIE MURGULESCU - ministrul învățămîntului și Culturii.In continuarea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul MARIN ENACHE, muncitor Ia Uzinele .,23 August“-Bucu- rești.

Cuvîntul tovarășului 
Marin EnacheCa tânăr muncitor de la U- zineie ,.23 August" din Capitală și ca student ia cursurile serale ale Institutului Politeh- nic-București, dați-mi voie să vă adresez un călduros salut din partea celor 4.200 utemiști și tineri de la uzina noastră și să urez conferinței succes deplin în desfășurarea lucrărilor.Sîntem fericiți și trebuie să mulțumim partidului din toată inima pentru grija pe care o poartă tineretului nostru, pentru largile posibilități pe care le avem, de a contribui efectiv, cu entuziasm și cu pricepere, alături de toți oamenii muncii, la minunata o- peră de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.Conștienți fiind că pe lingă experiența practică au nevoie și de o temeinică pregătire teoretică, peste 600 tineri de la uzinele noastre, se îndreap-

Alexandru; Oltean Ma- PăcurarIspas; Mureșan Mureșan Maria; ria; Oprea Nicolae;Vasile; Pilinszky Gheorghe; Pirlea Gheorghe; Plafona Pavel; Racoviță Mihai; Roșu Leonida; Rujoiu Voica; San- dity Cristina; Savițchi Petru; Sălăjan Ana Leontina; Sîrbu
Comitetul executiv al U.A.S.R.:

Burtică Cornel, președinte ; 
Enache Stana, vicepreședinte ; 
Fejes Iuliu, vicepreședinte ; Ig
nat Alexandru, secretar; Dul- 
gheru Gheorghe, casier ; An
drei Ștefan ; Bogdan Ioana- 
Maria ; Ciobanu Constantin

Comisia de cenzori:
Șerban Gheorghe, președinte; 

Ardeleana Grigore, Chirică 
Pavel ; Cziprisz Emeric ; Gheor- 

importanta și nobila sarcină de îndrumare și formare a studenților. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, cadrele didactice se angajează să nu-și cruțe nici un efort.
♦Tovarășul ION STOICA (București) s-a ocupat în cuvîntul său de problemele muncii profesionale, ale însușirii temeinice la un nivel cît mai înalt a cunoștințelor predate în institut, pentru ca studenții să devină specialiști, bine pregătiți, capabili să traducă în viață sarcinile trasate de partid.Subliniind minunatele condiții materiale pe care le au studenții din țara noastră tovarășul MARIN TANA- SESCU (București) a înfățișat aspecte din activitatea desfășurată în domeniul educației fizice și sportului la Institutul de Educație Fizică și Sport din București. Vorbitorul a arătat că Uniunea Asociațiilor Studenților din Centrul Universitar atenție sportive ci nd cu ților sportive organizate.

București a acordat o deosebită activității în ultimul an, cres- mult numărul studen- cuprinși în acțiunile

sector.mei de muncă și în- m-au rugat să ridic de probleme în fața în

tă după orele de lucru către școala medie serală de pe lingă întreprindere; alții urmează institutele de învățămînt superior la cursurile serale, iar restul tineretului este cuprins in cursurile tehnice de producție, organizate în fiecare secție șiColegii vățătură o seamă tuturor celor ce studiază învățămîntul superior și mai ales a celor care se pregătesc să devină ingineri și cu care desigur ne vom întîlni ca mîi- ne și la Uzinele „23 August".Dezvoltarea continuă a uzinelor noastre ridică în permanență în fața inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor noi și variate probleme pentru a căror rezolvare se cere o pregătire profesională temeinică.Practica studenților in uzină, făcută cu multă convingere și spirit de răspundere a- jută la pregătirea temeinică a viitorilor tineri ingineri. In anul 1960, au fost repartizați la uzina noastră peste 670 studenți pentru a efectua practica de vară. în general putem spune că ei au colaborat în mod efectiv cu tinerii muncitori, atît în decursul celor opt ore de muncă cît și în afara orelor de program.Dar trebuie să spun deschis că au mai fost și studenți care spre rușinea lor au încercat să folosească practica drept o simplă excursie. Tinerii noștri' muncitori, organizația U.T.M. s-au gîndit să nu-i lase prea mult să rătăcească potecile și i-au ajutat tovărășe- ște să înțeleagă adevăratul rost al practicii în producție. Știm că ei nu s-au supărat și au apreciat această grijă sinceră a noastră. In perioada practicii, noi am organizat și diferite acțiuni cultural-sportive comune, în cadrul cărora muncitorii au legat o strînsă prietenie cu tinerii studenți, asigurîndu-se astfel o mai bună cunoaștere reciprocă.Noi am apreciat și apreciem că astfel de legături vor trebui să existe în tot timpul a- nului și nu numai în perioada de practică. Și pe viitor, nd vom asigura condiții și mai bune pentru desfășurarea practicii studenților repartizați la uzina noastră.A luat apoi cuvîntul tovarășul MIRON OLTEANU - vicepreședinte al Consiliului General al Uniunii de Cultură Fizică și Sport.
Cuvîntul tovarășului 

Miron O Ițea nuAsigurînd dezvoltarea armonioasă și multilaterală a patriei noastre pe drumul socialismului victorios, partidul și guvernul acordă un deosebit sprijin mișcării de cultură fizică și sport, ca o parte integrantă a revoluției culturale, ca un important mijloc de întărirea sănătății oamenilor muncii, de creștere a unei generații viguroase, capabile să îndeplinească în bune condiții mărețele sarcini de construire a vieții noi, socialiste.Sub conducerea partidului,

Elisabeta; Stoica Ion; Stoica Maria; Stratuiat Eugraf; Sturm Rudolf; Suciu Sofia; Tache Gheorghe; Tănase Frîn- cu; Tunaru Ana; Țibuleac Doina Elena; Urîtu Violeta; Ursu Victor; Văduva Ilie; Ve- leat Dobrița; Vlad Vasile; Voi- cu Mihai; Wolfkes Brigitte.
Degon
Gîrbea

lon ; Cîrțînă Iulian ;
Vasile ; Frîncu Maria ; Ghimeș 
Margareta Emiliana ; '
Augustin ; Ionescu Alexandru ; 
Jonăsz Terezia ; Pirlea Gheor
ghe ; Rujoiu Voica ; Sturm Ru
dolf ; Țibuleac Doina Elena, 
membri.

ghiu Ana, Jung 
Nicolou Mariana ; 
Strugaru Ghența,

Margareta ; 
Radu Victor; 
membri.

titlul de campion scrimă, tenis, etc. rezultatele bune activitatea sporti- cluburile sportive

Uniunea de Cultură Fizică și Sport care a devenit o largă organizație de masă a obținut o seamă de succese însemnate.La aceste succese o contribuție importantă au adus-o cluburile sportive „Știința" și asociațiile studenților care au desfășurat o activitate bogată pentru atragerea studenților la practicarea continuă și pe baze științifice a educației fizice și sportului.Astfel, numai la campionatele universitare ediția 1959— 1960 au participat peste 32.000 de studenți. Peste 17 mii de studenți frecventează orele de educație fizică din institute și universități. în ceea ce privește sportul de performanță. cluburile sportive „Știința" au puternice secții sportive ce activează în campionatele categoriei A.Echipa de gimnastică și handbal (fete) a clubului „Știința" București au cucerit titlul de campioane pe anul 1960. sportivi ai clubului „Știința", dețin la atletism,Cu toate obținute in vă de către „Știința" și asociațiile studenților. trebuie să arătăm că în raport cu condițiile create ca bază materială, cele mai calificate cadre, marele număr de tineri talentați în plină dezvoltare a calităților lor fizice, rezultatele sînt încă nesatisfăcătoare.Considerăm că una din lipsurile principale ale cluburilor sportive „Știința" și asociațiilor studenților este aceea că nu sînt antrenați în mod continuu și organizat la practicarea sportului un număr tot mai mare de studenți.Sub conducerea organizațiilor de partid, cu sprijinul permanent al U.T.M. și cu a- jutorul U.C.FB. sportive „Știința" țiile studenților au tea de a lichida semnalate ridicind activitatea de cultură fizică și sport la nivelul condițiilor create de regimul democrat-popular la carenoas-

cluburile și asocia- posibilita- lipsurile
nivelul sarcinilor pe partidul le pune in fața tră.

★ tova-TROFIN - al C.C. alla educația Institutul Pe-
A luat apoi cuvîntul rășul VIRGIL prim-secretar U.T.M.Referindu-se studenților din dagogic de 5 ani din Timișoara, în spiritul patriotismului socialist, tov. MARGARETA LAMBERT (Timișoara), a 

experimental de bacteriene de la

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

Construită și dată in folosință în anul 1960, Școala de 7 oni nr. 6 din orarul Tg Mureș este 
frecventată și de copiii muncitorilor de la Fabrica de mobilă „23 August- din Tg. Mureș. 
Noua școală dispune de 8 săli de clasă, bibliotecă, la borator, cco -et medica! etc. 
In fotografie : In laboratorul de fizico-chimice, elevii Cristina Basov, Teoco-a Doo-e și Laszlo 

Nagy la o oră practică de electricitate.
Fete : AGERPRES

Posturile utemiste de control se sfătuiesc
(Urmare din pag. l-a)în campania de recoltare a porumbului și în alte campanii. Obiectivul urmărit de noi a fost prevenirea risipei. Și cîte ceva am reușit să facem. Am descoperit unele nereguli, unele deficiențe în organizarea transporturilor și lucrurile s-au îndreptat în urma criticilor și a propunerilor făcute de noi. De altfel, noi a- vem un caiet special al colectivului P.U.C. în care ne notăm pe scurt tema raidurilor întreprinse, data, sectorul controlat, deficiențele constatate, propunerile făcute, măsurile care s-au luat și rezultatul final.Cei care l-au ascultat pe Marin Radu, membrii posturilor utemiste de control, membrii birourilor și comitetelor U.T.M. au avut de învățat din experiența acestui P.U.C. ca și din experiența celor de la G.A.C. Nicolești, care au a- cumulat o experiență asemănătoare și au povestit-o aici. Ei s-au ocupat mult de activitatea echipelor de tineret, de întărirea disciplinei în aceste echipe, de calitatea lucrărilor executate de ele, s-au ocupat de munca celor 20 de tineri îngrijitori de animale din brigada zootehnică de tineret, ea și de multe alte probleme.— Cum se face un raid 1

așa-zise „lume liberă", putut să constat ce interes stârnesc reali- țărilor socialiste pen- studenții din țările

arătat că asociația studenților a organizat numeroase acțiuni care au ajutat studenții să cunoască realizările poporului nostru muncitor în anii regimului democrat-popu- lar.Tovarășul VLAD VASILE (Timișoara) a prezentat în cuvîntul său un tablou al situației triste a studențimii în țările capitaliste.Cu prilejul diferitelor activități internaționale studențești, congrese, seminarii, conferințe, al unor vizite în diferite țări capitaliste, în discuțiile purtate cu studenți din diferite țări ale lumii — a spus vorbitorul — am cunoscut și văzut cu ochii mei — în calitate de reprezentant al U.A.S.R. la U.I.S. — realități crude ale învățămîntului superior din țările mult trîmbi- țatei am uriaș zările tru capitaliste fără să mai vorbesc de țările coloniale.In continuare, vorbitorul a arătat că discutând cu mulți delegați din diferite țări care au vizitat țara noastră aceștia au avut cuvinte de admirație față de realizările regimului nostru în domeniul învățămîntului superior.In cuvîntul său, tovarășul PAUL DINCULESCU (București) a accentuat necesitatea ca asociațiile, cu sprijinul cadrelor didactice, să mobilizeze mai temeinic studenții în rezolvarea unor probleme legate direct de dezvoltarea tehnicii și aplicarea ei în producție.Tovarășul VASILE MARI- NOIU (București) a vorbit despre munca desfășurată la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie din București pentru crearea unei opinii sănătoase de intransigență față de orice delăsare în studiu.
★Delegații au aprobat în unanimitate raportul Consiliului cu privire la activitatea desfășurată între cele două Conferințe și sarcinile de viitor ale asociațiilor studenților, precum și raportul Comisie de cenzori.Conferința a trecut apoi la cel deal treilea punct de pe ordinea de ai — alegerea Consiliului UAS.R. și a Comisiei de cenzori.

se Întocmește gazetei ?se face planul al PUC-ului T
un
de

— Cum număr al— Cum activitateIată doar câteva întrebări pe care le-au pus membrii posturilor utemiste mai noi și mai lipsite de experiență (Codrești, Salcia Nouă. Mihăl- ceni, Spătăreasa), celor care au avut o activitate mai îndelungată Și tată. mai bine orien-
Cum

un

Cum se face un raid ? Hai să vedem concret. Să facem cu toții un raid în sectorul zootehnic al gazdelor — a propus cineva.Oaspeții și gazdele — un mare post uțemist de control — au plecaț ]a grajdurile gospodăriei colective din Ciorăști. Au mers, au cutreierat, au zăbovit peste tot.Postul utemist de control al gazdelor a primit o lecție strașnică. Iată cîteva teme de articole la gazeta P.U.C. pe care le-a sugerat postul utemist de control colectiv, gazdelor :— Tinerii să fie îndemnați să lucreze ca îngrijitori de animale- Sînt puțini tineri (doar 6) care lucrează aici, îngrijitorii tineri pot să dea o îngrijire maj bună animalelor, care acum dau producții mici față de capacitatea lor.— Igiena mulsului lasă de dorit

Scenă d'n bctot.1 «Spc-gătoo;! de «ud* de Cea «avski în interpretarea ansamblului Teatru
lui de Operă fi Balet oi R.P.R.

•a».

Tenis de

Handbal
• Duminică de la era 19 

Sala sporturilor de la P.ereasra 
echipa feminină de handbal Ști
ința Bucurați va întâlni echipa 
sovietică Jalghiris Kaunas intr-un 
meri contând pentru semifinalele 
..Cupei campionilor câmpeni". 
Handbalistele sovietice sînt 
așteptate să sosească astăzi di
mineață in Capitală.

în afara acestui meci interna
țional, duminică in sala Floreas- 
ea sini programate ultimele în
tâlniri din faza pe Capitală a 
competiției masculine de hand
bal pentru ..Cupa F R H ". Iată 
programul acestor întâlniri: ora 
16,15 : Rapid — Constructorul;

din

— Curățenia în grajduri este in multe locuri neglijată.— Trebuie înlăturată risipa de furaje. Gropile de siloz sînt lăsate noaptea descoperite și îngheață— Alimentația nu se face in raport cu producțiile fiecărei vad.— Vițeii au pecingini cauza proastei îngrijiri.Nu putem să dăm aici chiar toată lista sesizărilor Pe ore le-au făcut cei peste 40 de part icipanți la raid. Destul că membrii postului utenust de control de ia G-A-C, Cio- rănești și-au notat amănunțit totul și au acum cu ce să scoată un număr bogat fi folositor al gazetei kw.
♦

Afa6t un schimb de experiență foarte foiashor tuturor celor care au venit aici. E: s-au întors acasă cu multe Învățăminte despre activitatea concretă a postului utenust de control, despre roltri activ pe care trebuie aă-1 aibă P.U.C. in mobilizarea tineretului in producție, la creșterea contribuției lor pentru dezvoltarea și păstrarea avutului obștesc, la educarea spiritului socialist de muncă al tinerilor colectiviști.Credem că asemenea întâlniri ar trebui organizate și In alte raioane, și cu siguranță că ele vor da roade practice bogate.

or» 17.36 Titanii—C.C.A.;
2 Dinamo—Știința; ori 
ITB—Unirea.

Hochei pe gheață
• Echipa de hochei pe ghea

ță T5K.A Moscova a plecat în 
R. P. Polonă pentru a lua parte 
la prima Spartachiadă de iarnă 
a Armatelor Prietene. Din echi
pă fac parte renumiții interna
ționali Sologubov, Tregubovm, 
Loktev, Almetov ș alții- De 
opt ori campioană a UJl.S.S., 
echipe T>kA Moscova a repur
tat in turneul campionatului u- 
nional din acest an 8 victorii 
consecutive și se află pe primul 
Ioc in clasament cu 18 puncte.

Șah
• fa runda a 14-a a campio

natului unional de țah Smislov 
a suferit ia /ața lui Gheller cea 
de s dona infrințere de la înce
perea taraeubu. lucind eu ne
grele fortul campion mondial a 
alea in .4pararea .Vimxorici o 
variantă nouă care i-a permis 
si mențină echilibrul pinâ la 
mutarea 20-a. în jocul de mijloc 
Gheller a creat amenințări pe-

Folosirea izotopilor radioactivi 
în microbiologia agricolăLa centrul îngrășăminte Băneasa, al Ministerului Agriculturii, a intrat recent în funcțiune un laborator pentru folosirea în microbiologia a- gricolă a izotopilor radioactivi și a radiațiilor ionizante.Laboratorul este înzestrat cu utilaje și aparatură modeme și folosește izotopi radioactivi produși în țara noastră. Specialiștii de aici au și început cercetările cu ajutorul izotopilor privind nutriția plantelor, eficacitatea preparatelor bacteriene asupra culturilor agricole, precum și pentru obținerea unor tulpini microbiene mai productive.Prin intrarea în funcțiune a noului laborator, Centrul ex-
Oamenii au știut 

să-l cunoască,
rări” de corpuri ; colculează li
niștit și bine.

Vasile Mureșanu stă pe o 
străduță din vecinătatea pieții 
Chibrit Io doi pași de fabrică, 
pe strada Soveja. A venit Maria 
Coman, o vecină, să-l roage să 
participe la munca pentru repa
rarea și înfrumusețarea străzii ; 
ceva mai mult, să fie agitator 
in acest sens. Mureșanu n-a zis 
ba. Liniștit, vorbind puțin și 
convingător, a mobilizat oame
nii cartierului. S-o constatat cu 
această ocazie (a cita oară ?) 
de ce e capabil un temperament 
ponderat, a cărui dominantă 
este seriozitatea. A fost mo
torul muncii și cînd muncitorii 
fabricii au participat la munca 
patriotică, la construcțiile de pe 
Calea Griviței.

Hotărit, ca să-l cunoști pe 
Mureșanu, ca să nu iei drept 
moliciune ceea ce este ponde
re, bun simț și chibzuință, tre
buie să-l vezi un timp mai în
delungat în întreaga sa activi
tate. Să observi cum lucrează 
dispozitivele care ajută muncii 

TIMIȘOARA

t>0 C'Ltfim, tHA/cle'lii.C

MANTALE DE
PLOAIE

riculoase, oblipindu-l pe Smlslov 
să consume mult timp de Zi
dire Acesta mai avea numai 3 
minute pentru 11 mutări. Un 
atac energic a lui Gheller a pus 
capăt partidei.

Petrosian a cîștigat la Has in, 
Korcinoi la Gufeld iar Taimanov 
l-a învins pe Borisenko, S-au 
terminat remiza partidele: Po- 
iugaevski—Tarasov și Boleslav- 
ski—Cerepkov, Celelalte partide 
au fost întrerupte: Furman are 
'anse de ciștig la Ștein și Luii- 
kov un pion in plus la Bron-kov un 
stein.

Patinaj
prima zi a campionate-• în prima zi a campionate

lor republicane de patinaj vite
ză Eva Farkaș (Mureșul Tg. 
Mureș) a repurtat două victorii, 
realizînd cele mai bune timpuri 
la 500 m — 55’’l/10 și 1500 m 
— 3’12” 1/10. La 500 m băr
bați titlul de campion a revenit 
lui G Katona (Știința Cluj) cu 
48’’ 1/10. Rezultatele au fost 
influențate de starea proastă a 
gheții. Joi noaptea la Tușnad 
a nins, astfel că întrecerile au 
fost întrerupte și vor continua 
simbătă.

perimental de îngrășăminte bacteriene va aduce o contribuție mai mare la studiile ce se fac pentru stabilirea și a- plicarea celor mai eficace metode de sporire a producției agricole.Se urmărește totodată reducerea consumului de materiale folosite la producerea îngrășămintelor bacteriene care sînt aplicate pe scară tot mai largă în agricultura țării noastre.Anul acesta agricultura va primi peste 2.100.000 doze de îngrășăminte bacteriene și alte preparate biologice, care vor contribui la creșterea producției vegetale.

secției (nenumărate mici inovații 
ad-hoc îi umplu sertarele) ; să 
observi cum își duce la bun 
sfîrșit sarcinile în comisia de 
judecată tovărășească ; să fii 
atent cum, la sfirșitul lunii, 
achită zeci de lei pentru cărțile 
cumpărate ; să bagi de seamă 
ce joc de echipă desfășoară pe 
terenul de fotbal în cadrul for
mației întreprinderii. Și, bine
înțeles, să știi că la el, acasă, 
e preocupat de probleme edu
cative — are doi copii dintre 
care unul a și atins vîrsta de 
școală...

Un ins grăbit, superficial, 
spuneam mai sus, trecînd in 
goană pe lingă Vasile Mureșa
nu, nu l-ar remarca. Dar oa
menii care muncesc cu ei, care 
locuiesc lingă el, nu sînt gră
biți, nici superficiali. Ei au 
recompus portretul din toate 
trăsăturile lui și l-au remarcat. 
Tînărul muncitor Vasile Mu
reșanu a fost propus candidat 
al Frontului Democrației Popu
lare in circumscripția orășe
nească 438.



Frățeasca prietenie 
romîno-sovietică

La aniversarea semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R.P.R. și U.R.S.S.

stăzi se împlinesc 13 ani 
de la semnarea Tratatu
lui de prietenie, colabo

rare și asistență mutuală din
tre Republica Populară Romî
nă și Uniunea Sovietică. Tra
tatul semnat la 4 februarie 
1948 — primul act internațio
nal încheiat de țara noastră 
cu o mare putere, pe baza de
plinei egalități în drepturi — 
a consfințit prietenia de ne
zdruncinat dintre popoarele 
romîn și sovietic.

întregul popor romîn este 
profund recunoscător poporu
lui sovietic, glorioasei Armate 
Sovietice, care zdrobind hoar
dele fasciste, l-au ajutat să se 
elibereze, să-și ia soarta în 
propriile mîini, să pășească 
pe drumul construirii vieții 
luminoase a socialismului. 
Sîngele vărsat de eroicii os
tași sovietici și romini pentru 
eliberarea patriei noastre a 
pecetluit pe veci prietenia și 
alianța dintre poporul romin 
și poporul sovietic.

Prietenia, alianța și colabo
rarea frățească romîno-sovie
tică, bazate pe principiile le
niniste atotbiruitoare ale in
ternaționalismului proletar, pe 
comunitatea de idei și țeluri, 
corespund celor mai profunde 
interese ale poporului romîn. 
Ele reprezintă pentru oamenii 
muncii din țara noastră un 
inepuizabil izvor de forță și 
încredere în viitor. Prietenia 
romîno-sovietică este adine 
înrădăcinată in inima fiecă
rui om al munciii din patria 
noastră, ea fiind un sprijin de 
neprețuit în dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale, 
în întărirea suveranității și 
independenței țării noastre, în 
asigurarea muncii pașnice a 
poporului romin. Relațiiie de 
colaborare frățească dintre po
poarele romîn și sovietic s-au 
dezvoltat neîncetat, an de an, 
cuprinzînd domenii tot mai 
largi, ridicind pe o treaptă tot 
mai superioară prietenia in
destructibilă dintre popoarele 
țărilor noastre.

Succesele obținute de po
porul nostru în făurirea vie
ții sale libere, sînt indisolubil 
legate de prietenia și colabo
rarea strînsă cu Uniunea So
vietică. Ajutorul multilateral 
și dezinteresat primit din 
partea Uniunii Sovietice, re
prezintă factorul internațio
nal cel mai important ai suc
ceselor pe care poporul romîn, 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, le obține 
pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste. In ca
drul relațiilor de colaborare, 
U.R.S.S. ne livrează utilaje și 
echipamente industriale de 
înaltă tehnicitate, numeroase 
fabrici și uzine fiind în între
gime înzestrate cu astfel de 
utilaje. Numeroase obiective 
industriale importante din 
țara noastră — marile lami
noare de la Roman și Hune
doara, fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, termocentrale ca Ovi- 
diu II, Paroșeni. Steaua Ro
șie etc. — sînt mărturii grăi
toare ale rodniciei relațiilor 
de colaborare romîno-sovieti
ce, pentru dezvoltarea indus
trială a țării noastre, pentru 
progresul continuu al econo
miei noastre naționale. Sem
narea la Moscova, la începu
tul acestui an, a protocolului 
cu privire la livrările recipro
ce de mărfuri, între U.R.S.S. 
și R. P. Romînă pe anul 1961, 
constituie o nouă verigă im-

portantă în dezvoltare* cola
borării economice dintre cele 
două țări. In baza protocolu
lui. volumul schimbului de 
mărfuri în acest an, va fi cu 
19 Ia sută mai mare decît cel 
din 1960 și se ca cifra la peste 
550 milioane ruble noi. Acest 
protocol prevede o creștere 
considerabilă a livrărilor re
ciproce de mașini și utilaje.

Se dezvoltă și se întăresc, 
de asemenea, in mod continuu 
relațiile de colaborare cultura
le, științifice, romîno-sovietice.

Poporul romîn privește cu 
deosebită admirație, urmărește 
cu mare bucurie realizările de 
importanță istorico-mondială 
ale poporului sovietic în con
strucția desfășurată a comunis
mului, in dezvoltarea epocală a 
științei, tehnicii și culturii. 
Sub conducerea înțeleaptă a 
gloriosului său Partid Comu
nist, poporul sovietic realizea
ză cu succes grandiosul pro
gram al construcției comunis
te — septenalul.

Uniunea Sovietică, Republi
ca Populară Romînă, precum 
și toate celelalte țări socialis
te, își aduc contribuția la în
tărirea continuă a sistemului 
mondial socialist, factor hotă- 
rîtor al dezvoltării societății 
omenești. După cum se subli
niază în Declarația Consfătui
rii reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești 
de la Moscova, „Unirea strînsă 
a statelor socialiste într-un 
singur lagăr, unitatea tot mai 
puternică și forța mereu cres- 
cîndă a acestui lagăr, asigură 
în cadrul întregului sistem, în 
ansamblul lui, victoria depli
nă a socialismului".

Strîns unite, țările lagărului 
socialist apără în comun inte
resele păcii, militează, neobosit 
pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice, luptă 
împotriva uneltirilor cercu
rilor agresive. Istoricele pro
puneri ale Uniunii Sovietice 
privind dezarmarea generală 
și totală — singura cale de 
excludere definitivă a războiu
lui din viața societății — și 
lichidarea definitivă a rușino
sului sistem capitalist — se 
bucură de aprobarea și spri
jinul majorității covîrșitoare 
a omenirii. Aceste propuneri 
sînt sprijinite în mod activ de 
R. P. Romînă, care alături de 
celelalte țări socialiste, prin 
politica externă pe care o pro
movează. aduce contribuția sa 
la lupta pentru victoria cau
zei păcii și socialismului.

La aniversarea Tratatului 
romîno-sovietic, poporul, tine
retul romîn își reafirmă hotă- 
rîrea de a întări și dezvolta 
necontenit prietenia frățească 
cu Uniunea Sovietică, cu toate 
țările lagărului socialist. Oa
menii muncii din țara noastră, 
trimit, cu acest prilej, marelui 
popor sovietic, un fierbinte 
salut frățesc, urîndu-i din toa- , 
tă inima noi și strălucite iz- I 
binzi în construirea comunis
mului, în lupta pentru trium
ful păcii in lume.

★
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 3 februa
rie, Nicolae Cuină, ambasadorul 
R.P.R. în U.R.S.S., a rostit o 
euvîntare la postul de televiziu
ne din Moscova.

Cuvîntarea a fost consacrată 
celei de-a 13-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre R. P. Romînă și Uniunea 
Sovietică.

În Consiliul de Securitate

„Uniunea Sovietică este dispusă 
să facă tot ce este necesar 

pentru instaurarea păcii și ordinii in Congo"

I

i

— Cuvîntarea lui V. A. Zorin
NEW YORK 3 (Agerpres). — La 2 februarie, Consiliul de 

Securitate a continuat discutarea problemei situației din Congo. 
In cadrul ședinței de dimineață, primul a luat cuvîntul repre

zentantul Ceylonului, Corea, care a făcut istoricul apariției pro
blemei congoleze și a arătat cauzele care au provocat în ultimul 
timp încordarea situației din această țară.Corea a criticat vehement autoritățile belgiene care încearcă să-și mențină dominația colonialistă în Congo și, în ciuda hotărîrii Consiliului de Securitate, să permanentizeze prezența personalului lor militar și civil în această țară.Reprezentantul Republicii Mali, Maiga, a exprimat în numele guvernului și poporului său indignarea profundă în legătură cu arestarea primului ministru P. Lumumba.La sfîrșitul ședinței de dimineață a Consiliului de Securitate a luat cuvîntul reprezentantul Indiei.

★NEW YORK 3 (Agerpres). — în ședința din după amiaza zilei de 2 februarie Consiliul de Securitate a continuat discutarea problemei situației create în Republica Congo.Președintele a dat cuvîntul lui Ben Abud reprezentantul permanent al Marocului la O.N.U. Țările Africii, a spus Ben Abud, sînt de părere că a sosit timpul pentru o rezolvare eficientă a problemei congoleze. El a condamnat cu asprime acțiunile trupelor O.N.U. din Congo.Apoi a luat cuvîntul V. A. Zorin, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U.Delegatul U.R.S.S. a subliniat că situația din Congo este absolut intolerabilă, ea continuînd să se agreveze. Pe teritoriul republicii rămîne ca și înainte personalul militar, paramilitar și civil belgian. Hotărîrile Consiliului de Securitate în problema congoleză au fost de dărnicite de organele tive ale O.N.U., iar însăși se dovedește în stare să asigure o rezolvare pașnică a crizei internaționale serioase provocate de a- gresiunea belgiană în Congo.Toate acestea au dus la o scădere accentuată a prestigiului Organizației Națiunilor Unite, a spus în V. A. Zorin, la o cerscîndă față de țiunile întreprinse în numele ei.Din discursurile nedy, președintele d-lui Stevenson, reprezentantul S.U.A., noi am aflat că noul guvern american încearcă să reconsidere în mod critic situația care se creează în Congo și să aprecieze în chip nou implicațiile care de- pacea generală Aș dori

Consiliului de Securitate în problema congoleză, pentru care au votat atît S.U.A. și Uniunea Sovietică.V. A. Zorin a arătat pentru a se îndrepta situația din Congo și a se restabili prestigiul și bunul renume al O.N.U. este necesară izgonirea completă și rapidă a colonialiștilor belgieni din Congo, punerea în libertate a tu-

citcă

V. A. ZORIN : Pentru a 
se îndrepta situația din 
Congo este necesară izgo
nirea completă și rapidă a 
colonialiștilor belgieni, pu
nerea în libertate a tutu
ror liderilor naționali con
golezi în frunte cu Lu
mumba, restabilirea guver
nului legal și a parlamen
tului, dezarmarea bandelor 
lui Mobutu și Chombe, a- 
doptarea de măsuri pe ca
lea unei adevărate unifi
cări naționale a țării și a 
asigurării unei adevărate 
independențe a acesteia.turor liderilor naționali congolezi în frunte cu Lumumba, restabilirea guvernului legal și a parlamentului, dezarmarea bandelor lui Mobutu și Chombe, adoptarea de măsuri pe calea unei adevărate unificări naționale a țării și a asigurării unei adevărate independențe a acesteia.In ceea ce o privește, a spus V. A. Zorin în încheiere, Uniunea Sovietică este dispusă să facă toate cele necesare pentru ca să fie adop-

tate măsuri care buie realmente la păcii și ordinii în tru ca în această lichidată cu desăvîrșire minația colonialiștilor.După o scurtă declarație a reprezentantului Belgiei, care a încercat să tăgăduiască acțiunile agresive săvîrșite în Congo, președintele a anunțat o întrerupere a lucrărilor Consiliului de Securitate pînă la 7 februarie.
★

LONDRA 3 (Agerpres). — 
„Niciodată nu am întîlnit oa
meni atît de cruzi, violenți, 
lipsiți de scrupule în ce pri
vește alegerea mijloacelor, 
respingători și necruțători cum 
sînt colonialiștii belgieni în 
Africa....": acesta este un 
fragment dintr-o scrisoare tri
misă ziarului „Daily Worker" 
de către un locuitor din Kam
pala (Uganda) care descrie a- 
trocitățile săvîrșite de colo
nialiștii belgieni în Ruanda- 
Urundi.

„Am văzut, scrie el în con
tinuare, cum parașutiștii bel
gieni treceau in cadență de 
marș peste capetele africani
lor culcați la pământ. Iar 
dacă vreun african se mișca 
de durere, primea o lovitură 
cu patul puștii în spate".*LEOPOLDVILLE pres).— După cum corespondentul din viile al agenției Associated Press, Kasavubu intenționează ca în următoarele zile să restabilească relațiile diplomatice cu Belgia. Guvernul Lumumba a rupt aceste relații în iulie anul trecut, după ce colonialiștii belgieni au întreprins agresiunea armată împotriva tinerei congoleze.

să contri- instaurarea Congo pen- țară să fie do-

3 (Ager- transmite Leopold-

republici

N. S. Hrușciov 
a sosit la Tbilisi
TBILISI 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: N. S. 
Hrușciov, a sosit la 3 fe
bruarie Ia Tbilisi pentru a 
participa Ia lucrările con
sfătuirii fruntașilor din a- 
gricultură din republicile 
Transcaucaziei.

★

TBILISI 3 (Agerpres). - 
TASS transmite: N. S. 
Hrușciov, care a sosit la 3 
februarie Ia Tbilisi pentru 
a participa la lucrările 
consfătuirii fruntașilor din 
agricultură din republicile 
Transcaucaziei, a asistat în 
seara aceleiași zile la pre
zentarea baletului „Pentru 
pace", de Toradze, la Tea
trul de Operă și Balet.

Ziarul „Al Fadjr" 
despre apropiata 

vizită a lui 
N. S. Hrușciov în Maroc

RABAT 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Știrea des
pre apropiatul schimb de vizite dintre regele Mohammed 
al V-lea al Marocului și. N.S. 
Hrușciov, șeful guvernului so
vietic, scrie la 2 februarie zia
rul „Al-Fadjr“, a produs o pu
ternică bucurie în țară. Aces
te vizite constituie evenimen
te de o uriașă însemnătate is
torică, deoarece vor contribui 
la întărirea păcii și a colaborării internaționale.

Uniunea Sovietică, scrie in 
continuare ziarul, a nutrit în
totdeauna sentimente de sim
patie și respect față de Ma
roc. U.R.S.S. acordă tot spri
jinul cauzei libertății în Afri
ca, se ridică împotriva colo
nialismului din Algeria și 
Congo.

La Moscova

S-a semnat planul de colaborare 
științifică pe 1961 intre Academiile 

R.P. RomineMOSCOVA 3.— Corespondentul Agerpres transmite : In urma tratativelor desfășurate între o delegație a Academie: R.P. Romîne și o delegație a Academiei de Științe a U.R.S.S., la 3 februarie a avut loc semnarea planului de colaborare științifică pe 1961 a academiilor celor două țări. Din partea romînă planul a fost semnat de prof. Remus Răduleț, membru corespondent al Academiei R.P.R., iar din partea sovietică de acad. Evgheni Fedorov, prim-secre- tar al Academiei de Științe a U.R.S.S.La semnare au participat colaboratori ai Academiei de Științe a Uniunii Sovietice, precum și Nicolae Guină, ambasadorul R.P.R. la Moscova și membri ai Ambasadei.Planul prevede efectuarea

și U.RiS.S.9în comun a unor studii în domeniul științelor tehnice, chimiei, fizicii, medicinei, istoriei, științelor economice, filozofiei etc. Conform planului, Academia R.P. Romîne va trimite la Academia de Științe a U.R.S.S. specialiști pentru studierea unor probleme care îi interesează pe oamenii de știință romîni. La rîndul lor, o serie de specialiști sovietici vor studia în Romînia problemele care interesează știința sovietică.Cu ocazia semnării prof. Remus Răduleț și acad. Evgheni Fedorov și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea continuă a colaborării între oamenii de știință ai celor două țări, subliniind că îmbogățirea cercetărilor științifice își aduce aportul la construirea socialismului și comunismului.
spre

— Prima declarație a guvernului revoluționar 
al Portugaliei —

fapt ză- execu- O.N.U. a nu fi

continuare neîncredere toate ac- în Congod-lui Ken-S.U.A., și

curg pentru din această situație, să sper că aceste declarații oglindesc dorința reală a noilor conducători ai Statelor Unite de a privi în mod lucid lucrurile și de a păși pe calea îndeplinirii cu strictețe în primul rînd a hotărârilor

Cînd Thyssenii devin... filantropi
In fata ecranului televiziunii cetățenii vest- germani au putut urmări o comedie cu accente idi- lico-romantice. Eroii sînt două femei și doi bărbați, toți patru nume cunoscute și nu prea respectabile. Doamnele se numesc Amelia și Anita Thyssen, domnii Robert Pferdmenges și Franz Joseph Strauss. Cu toții au fost legați prin interese și concepții de Hitler, cu toții luptă astăzi din răsputeri pentru înarmarea Bundeswehru- lui și punerea pe picioare a unor acțiuni provocatoare, revanșarde.Așadar, în fața ecranului televiziunii vest-germane s-a jucat o comedie cu accente idilico-romantice. Cele două doamne sus-amintite anunțau prin gura lui Pferdmenges, industriaș fascist și consilier intim al cancelarului Adenauer, în fața lui Franz Joseph Strauss, militarist fascist și copil răsfățat al lui Adenauer, că înființează o fundație, „Fundația Thyssen", pe care o înzestrează cu un pachet de acțiuni ale concernului. A- ceastă fundație vrea să fie un act de binefacere întrucît doamnele Amelia și Anita Thyssen, cele două samarite- ne milostive, transmit acțiunile „fondului independent pentru știință și cercetări", bucu- rîndu-se, așa cum sublinia Pferdmenges „de sprijinul e- nergic al cancelarului federal".Prin urmare proprietarele celor două părți ale concernului Thyssen, furnizorul de arme cel mai important al imperialismului german, nașul politic și susținătorul principal al lui Hitler, cedează pentru știință, pentru cercetări științifice, un pachet de acțiuni.Dar actele de milostenie ale trusturilor trebuie privite cu circumspecție. De aceea, trebuie cercetat atent ce se ascunde în spatele pomenii făcute de familia Thyssen.Mai întîi, însăși personali

tatea donatoarelor suscită suspiciune. Concernul Thyssen este cunoscut din totdeauna pentru producția sa de armament, pentru faptul că a cîș- tigat miliarde din înarmarea pentru cele două războaie mondiale provocate de milita- riștii germani. După zdrobirea hitlerismului, concernul a trebuit să fie, sub presiunea popoarelor, dacă nu naționalizat, cel puțin dispersat. După preluarea puterii de către A- denauer, imperiul Thyssen s-a refăcut, fără să se unifice. Astăzi el este împărțit în două jumătăți, una aparținînd A- meliei Thyssen, cealaltă Ani- tei Thyssen. Interesul reînar- mării Bonn-ului cere ca vechiul concern Thyssen să fie unificat și puternic. Dar trebuie luate anumite măsuri de precauție. Pe de-o parte, masele populare din Germania nu privesc cu bunăvoință refacerea puterii trusturilor de armament Thyssen și Krupp. Pe de altă parte, cercuri financiare străine, în special americane, engleze și franceze, nu au interes ca trusturile amintite să-și refacă întregul potențial pentru a nu deveni concurenți ai lor. De aceea, nașterea „Fundației Thyssen" servește ca mijloc de a înșela masele și de a o- coli obstacolele ce stau în calea refacerii concernului. Cele două proprietare Thyssen au pus la un loc cîte o sută de milioane mărci în acțiuni de capital, creînd „Fundația Thyssen".înșelătoria nu se oprește însă aici. Donația nu este de fapt o... donație. Donatoarele își păstrează proprietatea a- 
supra capitalului, fundația ur- mînd să primească doar dividendele, care sînt departe de a fi importante. După cum subliniază presa vest-germa- nă, aceste dividende nu depășesc zece milioane mărci. Dat fiind lipsa de credite acordate științei și cercetărilor științifice, dat fiind faptul că cercurile științifice vest-germane apreciază fondurile necesare

pentru cercetări la circa 12 miliarde de mărci anual și că statul de la Bonn și concernele nu acoperă decît o mică parte, suma destinată proaspetei fundații apare ridicolă. Este evidentă, deci, intenția de a arunca praf în o- chii opiniei publice. Iar presa burgheză vest-germană a declanșat o deșănțată reclamă încercînd să-și convingă cititorii că această mascaradă televizată ar însemna transformarea averii rechinilor economiei vest-germane într-o oarecare „formă social-obștea- scă". Naivi care să creadă a- semenea bazaconii se găsesc însă cam greu...înșelăciunea merge mai departe. Capitalul donat este, printre altele, scutit de impozite. Astfel, datorită „fundației", familia Thyssen este scutită de un impozit de 7 milioane mărci anual. Cum fondurile acordate „fundației" nu depășesc, chiar la cursul cel mai ridicat al acțiunilor, 10 milioane de mărci pe an, reiese că, de fapt, așa-zisa donație făcută cu atîta zgomot nu reprezintă decît... 3 milioane de mărci anual. Restul de 7 milioane fiind de fapt scoasă din buzunarul contribuabililor vest-germani. Iar sumele „donate" pentru știință — se știe — sînt cheltuite în realitate tot în interesul monopolurilor. In plus, șeful fondului cu pricina fiind chiar dl. Pferdmenges, va ști dumnealui cum să cheltuiască banii ca să nu iasă în pagubă familia Thyssen. Cum capitalul rămîne mai departe în proprietatea familiei Thyssen și cum reprezentanții acesteia dau tonul în conducerea „fundației", reiese că, de fapt, sub această firmă Thyssenii și-au. constituit un nou concern.în astfel de condiții a poza în samaritean milostiv e o a- devărată plăcere pentru rechinii monopoliști vest-ger- mani. Mai ales că se bucură de binecuvîntarea lui Adenauer.
AL. GÎRNEAȚĂ

Salazar este cuprins de 
teamă din cauza creșterii 
luptei pentru libertate a 
poporului portughez.(Ziarele)

Salazar ia măsuri de precauție...
Desen de V. VASJLIU

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). — Agenția United Press International anunță că toți pasagerii aflați pe bordul transatlanticului „Santa Maria" au fost debarcați. După debarcare, 100 de militari ai marinei braziliene au fost a- duși pe vas, iar autoritățile forțelor navale braziliene au declarat că „vasul va fi restituit Portugaliei".Dat fiind această schimbare intervenită în poziția guvernului brazilian față de cazul „Santa Maria", căpitanul Galvao, căruia i s-a acordat azil politic, a fost nevoit să părăsească vasul.Căpitanul Galvao a dat publicității o declarație numită „Prima declarație a guvernului revoluționar al Portugaliei".In declarație se spune printre altele : „Capturarea transatlanticului „Santa Maria" a avut drept scop nu numai să atragă atenția opiniei publice mondiale asupra tragediei portugheze... Sîntem mîndri că dictatorul Salazar s-a dovedit a fi vulnerabil. Noi i-am dat o lovitură...Ne aflăm în stare de război cu regimul dictatorial portughez. Nu vrem numai dobo- rîrea dictaturii, ci urmărim un țel bine precizat: restructura-

rea societății portugheze pe baze noi.Cu toate că ne aflăm departe de Lisabona, a subliniat Galvao, totuși sîntem convinși 
că vom dobîndi victoria. Re
voluția va deschide coloniilor 
calea spre libertate, progres și 
independență".

★
ROMA 3 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „Paese Sera", 
acum cîteva zile un grup de 
marinari ai flotei navale portu
gheze au încercat să urmeze 
exemplul echipajului transatlan
ticului „Santa Maria** și să 
captureze la Porto o navă mi
litară. încercarea nu a reușit. 12 
marinari au fost arestați sub a- 
cuzația de a fi organizat un 
complot antiguvernamental.

Sînt operate și alte arestări in 
rîndurvle marinarilor și ofițeri
lor flotei, bănuiți de a fi des
fășurat o activitate împotriva 
guvernului.

Potrivit știrilor sosite din ca
pitala portugheză, trei avioane 
militare portugheze — un bom
bardier și două avioane de vînă- 
toare care efectuau obișnuitele 
lor zboruri de antrenament nu 
s-au întors la baza lor de pe 
insula Madera Echipajele avi
oanelor au transmis prin radio 
că intenționează să se alăture 
forțelor care luptă împotriva re
gimului Salazar.

Conferința de presă 
a președintelui S. U. 4.

De ce este 
internat 

intr-un ospiciu 
Eatherly

ntr-un interviu acordat 
ziarului „Deutsche Wo- 
che" (Munchen), zia

ristul și publicistul vest-ger- 
man, Robert Jung, face prin
tre altele dezvăluiri intere
sante in legătură cu soarta 
aviatorului american Eather
ly, care a lansat prima bom
bă atomică asupra orașului
Hiroșima. După cum se știe, 
presa occidentală a anunțat 
că in urma unui îndelungat 
proces de conștiință, provo
cat de remușcările ce-l ob
sedau, Eatherly și-ar fi pier
dut mințile și a fost internat 
intr-un ospiciu de alienați 
mintali din S.U.A.

Robert Jung arată că, 
deși nu l-a cunoscut personal 
pe Eatherly, a citit numeroa
se scrisori trimise de pilotul 
american din ospiciul în 
care se află, „Din aceste scri
sori, a declarat Jung, reiese 
că Eatherly nu este „nebun", 
ci mai conștient de răspun
derea personală și mai me
ditativ decît cei mai mulți 
dintre noi cei „normali". El 
a precizat că în scrisorile 
sale Eatherly arată că din or
dinul comandamentului forțe
lor aeriene americane (din
care el nu mai face parte 
din 1947 !) el a fost internat 
cu forța în ospiciu, unde 
este deținut pentru a nu a- 
vea posibilitatea să-și conti
nue acțiunile sale de luptă 
împotriva înarmării atomice.

Ziaristul vest-german consi
deră că ar fi firesc ca o co
misie internațională de psi
hiatri să stabilească dacă ^pi
lotul de la Hiroșima" trebuie 
într-adevăr să-și petreacă 
viața intr-un ospiciu de ne
buni, așa cum din motive 
lesne de înțeles o doresc li
nele cercuri sau dacă trebuie 
să i se permită să acționeze 
în libertate pentru repararea 
greșelii sale.

UN GANGSTER
IN SUTANA

j Tnui preacuvios 
ly părinte din

S.U.A. i s-a 
întîmplat într-o 
noapte întunecoasă 
ceva foarte nostim. 
De abia apucase 
preasfîntul să-și fa
că rugăciunile 
seară în care 
ceară îndurare ce
rului pentru păca
tele oamenilor, de- 
abia apucase să 
ronțăie un pesmet 
și să dea de dușcă 
o stacană de a- 
ghiazmă, cînd a au
zit bătăi insistente în ușă.

— Intră fiule și 
laudă numele dom
nului — rosti cu 
blîndețe părintele.

Ușa se deschise și 
în loc de unul, își 
făcură apariția mai 
mulți fii, îmbrăcați 
în uniforme poliție
nești. Slujitorul 
domnului continuă 
cu voce serafică:

— Fiți bineveniți 
în casa mea, care 
este și casa voastră, 
fiilor. Ați venit 
probabil să cereți 
sprijin moral 1° 
grea cumpănă. A- 
veți în mine un sfă
tuitor și un prieten.

— Uite ce, prea- 
sfinte, las-o moar- 
tă-n păpușoi 
n-avem vreme 
stat la taclale, 
catrafusele și 
mează-ne.

— E vorba 
vreun suflet năpăs
tuit căruia trebuie 
să-i alin durerea și 
să-i dau sfînta cu- 
menicătură ? Să-mi 
iau ustensilele de 
trebuință ?

— Ba mai degra-

de să

că de 
Ia-ți 
ur-

de

bă ți-ai lua alte us
tensile, acelea pe 
care le-ai folosit 
pentru a-ți alina 
propriile dureri. Te 
asigur că mai bine 
ți-ar sta. Dar, cu 
ele sau fără ele, hai 
odată că sîntem aș
teptați.

Cîtva timp mai 
tîrziu preacuviosul 
fu condamnat la 45 
de ani muncă silni
că.

Care 
rul ?

După 
dovedit 
cinstita 
ceașcă nu disprețuia 
de loc unele profe-

era miște-cumla proces 
față biseri-

s-a

ra- 
care

siuni laice. El 
mis următorul 
ționament pe 
l-a găsit fără cusur 
din punct de vedere 
al logicei formale : 
dacă cineva poate 
fi artist amator, 
sportiv amator, de
tectiv amator etc. 
de ce dînsul n-ar 
fi... gangster ama
tor ? E mai palpi
tant, mai 
și mai...
Trecînd 
părintele 
dit a fi 
viguros 
materie, 
luni a executat pe

interesant 
rentabil, 

la fapte, 
s-a dove- 
un talent 

în această 
In cîteva

cont propriu spar
gerea a trei bănci 
din statele Tennes
see și Mississipi, 
realizînd sume fru
mușele.

Cariera sa se a- 
nunța strălucită, 
numai că diavolul, 
dușmanul etern al 
slujitorilor domnu
lui și-a băgat ia
răși coada în tre
burile personale ale 
cuviosului. O mică 
scăpare 
și totul 
rîpă.

— Ce 
părinte 
de așa 
treburi ? ț-a între
bat judecătorul.

— Ispita, taică, 
ispita — a suspinat 
nefericitul gangster. 
Prima mea „lucră
tură" am întreprin
s-o în iulie anul 
trecut. Cum ea mi-a 
reușit pe deplin, 
m-am gîndit că a 
fi spărgător de 
bănci e cu mult mai 
minunat decît a fi 
un biet prelat. Și 
atunci am continu
at. Numai că am a- 
vut un pic de ghi
nion. Păcate, taică, 
păcate.

Galeria hoților 
calificați este așa
dar cu mult 
vastă decît o 
pînă acum, 
polițiști — 
steri, politicieni — 
gangsteri și înalți 
funcționari — gang
steri iată acum o 
nouă încrengătură: 
preacuvioși — gang
steri.

din vedere 
s-a dus de

te-a făcut 
să te apuci 

diavolești

mai 
știam 
După 
gang-

ION D. GOIA

WASHINGTON 3 (Agerpres). — La conferința de presă care a avut loc în seara zilei de 1 februarie, președintele S.U.A., Kennedy, a declarat, răspunzînd la întrebarea unui corespondent în legătură cu actuala situație internațională, că acum situația este mai puțin satisfăcătoare decît a fost în toamna anului trecut și că deocamdată el nu este convins că timpul a început să lucreze pentru Statele Unite în unele regiuni critice în care ele sînt implicate. în această ordine de idei, președintele S.U.A. s-a referit, printre altele, la evenimentele critice din Laos și la situația din Congo care se înrăutățește. Potrivit afirmațiilor lui Kennedy, printre factorii care afectează securitatea S.U.A. figurează și întărirea puterii lui Castro în Cuba. Kennedy a comunicat că ambasadorii S.U.A. în Congo și Laos participă deja la consultările de Ia Washington și că săptămî- na viitoare și ambasadorul S.U.A. la Moscova va lua parte la acestea.Examinăm în amănunțime, a declarat președintele, problema politicii pe care trebuie să o ducem în toate aceste regiuni unde s-a creat o situație critică.Unul din corespondenți l-a solicitat pe Kennedy să comenteze declarația guvernului că în cuvîntările lor publice ofițerii activi trebuie să reflecte opinia guvernului. Președintele a declarat că dacă o cunoscută personalitate militară sus pusă rostește o cu- vîntare în care abordează probleme de politică externă sau, eventual, de politică militară, după părerea sa, oamenii și țările străine au tot dreptul să se aștepte ca această cuvântare să reflecte vederile guvernului.Cînd Kennedy a fost întrebat în continuare dacă împărtășește presupunerea reprezentantului S.U.A. la O.N.U.,

nu

Stevenson, că președintele S.U.A. va fi bucuros să aibă o întrevedere cu N. S. Hrușciov, dacă acesta va sosi în luna martie la sesiunea Adunării Generale a O.N.U., el a răspuns că nu a discutat această problemă cu Stevenson.Nu sînt cîtuși de puțin informat, a declarat președintele S.U.A., dacă domnul Hrușciov va veni sau nu în Statele Unite. De aceea cred că ar trebui să se mai aștepte în ceea ce privește planurile privind o întîlnire cu el și că ar fi mai oportun să se aștepte pînă cînd se va face o declarație din care să reiasă dacă el intenționează sau să vină.în cursul conferinței de presă Kennedy a declarat “* nu intenționează să sau să schimbe planurile lui Eișenhower în domeniul militar. Consider însă, a clarat președintele, tuația să. Și să ne gîndim dacă este suficientă actuala noastră putere, și anume nu numai forța noastră nucleară de intimidare, ci și posibilitățile noastre de a duce un război limitat.La întrebarea dacă faptul că în mesajul său cu privire la starea Uniunii nu se menționează printre regiunile critice Berlinul și Germania a schimbare a plodului în care apreciază el această situație, Kennedy a răspuns : Nu, punctul meu de vedere, și presupun, punctul de vedere al guvernului Statelor Unite, rămîne neschimbat și acesta este și punctul de vedere al guvernului precedent. Punctul nostru de vedere în legătură cu Berlinul nu s-a schimbat.Președintele a răspuns la numeroase întrebări în legătură cu situația economică a Statelor Unite.

devine mai de aceea
ca critice

de- că si- serioa- trebuie

înseamnă vreo schimbare situației sau o

ESCORT
MOSCOVA. In prima jumătate a lunii februarie 196i Leonid Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. va face o vizită oficială în Republica Guineea.BERLIN 3 (Agerpres). - După cum s-a mai anunțat Louis Saillant, secretar general al F.S.M., a prezentat raportul la primul punct al or- dinei de zi în cadrul celei de a XH-a sesiuni a Comitetului Executiv al F.S.M.Lucrările sesiunii continuă.

DJAKARTA. — Agenția Pia re
latează că ministrul de Externe 
al Indoneziei, Subandrio a de-

clarat că guvernul său se împo
trivește trimiterii unei misiuni a 
O.N.U. în Irianul de vest.

DELHI. — In orașul Simla, si
tuat la poalele Munților Hima
laia, a blntuit trei zile o furtună 
de zăpadă. Stratul de zăpadă 
care a căzut in acest timp este 
de trei metri.

OTTAWA. — Congresul cana
dian al muncii — cea mai mare 
organizație sindicală din Canada 
— a cerut la 2 februarie guver
nului canadian să recunoască 
Republica Populară Chineză și 
să lupte pentru restabilirea drep. 
tului legitim al R. P. Chineze în 
Organizația Națiunilor Unite
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