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de înțeles ! Venit cu dorința 
de a deveni student.

— Dacă a reușit ?
Ultima imagine păstrează se* 

crețul.
*

1. Emoție firească. Primul

Proletari din toate firile, unițl-vâ !

STUDENT!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Marți 1 octombrie 1957

Perspective largi
ale activității studențești 
în noul an universitar

Studenții patriei noastre, fii ai 
poporului nostru muncitor, tineri 
care în institutele de învățămînt 
superior, prin grija și cu ajuto
rul statului nostru democrat-popu
lar se pregătesc pentru a deveni 
buni specialiști, oameni de cul
tură și știință devotați cauzei 
construirii socialismului, întăririi 
și înfloririi scumpei noastre pa- 

" “ “ • ’* pra-
nou 
uni-

trii, pășesc astăzi^ din nou 
gul institutelor, încep un 
an universitar. Noul an 
versitar va aduce cu el o expe
riență bogată de muncă, metode 
noi, care să complecteze pe cele 
existente, să le perfecționeze, îm
bunătățiri în organizarea muncii.

Măsurile prevăzute de Hotăn- 
rea C.C. al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri cu privire la îm
bunătățirea învățămîntului supe
rior, vor prinde viață începînd cu 
prima zi de curs, iar aplicarea lor 
va duce la dezvoltarea pe mai de
parte a învățămîntului, la îmbu
nătățirea condițiilor de trai și de 
studiu ale studenților.

Organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studențești și-au cîștigat un 
bine meritat prestigiu în viața uni
versitară. Ele au acumulat deja o 
experiență prețioasă de muncă în 
multiplele compartimente ale ac-

Septembrie 1957. Pe pero
nul Gării de Nord a pășit pen
tru prima oară Gheorghe Ju
gănaru.

Cu ce treburi ?
Dacă vă destăinui ei este 

proaspăt absolvent — cu note 
foarte bune — al școlii medii 
din Cîmpulung Muscel, e lesne

îndemn
la Început de an

Acad. Prof. 
C. I. Parhon

Ion iliescu
Secretar al C.C. al y.T.M., Pre

ședintele Comitetului Executiv 
al Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R.P.R.

tivității studenților ; în activita
tea profesională, științifică, cultu- 

, rală, sportivă, artistică, obștească 
! și social gospodărească. Chiar și 
, asociațiile studențești, după o 

existență destul de scurtă, condu
se de organizațiile de partid, în
drumate fiind de organizațiile 
U.T.M., au reușit să facă ca bilan
țul muncii desfășurate în anul uni
versitar trecut să fie rodnic.

Cerințele cresc însă an de an 
și pe măsura lor cresc și sarci
nile ce stau în fața organizațiilor 
U.T.M. din institutele de învăță- 
mint superior și asociațiilor stu
dențești. Experiența pozitivă tre
buie extinsă, generalizată, folosite

• forme noi, specifice, îndepărtate 
1 lipsurile, slăbiciunile.

Hotărîreța C.C. al P.M.R. și a
• Consiliului de Miniștri, stabilește 
i că în anul acesta organizațiile
• U.T.M. trebuie să-și îndrepte aten- 
> ția înspre ridicarea nivelului

muncii de educație politică, edu-
■ cație patriotică și cetățenească a 

studenților, să-i antreneze pentru
’ o pregătire profesională mai bună,
■ mai temeinică.
’ Munca de educație politică a 

constituit și în anul care a trecut
- o preocupare de seamă a orga- 
’ nizațiilor U.T.M. din institutele de 

învățămînt superior.
Mai sînt însă multe de făcut 

pentru a declara că organizațiile 
U.T.M. și-au făcut pe deplin da
toria. Biroul C.C. al U.T.M. a și 
adoptat o serie de hotărîri menite 
să ducă la îmbunătățirea muncii 
de educație politică în rîndurile 
studenților.

Organizațiile U.T.M. din institu
tele de învățămînt superior 
sînt chemate ca începînd cu acest 
an universitar să-și ridice nivelul 
întregii lor activități. Ocupîndu-se 
în primul rînd de educarea comu
nistă, patriotică a studenților, ele 
sînt chemate să ridice combativi
tatea acestora față de lipsurile 
existente, de a activiza pe fiecare

ntemist în munca de organizație. 
Punînd în centrul activității lor 
dezvoltarea în rîndul studenților 
a dragostei față de regimul nos
tru democrat-popular, organizînd 
mai bine munca pentru ca fiecare 
student să cunoască politica par
tidului și a guvernului nostru și 
să lupte concret pentru aplicarea 
ci în viață, respectând întru totul în 
desfășurarea activității statutul 
U.T.M., organizațiile U.T.M. din 
institutele de învățămînt superior, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, vor reuși fără îndoială ca 
la sfîrșitul acestui an universitar 
să facă un bilanț mai bogat în 
realizări.

începînd din acest an universi
tar trebuie îmbunătățit conținutul 
și organizarea informărilor poli
tice studențești, ele trebuie să fie 
organizate la nivelul anilor de stu
diu și să constituie una din sar
cinile de răspundere ale organiza
țiilor de bază U.T.M. Bineînțeles 
acestea trebuie să ceară sprijinul 
organizațiilor de partid, catedrelor 
de științe sociale, pentru a le re
comanda oameni competenți și pre
gătiți, care să țină informările po
litice.

în acest an universitar, la nive
lul facultăților, se vor organiza 
cicluri de conferințe și întâlniri pe 
teme legate de construcția socia
lismului, de stat, probleme econo
mice, probleme legate de trecutul 
de luptă revoluționară a tineretu
lui și studenților, probleme inter
naționale, ideologice, de morală, 
estetică etc, ținute de oameni cu 
munci de răspundere din diferite 
domenii de activitate.

O preocupare importantă pen
tru organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studențești va trebui să o con
stituite și în acest an organizarea 
diferitelor acțiuni care să contri
buie la dezvoltarea sentimentelor 
patriotice, a dragostei față de re
gimul democrat-popular, față de 
poporul nostru, față de clasa mun
citoare și să ajute la cunoașterea 
trecutului de luptă al poporului și 
al partidului clasei muncitoare, 
în această privință organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studențești 
vor organiza comemorări, aniver-

(Continuare în pag. 2-a)

La 1 octombrie porțile uni
versităților se vor deschide 
larg să primească studenții 
Republicii noastre, veniți a- 
vizi să cunoască tainele știin
ței și culturii.

Partidul și Guvernul nostru 
poartă o nemăsurată grijă 
pentru creșterea și educarea 
noii generații.

Voi, dragi studenți trebuie 
să studiați cu drag și perse
verență, să fiți la curent cu 
ultimele descoperiri ale știin
ței și ale progresului social, 
să folosiți spiritul critic și 
autocritic cel mai sănătos.

Vă urez să munciți în acest 
an cu mai multă încredere și 
entuziasm pentru știință șl 
progres, pentru pace, căci cine 
lucrează pentru pace lucrează 
pentru fericirea omenirii.

Nu uitați că cea dinții Șl 
cea mai de seamă sarcină a 
tineretului., așa cum ne-a în
vățat marele Lenin, este învă
țătura.

Cu aceste gînduri dragi stu
denți, vă urez din toată inima 
spor la muncă și multe suc
cese în munca voastră din 
noul an«

Menirea tânărului intelectual 
i Republica noastră populară este 
i primul rînd contribuția serioasă 

îndeplinirea sarcinilor pe care 
M. R. și guvernul le-au trasat 
vederea construirii socialismu-

în 
în 
la 
P. 
în 
lui în patria noastră.

Pentru a corespunde acestei 
înalte și pline de răspundere che
mări viitorii noștri lucrători în do
meniul producției materiale și al 
creației spirituale trebuie să fie 
înarmați pe de o parte cu toate 
cunoștințele necesare unei bune 
activități profesionale în momentul

unei premiere universitare
obișnuite- 

și urări 
an (și e- 
avea sfîr- 
niciodată 

nici declară^

a) Tradiția 
lor îndemnuri 
de început de 
tapă) nu-și va 
șitul, în timp, 
după cum 
țiile de dragoste nu l-ar 
putea vreodată avea. U- 
nii cred, însă, că există 
un risc al repetării și, 
formal, au dreptate. Dar 
numai formal. în esența 
lor îndemnurile (urările) 
ca și declarațiile de dra
goste sînt profund deose
bite pentru că deosebite 
sînt toate începuturile și

toate iubirile. Iar cei 
care iubesc, ca și cei 
care pășesc pragul unui 
nou an, în timp, sînt 
mereu alții. Ca oameni.

este adresat. Nu, hotărît, 
nu există în fond nici 
un pericol al banalizării.

b) Există o febră a 
începuturilor după cum

— fișe pentru un viitor eseu — |
Și sentimentele ca și 
idealurile lor implicit se 
schimbă, cresc, devin.

Rezumativ, în obișnui
tul „spor la muncă**, an 
de an, conținutul calita
tiv diferă. Deopotrivă și 
cei cărora cu dragoste le

există o febră a debutu
rilor artistice sau, și mq) 
comună, o febră a călă
toriilor. Cred că este 
vorba în primul rînd de 
nerăbdarea cunoașterii, 
de conștiința trecerii în- 
tr-o nouă stare, de emo-

ția depășirii unei limite 
sau a unui hotar. Dacă 
apa ar avea simțuri, 
tingînd 100°, punctul 
fierbere, ar avea și 
— nu mă îndoiesc 
febră.

La început de an uni
versitar — unii sînt ten- 
tați — referindu-se la 
cursuri sau poate la por
țile institutelor — să fo
losească prin sensul lor

DOREL DORIAN
Continuare în pag. 2-a

a- 
de 
ea

bilet și prima călătorie cu troleibusul din viața lui 
Gheorghe Jugănaru...

2. Facultatea l-a copleșit și l-a încîntat din primul 
moment. Rămîne ca impresia să fie reciprocă...

3. înainte de examene...
O viitoare colegă ? Aș ruga-o să mă asculte... la la- 

tone, să zicem. Aș asculta-o și eu... (în fotografie 
nu se vede dar, eandidații, s-au ascultat reciproc...), .

4. Să v& mai spun eu cine răspunde acum în fața 
comisiei de examene... ?

5. Sau acum... ?
6. Ah ! Tonul... La telefonul ăsta e mai greu să îm

părtășești mamei o bucurie decît să iei un examen.
. După examene

TELEGRAMA
Tovarășului MAO ȚZE-DUN 

Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului LITJ ȘAO-Țl
Președintele Comitetului Permanent al Adunării 

Reprezentanților Populari din întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAl
Premierul Consiliului de Stat și ministrul Afacerilor Externă 

al Republicii Populare Chineze

F.kta
De ziua marii sărbători naționale a poporului frate chinez 

— cea de-a 8-a aniversare a proclamării Republicii Populare 
Chineze — vă transmitem, dragi tovarăși, șl prin dv. întregului 
popor chinez cele mai calde și sincere felicitări din partea 
poporului romîn și a noastră personal.

Poporul romin salută cu deosebită bucurie marile realizări 
obținute de poporul chinez in opera de transformare socialistă, 
de Întărire și înflorire a patriei sale.

Aceste realizări, precum șl eforturile Republicii Populare 
Chineze Îndreptate spre consolidarea păcii șl securității din 
Asia cit și in întreaga lume, au dus tot mai mult la întărirea 
prestigiului și autorității ei, la creșterea continuă a rolului ce-i 
revine ca mare putere in rezolvarea problemelor internaționale.

Urăm din toată inima ca munca plină de avînt a poporului 
chinez de construire a socialismului în patria sa și eforturile 
lui în lupta de apărare a păcii în lume să fie Încununate de 
succese tot mai mari.

Trăiască și înflorească în veci prietenia frățească dintre po
porul romin și poporul chinez I

Dr. PETRU OROZA, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare 
Romine

CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER, 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășul GHEORGHE APOSTOL 
participă la lucrările celui de al IV-lea 

Congres Mondial al Sindicatelor de la Leipzig
Duminică dimineață a părăsit 

Capitala tovarășul Gheorghe h- 
postol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă, pentru a participa la lu
crările celui de-al 4-lea Congres 
Mondial al Sindicatelor care se 
va ține la Leipzig.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, tovarășul Gheorghe A- 
postol i fost condus de tovarășii

Petre Borilă șî Niculae Ceaușes- 
cu, de secretarii Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P. Ro- 
mînă Anion Moisescu, Liuba Chi- 
șinevschi și ing. Mihai Marin, de 
membri ai Prezidiului C.C.S., pre
ședinți ai Comitetelor Centrale ale 
sindicatelor, șefi de secție din 
C.C.S., activiști sindicali.

(Agerpres)

acad. prof, 
lorgu Iordan 

rectorul Universității 
„C. I. Parhon" București

cînd își termină studiile, iar pe de 
altă parte cu concepția marxist- 
leninistă care trebuie să servească 
drept călăuză tuturor oamenilor 
din țara noastră care sînt într-a- 
devăr pătrunși de necesitatea unei 
transformări radicale în viața noa
stră social politică. Prima sarcină, 
aceea de a avea o bună pregătire 
profesională, se îndeplinește pe 
baza planurilor de învățămînt pe 
care Ministerul învățămîntului și 
Culturii le stabilește cu concursul 
oamenilor de specialitate la înce
putul fiecărui an universitar. Anul 
acesta planul de învățămînt diferă 
într-o măsură destul de însemnată 
de planurile anilor trecuți, pentru 
motivul binecunoscut că guvernul, 
organizînd dezbateri îndelungate 
și foarte largi, a venit cu o nouă 
lege de organizare a învățămîntu
lui superior. Deosebirile sînt mai cu 
seamă de ordin cantitativ, în sen
sul că pe de o parte la unele in- 
situte de învățămînt superior și la 
unele facultăți s-au introdus dis
cipline noi, pe de altă parte, pen
tru a ușura munca studenților și 
pentru a se conforma modificărilor 
introduse în organizarea învățămîn
tului mediu, au fost eliminate din 
planul de învățămînt o serie de dis
cipline care mai înainte era nece
sar să se predea în institutele de

Moment festiv. „Pentru succesele noastre comune 
permite-mi să-ți ofer un frumos buchet (?!) de flori

8. O bancă care merită toată recunoștința. în ea a de
venit Gheorghe Jugănaru student.

9. Și încă o bancă...
10. Prima zi de studenție !
Cum va fi ultima...?

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

învățămînt superior fiindcă ele nu 
figurau în programele școlilor me
dii. Acum însă în urma modificării 
programului din învățămîntul me
diu, aceste discipline se predau în 
școlile medii.

Cu aceste măsuri și cu altele a- 
supra cărora nu cred necesar să 
mă mai opresc, există nu numai 
speranța, ci și convingerea că ti
nerii noștri intrați acum în univer
sitate vor căpăta o pregătire și mai 
bună decît aceea pe care au căpă- 
Jat-o* pînă acum tovarășii lor mai 
in virstă. Convingerea aceasta se 
întemeiază po numeroase aspecte 
ale realității noastre de astăzi, așa 
cum le putem constata și în afara 
institutelor de învățămînt superior. 
Rezultatele multe și de mare im
portanță la care a ajuns munca 
în toate domeniile de activitate din 
țara noastră, ne întăresc această 
convingere.

Pentru ca tinerii intrați în învă
țămîntul superior să corespundă 
sarcinilor importante pe care le-a 
fixat încă de mult regimul nostru 
de democrație populară, se impune 
ca ei să muncească din toate pu
terile, să se pătrundă de impor
tanța misiunii lor viitoare, și să se 
ostenească în toate felurile în ve
derea * pregătirii lor atît profesio
nale cît și ideologic-politic. Numai 
așa vor putea corespunde menirii 
de cetățeni luminați și conștienți ai 
unei țări noi, cum este Romînia. 
Trebuie să atragem atenția 
studenților noștri, între altele, a- 
supra comportării lor în toate îm
prejurările, nu numai în legătură 
cu activitatea desfășurată Ia facul
tatea unde urmează cursurile, semi- 
nariile și lucrările practice. Perso
nal, găsesc în comportarea unora 
dintre studenții noștri o lipsă în
semnată, aceea a unei atenții foarte 
reduse cu privire la ordinea și dis
ciplina pe care trebuie să le păs
treze atît în timpul muncii profe
sionale cît și în împrejurările obiș
nuite ale vieții. O muncă, indife
rent de natura ei, care nu se des
fășoară pe baza unui plan de mai 
înainte stabilit, ci în mod mai mult 
sau mai puțin improvizat, nu 
poate să dea rezultate bune chiar 
dacă cel care o depune este în
zestrat cu multe calități și mun
cește serios pentru asimiliarea cu
noștințelor^ După cum în econo
mia noastră națională și în întreaga 
activitate științifică, literară, ar
tistică, avem planuri pe care le 
respectăm, tocmai pentru a le pu
tea duce la îndeplinire în cele mai 
bune condiții, tot așa și atunci 
cînd este vorba de munca indivi
duală a fiecăruia dintre noi, tre
buie să ne conducem după un 
plan și după idcca că acest plan 
trebuie respectat în mod strict.

a Mulți sdudenți ai noștri, chiar 
cînd dispun de timp liber, nu-I 
folosesc cum trebuie în vederea 
pregătirii lor profesionale. Se știe 
că numeroși studenți încep să pre
pare examenele cu cîteva săptă- 
mîni, dacă nu chiar și cu cîteva 
zile înainte de data fixată pentru 
examenul respectiv. In felul acesta 
examenele sînt pregătite în 
deci superficial și în cazul 
mai bun studentul reține o

Convingerea aceasta se

fugă, 
cel 

serieI"*,
9



DIN VIAȚA OSTAȘILOR NOȘTRI

0 patrula in cercetare cu motocicleta

I astfel ca in aceste 
să apară formalismul, 
fost forme de invăța- 
insu 1 icient legate de 

și activitatea practică a

Perspective largi
ale activității studențești
i n an universitar

lată-ne iarăși in fata unui 
nou an de invăfămint politic. 
Astăzi, cînd apar aceste rin- 
duri, in multe organizații de 
U.T.M. au ioc adunări în care, 
băieți și fete, dornici de a-și 
însuși noi cunoștințe din bo
gatul tezaur al învățăturii 
marxist-leninlste. de a-și ridica 
nivelul ideologic și politic 
ascltă prima lecție la unul 
din cercurile politice din sis
temul de învățămînt al U.T.M.

Anul de invățămint politic 
ce se deschide acum, dă tine
retului posibilități să înțeleagă 
și mai profund politica parti
dului nostru, să înțeleagă mai 
bine viața noastră nouă, îi dă 
posibilitatea să-și însușească 
din bogata știință marxist-le- 
ninistă învățăminte care ii pot 
ajuta să se orienteze mai bine 
in întreaga sa activitate, să-și 
mărească aportul la lupta po
porului pentru construirea so
cialismului.

Deci, am început din nou să 
învățăm. Și, dacă nu am fă
cut-o 
acum 
urmă.
ehlar ______  _ ___ _ _ _
fost bun sau rău in anul 
trecut. Este ca un fel de po
pas, necesar pentru a-ți forma 
respirația, pentru a le putea 
debarasa de tot ce ți-a stîn- 
jenit mersul și a măsura cu 
privirea ceea ce se află înain
tea ta.

Așa dar, un an întreg am 
cercetat și cunoscut bogățiile 
și frumusețile patriei noastre, 
ne-am încălzit inima la ecoul 
de demult al luptei eroice a 
Eoporului pentru o viață mai 

una și ne-am trezit la sfîrșit 
de an mai maturi, mai bogați, 
cu sufletul mai plin de dra
goste pentru patria și poporul 
nostru. Am învățat in cercul 
„Să ne cunoaștem patria*4. A 
fost interesant și dovada ne-o 
dă numărul mare de tineri 
care și in acest an s-au în
dreptat spre această formă de 
învățămînt. Au fost insă șl 
deficiențe. Nu întotdeauna au 
sosit ia timp lecțiile tipărite 
și asta a îngreunat buna des
fășurare a cercurilor. In multe 
locuri activitatea cercurilor 
s-a desfășurat mai mult intre 
patr-j pereți, pierzind astfel 
din caracterul interesant, tine
resc, pe care ar fi trebuit să-l 
aibă. Toate aceste lipsuri și 
greutăți le cunoaștem și le 
putem lichida. în momentul 
de față deja este tipărit și 
difuzat in întreaga țară noul 
manual pentru cursul „Să ne 
cunoaștem patria4*. Cu o te
matică bogată și interesantă, 
îngrijit editat, ei va prilejui o 
lectură folositoare și 5 
toare. in ceea ce 
lipsa arătată mai sus 
.icnmata cu atît mai 
cît acest rapt nu 
decît lucruri care nouă ne 
plac. Ce se cere deci ? Cit mai 
puține lecții intre patru pereți. 
Excursii, vizitarea muzeelor, a 
locurilor istorice și acolo lec
țiile vor fi mai interesante, 
mai atractive, mai ales dacă 
in timpul lor învățăm și cîn
tece, poezii, dacă ne intîlnim 
cu oameni care au în urma lor 
o bogată experiență de viață 
și de luptă și cu care discu
țiile nu sînt niciodată plicti
sitoare.

Avem deci în față, noi cei 
ce studiem in cercul „Să ne 
cunoaștem patria44, un an de 
invățămint ce promite a fi și 
ma» bogat, și mai frumos. A- 
ceasta insă, nu trebuie uitat, 
depinde în primul rind de noi.

Același lucru se poate spune 
și despre tovarășii care vor 
urma cursurile serale și cercu
rile de studiere a istoriei 
P.M.R. In cursurile serale ei 
vor avea posibilitatea să pă
trundă mai adine sensul poli
ticii curente a partidului no
stru, să înțeleagă in orice mo
ment sarcina ce le revine în 
îndeplinirea mărețelor hotăriri 
ale partidului. Studierea Isto
riei P.M.R., constituie un prin
cipal mijloc de educare patrio
tică șl comunistă a tineretului. 
Tinerii din aceste cercuri vor 
cunoaște trecutul glorios de 
luptă al poporului și partidu
lui nostru, vor înțelege mai 
proftind necesitatea conducerii 
de către partid a vieții econo
mice și politice a țării noastre, 
vor munci cu și mai mult de
votament pentru cauza parti
dului. De asemenea un număr 
însemnat de utemlști 
încadrați și in acest 
formele de învățămînt 
ganizațiilor de partid.

Trebuie semnalat că 
neral învățămîntul politic 
anul care a trecut, datorită 
conducerii și sprijinului orga
nizațiilor de partid, a înregi
strat o creștere simțitoare. El 
a reușit să cuprindă un număr 
mai mare de tineri, să aducă 
o contribuție mai mare la ri
dicarea nivelului de cunoștințe 
politico-ideologice și culturale, 
să-i înarmeze pe tineri cu cu
noașterea mai profundă a sar

in vacantă, e bine ca 
să aruncăm o privire în 

să facem o analiză, 
succintă, a ceea ce a

incintă- 
privește 
poate fi 
ușor, cu 
reclamă

vor fi 
an 
ale

în
or-

in ge- 
in

cinilor puse de partid, să-i 
mobilizeze ia lupta pentru a- 
piicarea lor în viață. Cu toate 
acestea in anul de invățămint 
trecut au existat cîteva râmi- 
neri in rniă asupra cărora 
merită să ne îndreptăm aten
ția. în primul rind nu in 
țoale părțile s-a acordat o 
atenție cuvenită conținutului 
lecțiilor și activităților in ca
drul cercurilor și cursurilor, 
iaci nd 
locuri

Au 
mint 
via|a t 
tineretului, rupte de evenimen
tele curente interne și interna
ționale. La aceste cercuri s-a 
uitat că in invățămint :l po
litic tinărului trebuie să i se 
lămurească, să fie ajutat să 
înțeleagă evenimentele din 
viața politică și economică a 
țării, fenomenele și evenimen
tele ‘ 7
arena internațională. O atare 
situație s-a datorat și faptu
lui că controlul și îndrumarea 
invățămîntului politic de 
tre unele organe U.T.M. 
desfășurat la un nivel

. slab.
Și în acest an sarcinile 

bilite de Hotărîrea 
C.C. al U.T.M. din 1956 cu 
privire la organizarea și des- 
iașurarea invățămîntului po
litic rămin valabile. Trebuie 
subliniate insă unele precizări 
și complectări aduse de Biroul 
C.C. al U.T.M. pentru acest 
an de invățămint politic.

în anul de invățămint tre
cut s-au manifestat o seama 
de lipsuri în organizarea și 
desfășurarea învățămintului 
politic cu tinerii din unele 
sectoare de munca ca : S.M.T.. 
G.A.S., transporturi, forestier, 
piscicol etc. în unele locuri 
de muncă din aceste cate
gorii, datorită lipsei de grijă 
a organelor și organizațiilor 
U.T.M., tineretul a fost privat 
cu totul de posibilitatea de a 
participa la o formă a invăță
mîntului politic. De aceea, în 
acest an, trebuie să se dea o 
atenție deosebită tinerilor din 
aceste sectoare, să se organi
zeze din vreme, ținindu-se 
cont de programul lor de ac
tivitate, cercuri și forme de 
învățămînt corespunzătoare 
posibilităților lor, cicluri de 
conferințe, informări politice 
etc.

Pentru tinerii tractoriști se 
va edita o culegere de mate
riale de cultură generală; lu
crări ..............
scurte 
poezii, 
baza 
U.T.M. 
pan ii le 
toriștilor pe brigăzi. Trebuie 
atras atenția însă că pînă la 
apariția acestei culegeri, or
ganizațiile U.T.M. vor trebui 
să organizeze cu sprijinul or
ganizațiilor de partid, expu
neri, conferințe, întîiniri care 
să îmbogățească cunoștințele 
politice ale tractoriștilor.

în anul de invățămint 1957 
—1958 se va trece la organi
zarea invățămîntului politic 
U.T.M. în școlile de cultură 
generală, cursurile de zi, șco
lile pedagogice de 4 și 6 ani, 
institutele pedagogice de în
vățători, școlile profesionale 
de ucenici și școlile tehnice. 
In toate aceste școli organi
zațiile U.T.M. vor organiza 
cerc-iri pentru studierea Sta
tutului U.T.M. iar in școlile 
profesionale de ucenici și șco
lile tehnice care au la bază 7 
clase se vor organiza in plus 
cercuri „Să ne cunoaș’em pa
tria44. Deschis cu scopul de a 
întregi și a complecta cuno
ștințele politice ale elevilor, 
învățămîntul politic din școli 
va trebui să se bucure de 
toată atenția organizațiilor 
U.T.M. Activitatea cercurilor 
va trebui să fie astfel îndru
mată îneît să nu împiedice 
sau să stînjenească proce«:l 
invățămîntului elevului. Pen
tru aceasta va trebui respec
tată cu strictețe indicația ca 
ședințele cercurilor să aibă 
loc odată la două săptămîni 
cu durata maximă de o oră 
și jumătate.

O atenție deosebită se dă

cotidiene ce au loc pe

că- 
s-aii 
încă

sta- 
Biroului

beletristice, educative, 
lecții politice, cintece, 
jocziri, umor etc. pe 
căreia organizațiile 
vor organiza in cam- 
agrîcole studiul trac-

anul acesta muncii de ridicare 
a nivelului politic și ideologic 
al studenților, de educare pa
triotica a acestora. In acest 
sens organizațiile U.T.M. se 
vor îngriji de informarea pe
riodica a studenților cu pro
blemele interne și externe cele 
mai importante, organizind 
totodată cicluri de conferințe 
pe teme politice și economice, 
aîe construcției socialiste și 
de stat din patria noastră, 
întîlniri cu vechi militanți ai 
mișcării studențești, conferințe 
și simpozioane despre tradi
țiile revoluționare ale studen- 
țintij romînești etc.

Bogat și interesant va fi 
acest an de învă|ăminl politic 
și pentru tinerii intelectuali. 
Pentru îmbogățirea cunoștin
țelor politico-ideologice ale 
tinerilor intelectuali de la sate 
(învățători, medici, agronomi, 
tehnicieni), care nu sînt cu
prinși in invâțămintul de 
partid, organizațiile U.T.M. 
vor organiza seminarii de 
două ori pe an în care se vor 
dezbate problemele politice ce 
nu le sînt suficient de clare, 
vor avea posibilitatea să-și în
sușească noi învățăminte ideo
logice.

In fața organizațiilor U.T.M. 
stă in acest an sarcina de a 
lupta prin toate torțele și a 
asigura în permanență o buna 
desiașurare a invățămîntului 
politic. De curînd s-au termi
nat cursurile de instruire ale 
propagandiștilor.propagandiștilor. Pregătirea 
lor va continua însă în tot 
cursul anului de invățămint. 
Ea trebuie să fie făcută cit 
mai temeinic și totodată cit 
mai interesant pentru a înarma 
propagandistul șl cu expe
riența practică. Propagandi
stul poate și trebuie să im
prime cursului pe care îl con
duce un caracter tineresc, a- 
tractiv, capabil să captiveze 
cursanții. Problema partici
pării regulate la cursuri, a 
însușirii permanente și ritmice 
a materialului predat, a puri
tății ideoiogice a cursuri/or va 
trebui să constituie o preocu
pare de bază a organizațiilor 
și organelor U l.M.

Cercurile de studiere a isto
riei P.M.R., cursurile serale, 
cercurile „Să ne cunoaștem 
patria44, cercurile pentru stu
dierea Statutului U.T.M., con
ferințele și seminariile ce se 
vor organiza, au menirea să 
dezvolte in rindul tineretului 
încrederea nestrămutată in 
politica partidului și guvernu
lui R.P.R., dragostea față de 
muncă și învățătură, drago
stea față de patria noastră, 
Republica Populară Romînă, 
spiritul de luptă pentru în- 
frîngerea greutăților care mai 
șint pe drumul construirii so
cialismului, hotărîrea de a 
apăra cu orice preț cuceririle 
revoluționare ale poporului 
muncitor, viitorul ipminos al 
patriei noastre. învățămîntul 
politic va dezvolta și pe mai 
departe în rîndul tineretului 
prietenia șl frăția cu Uniunea 
Sovietică, cu celelalte țâri ale 
lagărului socialist, va educa 
tineretul în spiritul interna
ționalismului proletar. învăță- 
mintul politic U.T.M. va tre
bui să contribuie in mai mare 
măsură la creșterea combati
vității și vigilenței politice a 
tineretului, să combată cu mai 
multă hotărire influențele 
ideologiei putrede burgheze, 
să explice tineretului în mod 
convingător ideile mărețe ale 
învățăturii marxist-leniniste și 
să-1 mobilizeze la luptă hotă- 
rîtă pentru aplicarea lor în 
munca de construire pașnică 
a socialismului in patria noa
stră.

Porțile învățămîntulul poli
tic sînt deschise tinerilor din 
patria noastră. înscrieți-vă 
într-una din formele existente 
in organizația voastră de 
bază, participați cu regulari
tate, invățați. Veți cunoaște 
mai mult, veți înțelege mai 
bine locul pe care trebuie să-i 
ocupați în lupta poporului no
stru, sub conducerea P.M.R., 
pentru construirea socialismu
lui.

„Scînfeia tineretului"

(Urmare din pag. l-a) 
unor date importante din is- 
poporului nostru cu ocazia

Soldatul Khiș și-a făcut datoria
Ploua... O ploaie aprigă ce um

flă apele, revărsînd pîraiele. De 
pe costișele abrupte ale munților, 
șiruri înspumegate alergau cu fu
rie, potopind cărările din vale, în- 
glodîndu-le. Apa pîrîului Valea 
Iancului părea neîncăpătoare în 
matca sa. In asemenea clipe, cînd 
natura își dezlănțuiește furia, nu 
găsești țipenie de om pe afară. 
Soldatul Khiș Francisc, se adăpos
tise sub streașină urmărind șiroa
iele nărăvașe de ploaie, ascultînd 
ropotul stropilor ce bateau dara
bana pe acoperișul de tablă zin- 
cată. Deodată privirea i se aținti 
asupra pîrîului. Umflate de ploaie 
apele părîului Valea Iancului ce 
trec prin incinta sanatoriului mi
litar o luară pe de lături, rostogo- 
lindu-se furioase. Se îngrozi vă- 
zînd cum apele se revarsă peste 
conducta principală ce făcea le
gătura între bazinul central de pă
cură și cazanele instalației încăl
zirii centrale din sanatoriul mili
tar. Purtat de năvala apelor, un 
bolovan mare, colțuros, porni să 
salte pe repezișul apei. Inima sol
datului Khiș se strînse. Bolovanul 
era purtat cu atîta ușurință pe 
valurile răzvrătite spre conductă.

— Puhoaiele... răsună strigătul 
de alarmă al soldatului Khiș. Fier
bințeala îi înlănțuise fruntea. Sim. 
țea svîcnetul tîmplelor, aidoma 
unor pistoane accelerate. Un timp 
bolovanul se proțăpise în loc. A- 
poi apa în jurul lui porni să țîș- 
neasca mohorîtă, unsuroasă.

— S-a spart conducta de păcu
ră 1 Prin mintea soldatului Khiș 
trecu ca un fir roșu imaginea ba
zinului de păcură. Acolo erau 
peste cinci vagoane de combusti
bil.

Se năpusti spre conductă. Apele 
gîlgîiau peste el. Simțea în 
mîini împunsătura rece a fierului. 
Era conducta, Păcura îi țîșnea în 
obraz, năclăinduri privirile, auzul. 
Sufla greu. Dar mîinile se înfun
dau cu asprime în spărtura con
ductei. Strîngea, strîngea cu pa
timă. Cu luni în urmă strînsese 
cu sete în mînă arma, în clipa 
cînd depunea jurămîntul. Jurase 
să fie dîrz, devotat patriei și po
porului, să apere munca pașnică a 
acestuia, bunurile oamenilor mun
cii.

...Presiunea puternică a apei și 
a păcurei îi stăvilea suflul. Se 
prăbuși cu pieptul peste conductă.

Simțea vîrtejul ei cum îl izbea în 
piept. Dar acolo această izbitură 
se potolea sub svîcnitura și mai 
aprigă a inimii. Păcura gîlgîia pe 
sub dînsul.

De la fereastra sanatoriului 
scena aceasta a fost observată de 
soldatul Mirică Nicoale. N-a stat 
mult pe gînduri. Era doar la mij
loc viața tovarășului său. Infrun- 
tînd puhoaiele i se repezi în aju
tor. Dar brațele soldatului Khiș 
înțepenite peste conductă, cu greu 
se descleștau. 
cîrpe... adu-mi' ,
O clipită doar și soldatul Mirică 
se șl întoarse;

„Un șomoiog de 
șopti acesta stins.

reușiră să înfunde
spărtura. Apele se retrăgeau și 
ele. Păcura își prelingea doar pe
alocuri șuvițele subțiri. Combusti
bilul era salvat I

*
...Intr-un tîrziu, 

s-a deșteptat ca 
greu, obositor. In _
o atmosferă liniștită, cu iz de tne-

soldatul Khiș 
după un somn 
lazaret domnea

dicamente. In jurul său văzu chi
pul luminos și zîmbitor al soldatu
lui Mirică, medicii în halate albe 
cu seringi în mîini, surori cu pri
virea liniștită. II recunoscu și pe 
ofițerul Dogaru. Veghea lîngă 
dînsul. Soldatul Khiș vorbi cu 
greu :

— Carnetul meu de utemist nu 
s-a pătat cu păcură ?

— Nu tovarășe Khiș, nu s-a pă
tat — îi răspunse ofițerul Dogaru. 
Carnetului roșu i-ai adus cinstea 
cuvenită. Ai salvat cinei vagoane 
de combustibil. Te-ai purtat vite
jește. Soldatul Khiș voia să se ri-> 
dice în coate, să răspundă regula
mentar : „Servesc Republica
Populară Romînă**. Medicul însă 
îl potoli.

Acum mai stai liniștit. Mîine 
în zori ai să poți parași lazare
tul. Khiș zîmbi bucuros. Era bu
curia datoriei împlinite.

GHEORGHE CUMPĂTĂ

Centenarul corului de țărani din Chizătău
Cea de-a doua zi din cadrul 

sărbătorii centenarului corului de 
țărani din satul Chizătău a prile
juit trecerea în revistă a peste 40 
de formații ale artiștilor amatori 
bănățeni invitați la această festi
vitate.

Pe scena amenajată în aer li
ber, în mijlocul satului, au răsu
nat melodii populare romînești și 
al naționalităților conlocuitoare 
din regiunea Timișoara, precum și 
melodii alș compozitorilor noștri.

De asemenea au fost executate cu 
multă măiestrie dansuri populare 
romînești, maghiare, germane, sîr- 
beșți și bulgare.

Manifestările prilejuite de cen
tenarul corului din Chizătău au 
luat sfîrșit cu prezentarea unui 
program de cîntece populare ro
mînești și melodii ale compozito
rilor noștri, interpretate de coru
rile reunite ale cîtorva formații, 
numărînd aproape 1.000 de per
soane.

sarea 
toria a „ 
cărora se vor desfășura diferite ac
tivități profesionale, științifice, 
culturale, sportive în locuri lega
te de faptele eroice ale poporului 
și partidului nostru precum și în 
locurile pitorești ale țării sau la 
couslrucții de scamă realizate în 
anii regimului nostru de democra
ție populară.

Succesul muncii organizațiilor 
U.T.M. din institutele de învăță- 
mint superior, depinde în cea mai 
mare măsură de îmbunătățirea vie
ții interne de organizație. Desfă
șurarea regulată a adunărilor ge
nerale de organizație. îmbunătă
țirea conținutului acestora, a te
maticii lor este lin factor esențial 
pentru ca nivelul muncii organi
zațiilor U.T.M. sa crească. Mai 
mult, cînd fiecare utemist va fi 
atras la pregătirea adunărilor ge
nerale, cînd se va cere părerea a- 
cestora asupra temei și modului 
de pregătire, va exista garanția 
că adunarea va avea ecou în rîn- 
dul studenților și se va solda cu 
un efect pozitiv.

Organizațiile U.T.M. din institu
tele de învățămînt superior au în 
sarcina lor îndrumarea atentă a 
asociațiilor studenților. Ele trebuie 
să fio prezent? în întreaga ac
tivitate a asociațiilor și pentru 
fiecare acțiune organizată de a- 
cestea să ia măsurile politico-or- 
ganizatorice corespunzătoare. în 
primul rînd să asigure participa
rea tuturor utemiștilor la toate 
acțiunile asociațiilor. De asemenea 
să recomande cele mai bune cadre 
ale organizațiilor U.T.M. să facă 
parte din activul de muncă al 
asociațiilor pentru a asigura un 
conținut înalt activității acestora.

Trebuie continuat anul acesta 
experiența pozitivă a unor orga
nizații U.T.M. și asociații studen
țești în organizarea unor acțiuni 
care au dat rezultate bune. Mobi
lizarea studenților la acțiunile 
obștești, la muncă voluntară pe 
șantierele locale, în G.A.S.-uri, la 
înfrumusețarea orașelor, parcuri
lor, amenajarea de baze s'ojrtive 
în jurul institutelor și caselor de 
cultură trebuie să constituie o sar
cină de seamă.

Pe linia strîngerii legăturilor 
cu tineretul muncitoresc din în
treprinderi s-a făcut anul trecut 
un început bun, început care tre
buie dezvoltat. Cît mai mtille ac
țiuni comune pe linie profesională, 
cultural-sportivă, întîlniri, vizite 
vor cimenta prietenia între stu- 
denți și tinerii muncitori, vor duce 
la dezvoltarea dragostei pentru 
muncă, pentru oamenii alături de 
care mare parte din studenți vor 
lucra după absolvire.

cu

(WSEMATOOHAFE)

PATRIA, ELENA PAVEL, QH. 
DOJA : Păianjenul de aur ; REPU
BLICA, BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL, AL. SAHIA : Vrăji, 
toarea ; MAGHERU, I. C. FRIMU, 
N. BALCESCU: Primăvara pe stra. 
da Zarecinaia ; V. ALECSANDRI : 
Camelia ; TINERETULUI, ILIE 
PINTILIE : Vultur 101 ; LUMINA, 
POPULAR : O întîmplare la Ben- 
derath j CENTRAL : Misterul din 
vechea mină; ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE, FLACARA : Richard al 
III-lea (ațnbele serii) ; MIORIȚA, 
LIBERTĂȚII : Serenada străzii; 
VICTORIA : Trandafirii lui Allah ; 
DOINA: ThSrâse Raquin; TIM
PURI NOI : Un pichet în munți ; 
AL. POPOV : Discordia; GRIVIȚA: 
Vinovați fără vină ; CULTURAL : 
Odată în viață ; MAXIM GORKI, 
UNIREA, M. EMINESCU : Ghim
pele ; VASILE ROAITA : Romeo și 
Julietta ; T. VLADIMIRESCU; 
Fiica Tibetului ; ARTA, ALIANȚA : 
In calea trăsnetului.
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severență. Iar dacă pa’ ajungem ci devenim noi

Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar 

al Sudanului a fost primit 
la Ministerul Afacerilor 

Externe
a.c., Aurel 
ministrului 

_____  „ primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Sudanului în Repu- 
blicâ Populară Romînă, Mohamed 
Hamad El Nil, în legătură cu a- 
propiata depunere a scrisorilor 
sale de acreditare.

■ Luni 30 
Mâlnăș-an, 
Afacerilor

septembrie 
adjunct al 
Externe a

(Urmare din pag. l-a)

direct cuvîntul reîncepere 
sau redeschidere. în rea
litate, și la propriu și l» 
figurat semnificațiile în
ceputului (noului) nu 
pot fi cuprinse și limi
tate la aceste două cu
vinte. Fiecare student in
tră de fapt pe teritoriul 
unei noi etape, invadea
ză un alt tărîm de cu- 

' noaștere. Ceea ce e cu
’ totul altceva. Nu rupt 

de trecut dar profund 
nou. Și atunci de ce să 
minimalizăm febra înce
perii acestui mare de 
fiecare dată mare, NOU 
an universitar ?

c) Unii sînt de părere 
că la drum se] poate 
porni oricum. Firește 
dacă n-ai pretenția să a- 
jungi undeva anume sau, 
în general, să ajungi. O 
țintă însă odată hotărîtă, 
presupune efort direcțio- 
nat. Iar un drum greu 
nu poate fi conceput fără 
un rucksac sufletesc ar
hiplin cu pasiune și per-

siunea și perseverența 
sînt însușiri ale „EU-lui“
— și nu haine pe care 
le porți din cînd în cînd
— atunci de ce să nu do
vedim încă din prima zi, 
prin afirmarea lor și cu 
ajutorul lor, că ne-am 
gîndit matur asupra ple
cării în sine și asupra 
drumului ales ?

In ultimă instanță ori
ce început presupune un 
nou examen de conștiin
ță. Iar odată 'trecut, o- 
dată deciși, ne rămîne 
să ne respectăm hotărî
rea. Asemenea unui jură- 
mint militar. Pînă la ul
tima picătură de viață. 
Cît privește CULMEA 
despre care 
atîta în 
privitoare 
șuri este 
noi, înlăuntrul 
pentru că treptele de cu
noaștere sînt totodată 
trepte de efort (citește: 
perseverență plus pasiu
ne). Mai exact nu urcăm 
ci creștem. La culme nu

se vorbește 
comparațiile 
la urcu- 
și ea în 

nostru,

înșine culme.
d) Dacă e dificil să 

pleci la drum fără că
lăuză e tot atît de difi
cil să-ți imaginezi ca fă
cătoare de minuni, pre
zența călăuzei ruptă de 
propriul tău efort. Secre
tul, cred, constă în res
pectarea competenței sale 
— și să nu ne sperie 
termenul în ascultarea 
ei riguroasă, în transfor
marea sfaturilor, în obli
gații liber consimțite. 
Iar dacă competenței, 
călăuza — în cazul nos
tru profesorul — îi va 
adăuga dragoste, așa cum 
se întîmplă de obicei, ne 
rămîne să ne amintim că 
dragostea nu se poate 
plăti decît cu aceeași 
monetă.

e) începuturile, im
plicit universitare, ca de 
altfel întreaga noastră 
existență nu sînt de con
ceput ca formă și conți
nut în afara partini
tății. în plus, condițiile 
fiecărui nou început au

o cauzalitate precisă — 
cifra de 60.000 de stu
denți ca și examenele de 
burse din < 
sînt nici ele 
zîrzobul din 
în această 
partinitatea 
dentă.

Cineva spunea că dra
gostea paternă a unei 
generații nu este nicioda
tă răsplătită numai prin 
dragostea filială a urmă
toarei ci și prin aceea că 
noua generație devine și 
ea capabilă în timp de o 
dragoste paternă cel pu
țin egală. Pentru că nu 
numai începuturile nu 
sînt de conceput în afa
ra partinității, ci 
dezvoltarea, nici noi 
șine.

acest an nu 
! coborîte cu 
i cer — iar 

cauzalitate, 
este evi-

nici 
în-

Nu odată clasicele 
clarații de dragoste

de- 
.. D în

cep printr-o simplă alu
zie, un gest, o privire, 
un cuvînt.

Așa cum ar începe o 
urare poate prin „spor 
la muncă"...

(Urmare din pag. l-a)

de fapte, lucruri mai mult ori mai 
puțin de amănunt, pe care la nevo
ie le poate debita în fața profeso
rului, ori o însușire a ideilor ge
nerale, o asimilare a cunoștințelor 
în sensul transformării lor dintr- 
un bun al altuia, adică al profeso
rului sau al autorului manualului, 
în bun propriu, personal, nu se 
poate realiza decît păstrînd un 
contact neîntrerupt cu disciplina 
respectivă în sensul ca în fiecare zi 
studentul să găsească o oră sau 
două libere pentru a parcurge ca- la încjepj 
ietele lui de note, pentru a vedea oamenj^ 
dacă sânt chestiuni neclare, și a 
căuta să le lămurească cu ajuto
rul fie a unui manual, fie cu aju
torul consultațiilor care după 
cum se știe sînt o sarcină obliga
torie a fiecărui profesor și a fiecă
rui cadru didactic.

Studentul se pregătește să de
vină nu un meșteșugar oarecare ci 
un intelectual, dar nici un intelec
tual oarecare, ci un om de înaltă 
cultură, un intelectual socialist, 
multilateral în preocupări și cu
noștințe. Sînt trăsături fără de care 
cei care se pregătesc astăzi pe 
băncile facultăților să devină în
drumători și deschizători de căi 
noi, ajung la mediocritate, la meș
teșug îngust. Și tineretul nostru 
studios în care poporul întreg și-a 
pus marj speranțe trebuie să fie 
capabil, ca mîine să rezolve cu 
cea mai înaltă competență chiar cele 
mai complicate probleme, pe care 
mărența noastră operă Ie ridică.

Studentul va deveni peste ani 
un om de știință, care să ducă 
înainte cercetările, știința în do
meniul căreia lucrează și căreia și-a 
dedicat viața. Dar pînă atunci uce- 
nicia-i grea, migăloasa și nu fără 
insuccese. Noi, cei care ne-am 
făcut o mai grea ucenicie decît cea 
pe care o fac studenții azi, știm 
ce înseamnă drumul spinos spre 
știință. S în tem alături de ei la fie
care pas, și-i sprijinim, le dăm din 
cunoștințele noastre, tocmai pentru 
a-i ajuta să-și împlinească idealul 
fără prea multe ocolișuri care i-ar 
face să și piardă zadarnic ener
gia, elanul.

Schimbul nostru, al generației 
vîrstnice de intelectuali trebuie să 
fie viguros, să aibă îndrăzneală și 
fermitate, dar mai ales să fie stăpî- 
nit de pasiune pentru ceea ce face, 
să se dăruiască profesiunii pe care 
a îmbrățișat-o. Pasiune și dăruire, 
muncă și conștiință, îndrăzneală și 
fermitate — sînt atribute indis
pensabile vieții fiecărui tînăr.

Dacă tinerii noștri din învăță- 
vățămîntul superior se pătrund de 
importanța rolului pe care urmează 
să-1 joace la sfîrșitul studiilor 
și după aceea în viața poporului 
nostru, este exclus ca munca lor 
în institute să nu dea roadele pe 
care sîntem îndreptățiți cu toții 
să le așteptăm.
Ca profesor vechi în învățămîntul 

superior, pot adăuga și ca profe-

sor vreme îndelungată în învăță
mîntul mediu, precum și în calita
tea mea de rector al Universității 
C. I. Parhon, doresc ca studenții 
noștri din toate institutele de învă- 
țămînt superior să corespundă nu 
numai necesităților de fiecare mo
ment ale țării noastre, ci și unui 
ideal mai înalt, acela de a contri
bui ca patria noastră să fie mereu 
mai frumoasă, mai înfloritoare.

Dorința aceasta se întemeiază pe 
convingerea că realizarea năzuin
țelor care animă partidul nos
tru, statul nostru se pot duce 
la îndeplinire cu concursul tuturor 
—. for muncii din țara noastră. 
Printre acești oameni ai muncii, 
studenții ocupă un loc important, 
fiindcă ei vor ocupa după termi
narea studiilor posturi de răspun
dere în toate ramurile de activita
te.

Ingineri, medici, profesori etc. 
nu se pot forma decît pe baza unei 
pregătiri serioase, și această pre
gătire trebuie s-o capete în institu
tele de învățămînt superior. Con
vingerea că rezultatele așteptate 
de noi toți se pot obține se ba
zează și pe experiența mea perso
nală. Deși m-am format într-o epo
că în care condițiile de viață din 
țara noastră erau cu totul altele, 
mult mai puțin favorabile decît 
cele de azi, am izbutit totuși și nu 
numai eu ci și destui colegi și cama- 
razi m.a* t’ner* sau mai în vîrstă 
decît mine, să realizăm ceva care 
să folosească poporului nostru. 
Și aceasta se datorește înainte de 
toate ostenelilor pe care ni le-am 
dat cu toții, în ciuda greutăților 
din vremea aceea, de a ne pregăti 
bine din punct de vedere profesi
onal, nu atît în vederea creării

unei situații personale, cît mai ales 
din necesitatea pe care o simțeam 
noi înșine, fără nici un fel de în
demn din afară, de a ne pune ca
pacitatea noastră, multă, puțină 
cîtă era, în slujba poporului din 
care ne-am ridicat.

Astăzi, cînd condițiile de viață 
social-politice din țara noastră 
sînt altele, infinit superioare celor 
din trecut, cred că sarcina stu
denților noștri de a deveni oameni 
folositori poporului este mai ușoa
ră decît a fost pe vremuri. De a- 
ceea, îndemnul pe care-1 adresez 
eu studenților din toate institutele 
de învățămînt superior este să 
se pătrundă de importanța mi
siunii lor viitoare și să lu
creze în așa fel, îneît atunci cînd 

vor fi puși în situația de a da 
dovadă că sînt oameni într-adevăr 
pregătiți pentru a sluji poporul, să 
facă această dovadă cu prisosință. 
In momentul 2cela vor fi ei înșiși 
satisfăcuți și mai cu seamă vor fi 
satisfăcute toate păturile de oa
meni muncitori din țara nostră 
care vor vedea că munca lor din 
produsele căreia sînt ajutați și spri
jiniți nu numai studenții, ci și ce
lelalte categorii de intelectuali a 
fost întrebuințată cu folos, nu s a 
irosit, ci a dat roadele așteptate.

închei aceste cuvinte exprimîn- 
du-mi speranța și convingerea că 
tinerii noștri din învățămîntul su
perior vor lucra și mai bine decît 
au lucrat pînă acum, că își vor 
pune mai des problema rolului lor 
atît ca studenți cît și ca viitori lu
crători în diversele ramuri de ac
tivitate, și că în felul acesta rezul
tatele muncii lor vor fi la înălțimea 
așteptărilor noastre, ale tuturora.

Activitatea culturală artistică se 
bucură de un interes crescînd din 
partea studenților. Tocmai de a- 
ceea fiecare asociație studențească 
trebuie să desfășoare în acest sens 
o activitate multilaterală. Un pro
gram de activitate cultural-artisti- 
că bine orientat, care să prevadă 
organizarea de procese și seri ji- 
terare, simposioane, reuniuni
teme. întîlniri cu artiști, cu oa
meni de cultură, audiții muzicale, 
participarea la concursul „Iubiți 
cartea44 ele. va atrage fără îndo
ială un număr inare de pârtiei- 
panți. Și condiții pentru desfășu
rarea unei asemenea activități 
există. Casele de cultură și clv«> i- 
rile studențești, care s-au deschis 
în aproape toate centrele univer
sitare, creează posibilități optime 
pentru desfășurarea unei activități 
culturale bogate.

O acțiune care s-a bucurat de o 
mare popularitate în rîndurile 
studenților și a ajutat la stimula
rea activității artistice de amatori, 
a fost prima trecere în revistă a 
formațiilor artistice studențești. 
Va trebui să transformăm această 
acțiune într-o manifestare tradițio
nală, să realizăm în primul rînd 
o participare cît mai largă a stu
denților în prima fază a trece 
în revistă, în cadrul facultăților ș. 
institutelor.

Asociațiile studențești vor acorda 
în acest an o mai mare atenție 
dezvoltării activității sportive de 
masă. Se va continua organizarea 
întrecerilor interuniversitare, pu- 
nîndu-se un mare accent pe faza 
inițială a acestora, pe antrenarea 
masivă a studenților în cadrul con
cursurilor între grupe, ani de stu
dii, facultăți etc. Pe lîngă compe
tițiile prevăzute în cadrul campio
natului universitar, fiecare centru 
universitar va organiza un număr 
de competiții proprii, cuprinse 
într-un calendar al activității corn- 
petiționale a centrului universitar. 
Desigur, nu trebuie neglijat nici 
sportul de performanță.

Organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studențești vor trebui »ă 
acorde o mare atenție condițiilor 
de viață și studiu ale studenților. 
Una din sarcinile de 
asociațiilor studențești este asig 
rarea controlului obștesc asup 
funcționării cantinelor și cămine
lor. Va trebui îmbunătățită în a- 
cest sens activitatea comitetelor 
de cămin și cantină. Cu mai multă 
atenție trebuie folosite de către 
asociații subvențiile acordate de 
stat pentru ajutoare materiale, 
astfel ca intr-adevăr cei mai meri
tuoși studenți și care au nevoie 
reală, să primească aceste ajutoare. 
Va trebui fqlosjtă experiența că
pătată anul acesta în privința or
ganizării vacanței și a odihnei stu
denților pentru a înlătura lipsu
rile manifestate.

Fără îndoială că, pentru orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile stu
dențești, ca și 
cina de frunte o constituie dezvol
tarea în rîndul studenților a ati
tudinii conștiincioase față de pre
gătirea profesională. Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studențești 
vor trebui să dezvolte în rîndul 
studenților dragostea față de ști
ință, de profesiunea aleasă să sti
muleze interesul acestora pentru 
însușirea creatoare a științei, pen
tru desfășurarea unei activități de 
cercetare științifică încă de pe 
băncile institutului. în același 
timp trebuie dezvoltat la studenți 
sentimentul datoriei față de popor, 
al datoriei ca după terminarea stu
diilor, fiecare student să se pre
zinte la locul de muncă unde-1 cer 
în primul rînd interesele 
Aceasta este o datorie 
o datorie patriotică.

Odată cu deschiderea 
universitar, organizațiile 
asociațiile studențești vor trebui să 
acorde o grijă deosebită studen
ților din anul I, să-i înconjoare 
din primele zile cu toată atenția, 
să-i ajute să se acomodeze în noile 
condiții de muncă și viață, 
să intre din primele zile într-o 
viață normală de organizație. Va 
trebui acordat un ajutor susținut 
moral și profesional fiilor de mun
citori și țărani muncitori intra ți 
în acest an în institutele de învă
țămînt superior în număr mai 
mare.

înainte de a încheia vreau să 
urez studenților patriei noastre cu 
ocazia începerii anului universitar, 
activitate rodnică, succese din ce 
în ce mai mari în munca de pre
gătire profesională, rezultate din 
ce în ce mai bune în întreaga acti
vitate obștească, în cadrul organi
zațiilor U.T.M. și al asociațiilor stu
dențești. Să facem ca acest an uni
versitar să ducă la o creștere sim
țitoare și la o îmbunătățire cali
tativă a întregii munci pe care o 
desfășoară organizațiile U.T.M. 
asociațiile studențești.

seamă ale

pmă acum sar-

țârii, 
de cinste,

noului an
U.T.M. și

In amurg, pe marginea rîului
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UN SCOR EGAL...
emoția continuă
La 40 de ore ne stăpînește încă 

tensiunea pe care am trăit-o în 
ultimele 35 de minute ale meciu
lui „mare". Am trăit clipe infer
nale cînd, conduși cu 1—0 de iu
goslavi, băieții noștri au luat cu 
asalt poarta Iui Beara. Ah, și acest 
domn Grill care ne-a anulat un 
gol — perfect valabil — și Mitici 
și Beara recunosc clar acest lu 
cru î Și astfel arbitrul austriac 
a înlesnit „ll-lui“ iugoslav să-și va
dă visul cu ochii! meci nul la Bucu- 
rești. Acest lucru a fost posibil 
pentru că naționala noastră a a- 
vut duminică un adversar mai pu
ternic decît reprezentativa iugos
lavă, care a paralizat-o. în uraga
nul de urale care a zguduit stadio
nul, în clipa cînd cele două formații 
s-au aliniat la centru și fotografii 
declanșau de zor, pe fețele împie
trite ale fotbaliștilor noștri se pu
tea citi crisparea. Acest lucru a 
fost adversarul mai greu de trecut, 
mai periculos decît întreaga echi
pă iugoslava.

Fotbaliștii noștri au uitat de la 
început, totul. Balonul — pur și 
simplu fugea de picioarele lor. 
Ozon părea un debutant, Bone 
— parcă jurase să nu atingă ba
lonul, iar lui Neacșu îi tremurau 
genunchii. Toate schemele tactice, 
toate îndrumările antrenorilor erau 
undeva departe. Iar arma cu care 
trebuia să echilibrăm superiorita
tea tehnică a adversarilor, elanul, 
dîrzenia și mai ales calmul, se 
evaporaseră.

45 de minute echipele nu se re
găsesc : iugoslavii, mai puțin ner
voși, mai puțin crlșpați, au ini: 
țiativă. Dar, și Miluținovici, și Mi
tici, și Mujici, și Pasjci sînt sub 
posibilități. Totuși incursiunile lor 
în careul nostru ne-au creat ima
gini sumbre asupra deznodaipin- 
tului final : „Dacă băieții noștri 
nu-șî revin, atunci...".

Atacanțjj romîni au o singură 
mare ocazie la poarta lui Beara, 
dar Ozon surprips de propria șa 
prezență la cîtiva metri de poar
ta iugoslavilor, rămîne înlemnit și 
Belin îl scoate din încurcătură, 
degajînd.

Așteptăm încordați ca minunea 
să se întîrnple, ca băieții noștri 
să-și revină și să depună ceva mă
car în contul echipei iugoslave pe 
tabela de marcaj. Aceasta pentru 
ca să nu stăm de fieeare dată ca 
sufletul la gură cînd Miluțipovici. 
Mujici, demarează spre poarta lui 
Voinescu.
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| ♦ Zarurile vor fi?
|aruncate ia Belgrad? 

Arbitrul Grill ne-al 
se mută în jumătatea lor de teren, o§ 
„Bătrînul" Ciolo face minuni & O Victoriei„nainnui ^.uioio race minuni g-' — ------ x
Cine i-ar fi putut da inepuizabi* Infringer© la Skop‘|e8
lului nostru inter dreapta 36 ani? n „X. 1 IBone și-a „dezlegat" picioarele, g CTCdCfH C&
Zavoda II împarte baloane ,i în
demnuri pe linia de 16 m. Nu 
putea să nu cadă un gol. 8 minu
te după .,homba“ lui Mujici, ba
lonul se află în plasa lui Beara. 
(*ol I Delir în tribune. Deci vizele 
pentru Stockholm ar putea fi încă

eda/e făcut în primul j 

țrînd * Din nou „spt*-? 
8ranțele“ noastre au| 
* entuz'asniat
jwooocoooooeooooooooooooooqdooooodoooooooc

1 ? s. •

Juniorii r o m î n i
și-au demonstrat

11 a clasa
din nou

DAMASC 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 29 septem
brie vice-amiralul V. F. Kotov, 
comandantul grupului de nave. 
militare sovietice care se află în 
tr-o vizita de prietenie în Siria, a 
vizitat însoțit de ofițeri sovietici 
Palatul prezidențial, unde a fosl 
primit de președintele Republicii 
Siriene. Șukri Kuatli.

Cu acest prilej, președintele 
Kuatli și V. F. ’ Kotov, au rostit 

icuyîntări.
„Salut din toată inima, a spus 

președintele Kuatli. pe marinarii 
sovietici, reprezentanții unei mari 
puteri cu care avem cele mai 
strinse legături de prietenie. Do
resc ca vizita dv. în Siria să con
tribuie la întărirea și mai mare a 
prieteniei dintre țările noastre. 
Dorința mea este și dorința sin
ceră a întregului popor sirian. Aș

vrea ca marinarii sovietici, care 
vizitează Siria, să rămînă pentru 
totdeauna cu frumoase amintiri 
despre întilnirile cu poporul nos
tru.

Ați putut să vă convingeți cu 
prilejul vizitei in țara noastră că 
intre popoarele noastre există o 
prietenie frățească. Sînt convins 
că această vizită ne va aminti în
totdeauna despre marea noastră 
prietenă — Uniunea Sovietică. 
Aceasta este convingerea nu nu
mai a poporului sirian, ci și a 
întregii lumi arabe. Noi nu vrem 
război. Noi năzuim în mod sincer 
spre pace și doresc ca vizita dv. 
să servească nu numai cauza în
tăririi prieteniei între țările noa
stre, ci și cauza întăririi păcii în 
întreaga lume".

In cuvîntarea de răspuns V. F. 
Kotov a mulțumit cu căldură pre-

ședintelui. Kuatli pentru primirea 
cordială. El a urat președintelui 
sănătate și succese în activitatea 
lui rodnică, spre binele și prospe
ritatea Republicii Siriene și a har
nicului popor sirian.

Apoi oaspeții sovietici au vizitat 
mormintul colonelului Adnan Ma
liki, erou național al Siriei, unde 
au depys o coroană de fiori.

După aceasta, vice-amiralul Ko
tov a făcut o vizită ministrului 
Apărării naționale al Siriei, Haled 
Azem.

In aceeași zi, generalul Bizri, 
șeful statului major general al 
armatei siriene, a oferit un dejun 
in cinstea lui V. F. Kotov și a 
ofițerilor sovietici, ța dejun au 
participat Haled Azem, ministrul 
Apărării naționale și ofițeri supe
riori din statul major al armatei 
siriene.

★
Pauza ni se pare fără sfîrșit. 

Va rămîne cțiiar șepr alb ? Mu
jici este de altă părere. Linia noa
stră de fund surprinsă de pătrun
derea lui Rajkov se pierde și 
centrarea precisă a extremei drep
te iugoslave îl găsește complect li
ber pe Mujici, care deschide sco
rul. Șocul a fost teribil. Echipa 
noastră și-a recăpătat „graiul4* I 
Extrem de scumpă această „ope
rație** ! în tribune — 100.000 de 
oameni încremeniți. Crisparea s-a 
mutat de pe gazon aci. Iar, băieții 
noștri eliberați de acest bagaj in
grat atacă dezlănțuit. Pe teren 
parcă intrase o altă echipă. Fotba
liștii iugoslavi care simt în buzuna
re pașapoartele pentru Stockholm

Una din puținele intervenții ale lui Beara 
ale noastre. Deodată *rumoare. Dl. 
Grill are obiecții : n-a fost gol ! 
Centrarea lui Ene 11 îl găsește 
pe Beara nesigur ; acesta scapă 
balonul din brațe, care intră astfel 
în posesia lui Ozon ; o pasă scurtă 
lui Petschowski, de aici balonul 
se strecoară în învălmășeală din 
fața porții și Lne 11 îl împinge 
în plasă Un fundpș scoate balo
nul din plasă și arbitrul indică 
spre careul de 6 m.: lovitură de 
pedeapsă ! Motivul ? DL GrilJ „a 
văzut" că Ozon ar fi reținut min
gea pe pulpa piciorului, lucru 
imposibil în această situație. Frus- 
tată de un gol valabil, echipa 
noastră șe instalează cu încapă' 
țînare în careul advers. 18 minute 
mai tîrziu, pasa aceluiași Petscho- 
wsfti întîlnește capul țui Ene / și 
în sfîrșit dl. Grill acceptă gol. 
1--1 E prea țîrziu c? «ă mai 
ciștigăm. Fotbal’jtii iugoslavi «aie 
simt că Ie scapă meciul printre 
degete, recurg la durități și 
„trag" de timp. 1—1 e doar ceea 
ce și-au propus. Deci serțtipțț* se 
va da la Belgrad, la |7 noiembrie, 
cînd cele două reprezentative se 
vor întîlni din nou.

Ce-i de făcut acum ? In primul

rînd echipa să fie eliberată din 
ghiarele crispării și meciuri deci
sive, Și aceasta nu prin 
formule ale „naționalei".
și început să se vînture. REPRE
ZENTATIVA SĂ FIE LĂSATA 
SĂ EXISTE CA ECHIPĂ. Să ac
tiveze și să întîlnească ADVER
SARI DE VALOARE ' 
culcăm pe o ureche, 
reprezentativa noastră 
nei confruntări mari, 
diverse formații din _ 
regional, gen „Flamura Roșie**, 
Rahova etc. Acest lucru este 
bun doar pentru predarea „lecții
lor".

Vrem
Direcția de fotbal a C.C.FS. 
ia notă- FAl*-d
ORICE PREȚ.
SA RÂM IN A IN PICIOARE, SA 
TRĂIASCĂ ÎNDELUNGUL ÎN
TREGII PERIOADE PINA LA 
ULTIMUL MECI PENTRU CALI
FICARE Șl, MAI ALES, SA IN
TI LNEASC A ÎN ȚARA Șl PESTE 
HOTARE adversari cu renume. Și, 
toate măsurile ce se vor mai crede 
de cuviință luate fără tărăgăneli.

diverse 
care au

Să nu ne 
atunci cînd 
înaintea u- 
surclasează 

campionatul

să plecăm la Stockholm ?
_ —_ _. să

FAR A REMANIERI CV
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Juniorii iugoslavi au venit la 
București cu o bună carte de vi
zită : 5—1 în compania juniorilor 
austriaci — câștigătorii turneului 
F.I.F. din Spania.

Am asistat ta un spectacol fot
balistic palpitant, extrem de spec
taculos care a plăcut mult. După 
numai 7 minute de joc, ritmul era 
îndîrjit. Ne întrebam dacă juniorii 
noștri vor face față acestui tempo. 
Ce-i drept tînăra noastră echipă 
s-a prezentat mai bine decît du
minica trecută, în meciul cu Po
lonia, dar totuși n-a renunțat de
finitiv la relaxări. Alaltăieri echina 
ne-a dovedit din nou — mai clar 
acum — că poate juca 90 de mi
nute într-un ritm susținut.

Fără să le imputăm prea mult, 
o putem afirma că „speranțele* 
au făcut o partidă admirabilă. 
Spre deosebire de colegii lor mai 
mari dintr-a l-a, s-n putut vedea 
că puștii au multe meciuri inter- 
naționale în „picioare* în ultimul 
timp și, ca o consecință, nu cu
nosc ce înseamnă tracul, crisparea. 
Firește la timpul lor au existat 
și acestea.

Fără dantelării, simnlu, în forță, 
în viteză, practicând de multe ori 
„drumul cel mai scurt* spre poar
tă, juniorii au terminat acțiunile 
de atac cu multă eficacitate. Echi
pa se prezintă ca un ceasornic de 
mare precizie în care strălucesc 
(âteva pietre foarte prețioase. In
tr-adevăr un ceas cu... rubine! 
Renye —. de-a dreptul a entuzias
mat.

Cînd acest Renye intra în po
sesia balonului, urma precis o fază 
de toată frumusețea. Posedînd o 
siguranță extraordinară în con
trolul balonului, tînărul nostru ex
trem strnga n-a pierdut niciun 
duel cu apărarea iugoslavă. La 17 
ani asemenea calități de fotbalist 
prevestesc în mod normal o ca
rieră strălucită. Dar să fim 
Avem o experiență tristă 
niori faimoși deveniți 
mediocri.

Dacă Renye s-a ridicat 
„cap* deasupra celorlalți,
nu înseamnă că Matelanu, Ivansuc, 
Petru Emil, Fetea, Rărbulescu. 
Motroc și Szilagy n-au făcut o 
partidă mare.

Fiecare gol marcat de către 
echipa noastră a fost o consecință 
a acțiunilor clare, bine gîndite, 
fără prea mari ezitări. De 3 ori 
în prima repriză Mateianu, Renye 
și Dumitrescu au introdus balonul 
în poarta lui Radunovici.

Cea de-a 
începe sub _____ _ _____
lanțuite a tinerilor oaspeți. Apă
rarea noastră, bine pusă la punct., 
este la post și respinge totul. A- 
proape 20 de minute, juniorii no
ștri, mulțumiți de zestrea celor 3 
goluri, au „căzut* pur și simplu. 
Este o veche și periculoasă me-

doua parte a meciului 
semnul ofensivei dez-

Dezvelirea unei plăci comemorative 
a lui George Enescu la V»ena

V1ENA 30 (Agerpres). — Du
minică dimineața a avut loc dez
velirea unei plăci comemorative 
George Enescu la clădirea în care 
a locuit marele artist între anii 
1888—1894. La festivitate au par__ ...__1,

teahnă. A fost nevoie de Camfor- ticiPat membrii delegației cultu- 
marea acelui „11* metri în r?.nnne .J*
voarea oaspeților, pentru ca ju- ț 
niorii noștri să iasă din apatie. Ca 
urmare, Ivansuc și Raab măresc 
scorul la 5—1. In ultimul minut 
arbitrul austriac V. Chebat acordă 
din nou 11 m. în favoarea oaspe
ților. Szilagy apără însă printr-un 
reflex extraordinar.

Scorul final arată clar diferența 
de valoare între cele două echipe. 
Ceea ce am admirat la juniorii 
iugoslavi a fost tehnica indivi
duală. Bega, Mitici, Kiss, Kovace- 
vici, sînt adevărate talente. Ju
niorii, crescuți la școala fotbalului 
iugoslav, au fost lipsiți de eficaci
tate, de putere de luptă și n-au 
putut face față în ultima instanță 
asaltului echipei noastre.

Arbitrul austriac Chebat, care 
l-a înlocuit pe bulgarul Hristov, 
ne-a plăcut prin autoritatea cu 
care a condus acest joc.

j romine la manifestările 
Enescu din capitala A siriei, con
duse de Ion Dumiirescu, prim 
secretar al Uniunii Compozitori
lor din R.P.R., reprezentanți ai 
municipalității din Viena, perso
nalități ale vieții artistice, șefi ai

unor misiuni diplomatice, mem
brii misiunii diplomatice romine. 
Festivitatea a fost deschisă de 
docent prof. dr. Gliich, președin
tele Comitetului Enescu și pre
ședinte al Asociației de prietenie 
romîno-austriace. Au luat cuvîn- 
tul Ion Dumitrescu, acad. Tudor 
Vianu, losif Beseatovski. însărci
nat cu afaceri ad-interim, și dr. 
lulius Kohl, consilier al senatului 
Vienei.

Gală de filme 
rominești in Islanda

REYKJAVIK. In seara zilei de 
27 septembrie la Reykjavik capi
tala Republicii Islandeze a avut 
loc o gală de filnje romînești. Au 
participat reprezentanți ai cercu
rilor artistice oameni de cultură, 
ziariști, precum și un numeros pu
blic. Filmele: „Muntele Retezat", 
„Scurtă istorie" și ,,Pe răspunde
rea mea" au fost călduros apre
ciate. După vizionare, asociația 
de prietenie Islanda-Rominia a 
organizat un coktail care a decurs 
într-o atmosferă prietenească.

La Skoplje

Reprezentativa B a 
Iugoslaviei a cîștigatl

Intîlnirea dintre reprezentati
vele secunde ale R.P. Romîne și 
R.P.F. Iugoslavia desfășurată la 
Skoplje a luat sfîrșit cu scorul 
de 2—l (0—0) în favoarea fot
baliștilor iugoslavi.

Cea de-a doua etapă a compe
tiției cicliste „Cursa Victoriei" 
desfășurată luni pe traseul Bucu- 
rești-Giurgiu-București (100 km.) 
a prilejuit din «ou realizarea unei 
medii orare excelente : 40,979 km. 
Curea s-a desfășurat pe echipe con
tra cronometrului. Cel mai bun 
timp a fost obținut de echipa 
Dinamo cu 2h26’24”.

în clasamentul general indivi
dual, după două etape continuă să 
conducă Gabriel Moiceanu (Dina
mo I) — 5h36’10”.

-k Intr-un meci contînd pentru 
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal desfășurat dumi
nică în orașul La Paz, echipa Bo- 
liviei a învins Chile cu scorul de 
3—0.

it Reprezentativele de fotbal 
ale R.P. Bulgaria și R.P Polone 
s-au întîlnit duminică pe p^tru 
stadioane în diferite orașe din 
cele două țări. Iată rezulțateje în
registrate : Sofia— R.P. Bulga
ria A—R.P. Polonă A 1-1 (0— 0; 
Poznan : R.P Bulgaria B 
Polonă B 3—3 (0—2): 
R P Bulgaria juniorj — 1 
lonâ juniori: 1—2
Gdansk. R.P. Bulgaria t 
R.P Polonă tineret: 0—3 (0—2).

1 - R.P.
Sofia i 

R.P. Po
(0-2), 

tineret—

A 
al

fost pus în funcțiune 
17-lea hidroa'jregat al 
hidrocentralei de ia

Kuibîșev

JIGULEVȘK Regiunea Kuibîșev 
30 (Agerpres). — TASS trans
mite ; In seara zilei de 29 sep
tembrie a fost pus în funcțiune 
de probă cel de-al 17-lea hidroa- 
gregat al hidrocentralei de la 
Kuibîșev. După încercare, mașina 
va fi conectată la rețea și va da 
curent electric pentru întreprinde
rile industriale.

Noutăți despre tineretul lumii
Un apel al Comsomolului adresat tineretului 

de la sate din U. R. S. 3.

atenți! 
cu ju- 
seniori

cu un 
aceasta

Cronicile întîlnirilor intre 
reprezentativele A și juniori 
ale R.P.R. și R.P.F. Iugosla
via au fost redactate de M. 
ZONIS și R. LUCIAN. 
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Pregătiri pentru convocarea 
Conferinței de so idaritate 
a țărilor Asiei și Atncn

*
î*s
*■ *
*
*
Isx

MOSCOVA 29 (Agerpres).— 
TAȘȘ transmite : 
Central al Uniunii 
Comunist 
Sovietice 
ueretului 
Sovietică

Comitetul 
Tineretului 
a Uniunii 
un apel ti- 

Uniunea

nă de la fiecare scroafă fătă- 
toare nu mai puțin de 20 pur
cei pe an, să lupte activ pen
tru sporirea producției de car 
ne prin dezvoltarea creșterii 
oilor, și prin sporirea număru
lui de păsări. Comiteluț Cen
tral al U.Ț.C.L. a chemat pe 
tinerele mulgătoare să urmeze 
exemplul celor mai buni maeș
tri ai zootehniei, să studieze ex
periența lor și a stabiliț ca 
prim obiectiv să se obțină 3.000 
kg. lapte de la fiecare vacă.

Bilanț rodnic
întreceri viu disputate, mari surprize, rezultate 

bune, 3 noi recorduri republicane. Iată cum s-ar 
putea caracteriza laconic ediția din acest an a cam
pionatelor națipnale de atletism. Fără îndoială că 
spectatorii clujeni au urmărit cu interes aceste 
campionate. Un inconvenient a fost faptul că ele 
s-au planificat atunci cînd timpul este puțin pri
elnic unor întreceri de asemenea proporții. Cam
pionatele din acest an ne-au ținut încordată aten
ția, prin dîrzenia cu care fiecare concurent a lup
tat pentru victorie și pentru obținerea de noi re
corduri. Din această luptă au rezultat 4 mari sur
prize. De menționat faptul că 3 din ele sînt 
„opera" atleților clujeni, deci o notă bună în plus 
dată inimosului și neobositului antrenor dr. Ion 
Arnăut. Prima zi a fost dominată <je surprizele 
aruncătorilor. La greutate băieți, studentul clu- 
jan CONSTANTIN CREȚU a învins pe puternicii 
Aurel Raica si Nicolae Ivanov. Important este însă 
rezultatul foarte bun de 16,56 m. O altă aruncă
toare. MELANIA VELICU-Silaghi la aruncarea dis
cului, a învins fără drept de apel pe Lia Manoliu.

în cea de-a doua zi a fost rîndul surprizelor la 
semi fopd, adică la 800 m. plat băieți și fețe. 
TRAIAN SUDRIGEAN făcînd o inteligentă cursa 
(ajutat în mare măsură 
și de tactica lui Aurel 
Palade (Ursu) a atacat la 
timp Și cu un finiș ex
traordinar l-a învins pe re
cordmanul țării Zoltan 
Vamoș și pe Ștefan Miha- 
lv. Răsturnînd orice pro
nostic, o studentă cluj ană MARILIS^ CUȚUI a 
cîștigat celelalte probe de semi fond învingînd la 
sprint pe Nina Pasciuc, Elisabeta Buda și Georgeta 
Mogoș.

Acum despre recorduri. Autorii: TIBERIU AR- 
DELEANU a alergat 110 m. garduri în 14,6 și 
ANA ROTH COMAN la greutate, a mai adăugat 
propriului șău record încă 20 centimetri, astfel că 
aeum recordul țării noastre este 14,77.

O compprtare extraordinară au avut excepționa
lul CONSTANTIN GRECEȘCU care a dominat cu 
autorițgte fondul și inepuizabilul ION WIESEN- 
MAYER, care a devenit triplu campion republican, 
cîșțigînd probele de 200 și 400 m. plat. Wiesen- 
mayer a fost și factorul hotăritor în victoria șta
fetei dinainoviste de 4 ori 100 m. în rest, rezul
tate scontate. La înălțime băieți KNALLER în 
foTmă hună l-a învins pe Soter în declin. IOLAN- 
DA BALAȘ a cîștigat proba de înălțime, sărind 
1,70 rn.

în sfîrșit săritoarele noastre în lungime ne-au 
dat satisfacția unei lupte pentru fiecare centime- 

luptă soldată cu rezultate mulțumitoare. In

Pe marginea Campionatelor 
naționale de atletism 
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tru, luptă soldata cu rezultate mulțumitoare. ui 
frunte s-a situat MARIA MAR1Ș Pândele care cu 
o săritură de 5,61 m. a stabilit cea mai bună per
form anță a anului. La suliță ANDREI DEMETER

și MARIA DIȚI și-au impus superioritatea 
primele încercări eîștigînd detașat. Sprintul 
nin a fost dominat de IOANA LUȚĂ care __ 
brăcat și pentru cea de-a 3-a oară tricoul de cam
pioană (100 m., 200 m. și 4 ori 100 m. plat).

Slabe sînt rezultatele la aruncarea ciocanului și 
100 m. plat băieți. O greșeală de măsurătoare a 
arbitrilor, era să dea naștere unui nou record re
publican la prăjină. Reproșăm aceatsă greșeală pen
tru că ea a produs nemulțumiri atît în rîndurile 
atletilor cît și ale spectatorilor. Este inadmisibil să 
se facă asemenea greșeli la un campionat repu
blican, mai ales după ce concurenții au fost con
vinși că au sărit o anumită înălțime pentru ca apoi 
să se anunțe că e mai puțin cu 4 cm. Astfel s-a 
scăzut fiecărui atlet din rezultatul obținut 
4 cm. ! ! !

Venind vorba despre organizare, trebuie să 
tăm că organele locale au înșelat așteptările și 
ales renumele de buni organizatori. Serviciul de 
ordine a funcționat defectuos. în tribune locurile 
au fost ocupate de către concurenți și astfel spec
tatorii au fost nevoiți să stea în picioare. Pe piste 

S-au plimbat diferiți cetă
țeni fără nici un rost. Nu 
există un loc anume pen
tru serviciul de presă cu 
excepția ziariștilor de la 
organele locale (mențio
nez acest lucru deoarece 
corespondenții organelor 

centrale au fost nevoiți să culeagă rezultatele după 
terminarea probelor de la diferiți arbitri).

Acum cîteva probleme despre concurenți. A im
presionat în mod neplăcut neprezentarea la startul 
finalelor de 10Q m. și 200 m. plat, a sportivei frun
tașe Claudia Russe, după ce ea cucerise dreptul 
de a se întrece în fiinale. Abandonul nejustificat 
a lui Moscovici la 5000 m. plat, comportarea ne
explicabil de slabă a componentului lotului repu
blican Bădici care la 3.000 m. obstacole a fost în
trecut de atletul Hîră, un atlet fără pretenții. Un 
semnal de alarmă pentru antrenori.

Rezultatele la suliță cu excepția Măriei Diți și 
Anelizei Zimbreșteanu sînt slabe. A 3-a clasată a 
obținut doar 39,83 m., un rezultat mediocru iar 
cea de-a patra clasata 32,28 !

Un confrate și-a început cronica despre prima 
zi a campionatelor relatind că timpul e puțin pri
elnic. Temperatura scăzută, umiditate mare și vînt. 
De ce nu s-au putut organiza oare aceste campio
nate în luna august cînd cu excepția triajului pen
tru Balcaniadă nu a fost nici un concurs impor
tant? Propunem ca în viitor Federația de atletism 
să analizeze mai temeinic problema fixării timpului 
pentru desfășurarea campionatelor naționale asi- 
gurînd astfel rezultate superioare.

M1RCBA MUNTEANU 
a

de la 
femi- 
a îm-

cîte

ară- 
mai

Cronicarii sportivi sînt oa
meni rutinați. viteza cu care 
sînt obligați să scrie pentru a 
satisface operativ setea de co
mentarii a publicului îi deter
mină să-și însușească și să mî- 
nuiască abil o serie de formule 
limpezi și care, de obicei, nu 
dau greș. Luni dimineața cetă
țeanul cumpără ziarul de spe
cialitate și încearcă satisfacția 
de a găsi acolo, exprimată în
tr-o frază nervoasă caFe-i mer
ge la inimă, propria sa părere, 
de pildă despre vre-o decizie in
justă a arbitrului... Judecățile 
de valoare pe care le face croni
carul sînt parafate de expe
riență și prestigiu.

In schimb, impresiile unui ne- 
specialist în materie au șanse 
să cîștige prin spontaneitate. 
Dacă pot fi lesne acuzate de in-* 
competență, :t,~
lor este incontestabilă. Oare nu' 
pasiunea este condiția sine qua, 
non a — șcuzați-mă — amato
rului ?

Această prea lungă Introdu
cere nu are alt scop decît să 
justifice entuziasmul cu care 
rîndurile de față salută cunoș
tința autorului cu extrema stin
gă a juniorilor noștri, Renye.

pasiunea afirmării*’
. . L.sw ------ '

amator

Sînt unul dintre cei circa 100.000 
oameni care din tot sufletul 
le-ar semna astăzi, 
da de duminică eu 
tiva juniorilor R. P. 
via.

Ce aș putea spune 
Că în această ș’.’." 
căreia natura l-a 
centimetri absolut necesari ma-' 
rilor vedete sportive, se ascunde1 
o elasticitate ce suplinește cu; 
prisosință lipsa ?

Că fiecare cursă pe care o face, 
de la linia de centru pînă în, 
dreptul porții adverse este o sfi-' 
dare pe care gazonul o aruncă1 
pistei de alergări ?

Că fantezia pe care o risk; 
pește cu generozitate de nabab 
ar trebui să îngîndureze pe, 
mulți dintre creatorii așa-zi. 
selor povestiri fantastico-știin- 
țifice ?

Că, în sfîrșit, precizia centră
rilor sale trădează în el riguro
zitatea unor adevăruri elemen
tare (,.drumul cel mai scurt în
tre două puncte este linia 
dreaptă" ?).

Privindu-1 cu îndrăgostită a-; 
tenție pe mezin în evoluția sa ; 
de ieri, spectatorii mai vîrst-, 
nici se cufundau în amintiri. Set 
auzea rostindu-se nume de 
vechi fotbaliști romîni, a căror 
imagine aburită venea să se 
suprapună prezenței dinamice 
a lui Renye. Iar cei mai mulți 
pronosticau: „ehei, peste doi-1 
trei ani..."

Nu am nici ----------- _ .
tiri la care să apelez, nici su
ficientă forță '
Dar un joc mare este angajant. 
,,Puștiului" i se va cere tot mai 
mult Cei care de pe acum îl 
iubesc, data viitoare, cu dreptul 
ne care-l dă dragostea publicu- 

___ 1.... i-ar reproșa cu se
veritate slăbirea cadenței.

Să sperăm că nu va fi cazul.
A-l lăuda pe Renye nu în

seamnă de fel a uita că acest 
splendid 5— I este opera tuturor 
celor unsprezece luați la un 
loc. Cred că mai curînd în- 

altceva : a privi spre 
mîine a fotbalului nos- 
surîde.

după parti- 
reprezentar 
F. Iugosla.

__ despre el ? 
siluetă subțire, 

furat destui

I

♦
♦
î pe care-1 dă__ o___„ ..
| lui anonim, i-ar reproșa cu se- f

♦
♦

♦♦ seamnă
♦ ziua de
♦ tru și a
♦
♦
♦

suficiente amln-
de previziune.

ȘTEFAN IUREȘ

CAIRO 30 (Agerpres). — Agen
ția MEN anunță că la 21 octom
brie va avea lac la Cairo ședința 
Comitetului de pregătire pentru 
convocarea conferinței de solida
ritate a țărilor Asiei și Africii.

In legătură cu pregătirile in 
vederea conferinței, care urmează 
să se desfășoare în decembrie a.c., 
in Egipt a fost format un comitet 
național de solidaritate.

Agenția MEN anunță că din 
comitetul de pregătire fac parte 
reprezentanți a 38 de țări din Asia 
și Africa, printre care țările par
ticipante la conferința de ia Ban
dung, precum și o serie de alte 
țări din Asia și Africa ca Ghana, 
Tunisia, Liberia, Tailanda, Ma
laya, Uganda, Somalia, Nigeria.
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Leninist 
a adresat 
sătesc din 

în cațe îl cheamă să 
desfășoare întrecerea socialistă 
și șă-și aducă contribuția la 
cauza întregului popor lupțîqd 
pentru o abundență de cțirne, 
lapte și qnt.

Tinerii muncitori dip agri
cultură, se arată în apel, tre
buie să se străduiască să obți-

Cum recrutează imperialiștii francezi 
soldați pentru legiunea străină 

BRUXELLES. - Presa bel- 
giană a publicat în ultimul 
timp o serie de știri în legă
tură cu cazuri de recrutare 
prin înșelăciune șl narcotice a 
tinerilor belgieni în legiunea 
străină din Algeria.

Ziarul „Le Soir" publică ast
fel o declarație a unui tînăr 
belgian 4in orașul Svevegem 
(Flandr? de veăt) care arată 
că la 21 septembrie a.c., aflîn- 
du-se în localitatea Menen, 
dm apropierea frontierei fran
ceze a intrat întro cafenea. 
Acolo s-a așezat jîngă el un

francez, necunoscut care a În
ceput să discute cu el, jnvițîn- 
du-1 apoi să bea împreună în- 
tr-o cafenea de pe teritoriul 
francez. Ei au trecut granița, 
au băut împreună și după un 
scurt timp tînărul belgian a că
zut jos și a adormit. După ce 
s-a trezit s-a aflat fntr-o ca
zarmă din orașul Lille. Acolo 
a aflat că a semnat „de bună 
voie“ o declarație prin care 
se angajează în legiunea străi
nă din Algeria. Tînărul belgian 
a reușjt să fugă din cșzțirmă 
și să se întoarcă in Belgia.

»

încheierea cu succes a tratativelor 
comerciale între U. R. S. S.

și R. D. Germană
MOSCOVA 29 (Agerpres). —TASS transmite: La Moscova s-a 

anunțat oficial că la Berlin s-au încheiat tratativele dintre dele
gațiile U.R.S.S. și R. D. Germană în probleme comerciale. Tratati
vele s-au desfășurat într-un spirit de adevărată colaborare și în
țelegere reciprocă.

Aij fost încheiate UN ACORD 
CU PRIVIRE LA LIVRĂRILE 
RECIPROCE DE MĂRFURI PE 
ANII 1958—1960, UN PROTO
COL CU PRIVIRE LA CREDIT 
Și UN ACORD CU PRIVIRE 
LA COMERȚ Și NAVIGAȚIE.

Potrivit acordului comercial, 
R. D. Germană va livra Uniunii 
Sovietice produse ale industriei 
constructoare de mașini, ceea ce 
îi va asigura desfacerea pe o 
perioadă îndelungată a produse
lor celor mai importante ramurilor celor mai 
ale industriei.

U.R.S.S. va
mane cărbune, 
fier, fontă, laminate, metale nefe-

livra R. D. Ger- 
cocs, minereu de

roase și nobile, cereale și citeva 
alte mărfuri.

Volumul total ai schimbului de 
mărfuri se va cifra la aproximativ 
20 miliarde ruble calculate la pre
țurile mondiale actuale.

Acordul incheiaț constituie un 
mare pas inainte pe calea dezvol
tării comerțului reciproc avanta
jos corespunzind necesităților e- 
conomiei naționale ale celor două 
țări.

Guvernul U.R.S.S. a acceptat 
de asemenea să acorde R. D. 
Germane în 1958 un credit care 
va fi amortizat prin livrări de 
mărfuri către U.R.S.S. în anii ur
mători.

La Moscova va fi editată

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a 
anunțat la 29 septembrie presa 
din Moscova, Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietiee a considerat indicat 
să editeze în cursul anilor |957- 
1960 .ISTORIA MARELUI RĂZ
BOI PENTRU APARAREA PA
TRIEI AL UNIUNII SOVIETI
CE 1941 —1945’* în cinci volume.

•In afară de istoria în cinci vo
lume și cele cinci volume de do
cumente va fi editată „Isto ia 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei al Uniunii Sovietice din 
1941—1945“ într-un singpr volum 
destinată unui cerc larg de citi
tori.

Lucrarea va apare sub îngriji
rea unei comisii redacționale 
prezidată de Petr Pospelov.

Legătura cu Uniunea Sovietică 
ESTE VIAȚA NOASTRA

Declarația lui
ROMA. — La 28 septembrie 

plenara C. C. al Partidului Comu
nist Italian și-a încheiat lucrările 
prin adoptarea unor hotărîri pe 
marginea rapoartelor prezentate 
de Luigi Longo cu privire la vi
zita delegației Partidului Comu
nist Italian în U.R.S.S. și cu pri
vire la contactele cu celelalte par
tide comuniste și muncitorești, și 
de G. Amendola cu privire la pre
gătirile în vederea campaniei elec
torale.

In cadrul discuțiilor pe margi
nea raportului prezentat de Amen
dola < luat cuvîntul Palmiro To
gliatti, secretarul general al par
tidului.

Analizînd situația internă a ță
rii^ Togliatti a subliniat că situa
ția țărănimii continuă să se în
răutățească.

Analizînd politica externă a gu 
Șvernului italian, vorbitorul a decla 
Jrat că Italia nu a avut și nu are 
o politică indi-pendentă, proprie în 
domeniile de care sînt direct le
gate interesele ei naționale, adică 
fn domeniul dezvoltării economi-

Togliatti la plenara C. C.
ce, al dezvoltării comerțului ita
lian al legăturilor culturale și în 
domenii și mai importante, adică 
în problemele apărării păcii, ale 
luptei pentru destinderea încor
dării internaționale, pentru dezar
mare. pentru interzicerea armei a- 
lomice.

Trecînd din nou la situația in
ternă, Togliatti a arătat că par
tidul democrat-creștin caută să 
obțină majoritatea absolută în 
parlament și, bazîndu-se pe spri
jinul partidelor de dreapta, să in
staureze dominația ibsolută asu
pra întregii Italii.

Iată primejdia care a apărut în 
prezem in fața 
noastră este clară 
clarat vorbitorul • 
ceasta primejdie 
țelul care stă în prezent în fața 
forțelor democratice și populare 
italiene constă în a împiedica în- 
ăptuirea acestei amenințări.

Referindu-se la persoanele care 
au dezertat’ în uiumul timp din 
rîndurile Partidului Comunist Ita
lian. Togliatti a spus că neîncre-

al P C. Italian

noastră. Poziția 
și simplă, a de- 

dențascăm a- 
și declarăm că

derea in forțele clasei muncitoare 
îi unește pe acești oameni El a 
subliniat necesitatea de a întări 
prin toate mijloacele solidaritatea 
internațională a clasei muncitoare, 
de a întări legăturile avangardei 
clasei muncitoare și popoarelor 
din întreaga lume cu Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste.

LEGĂTURA CU UNIUNEA SO
VIETICA A DECLARAT TO
GLIATTI. ESTE VIATA NOAS
TRĂ, PARTEA PRINCIPALA A 
VIEȚII Șl CONȘTIINȚEI C1A- 
SEI MUNCITOARE Șl AVAN
GARDEI EI, PRIN URMARE 
ACEASTA LEGĂTURĂ ESTE 
MAI PRESUS DE DISCUȚIA PE 
CARE AM FI DORIT S-O PUR
TAM Șl CARE S-A PURTAT 
TOTDEAUNA CU PRIVIRE LA 
MIJLOCUL DE REZOLVARE A 
ANUMITOR PROBLEME ȘI CU 
PRIVIRE LA CRITICA JUSTA 
Șl NEJUSTA.

In încheiere Togliatti a chemat 
la luptă pentru realizarea liniei 
generale a partidului, pentru uni
tatea partidului.
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Petre Solomon

HARTA
In cartea veche de geografie
China făcea semne ciudate
Cu pagodele ei țuguiate,
Cu ochii oblici ai dragoniior ei.
Cu hieroglifele ci—gorgane pe-un șes de hirtie,— 
Cu templele-i păzite de zei
Mai bătrîni decît cei ai Olimpuiui.
China era undeva la capătul Spațiului
Și la obîrșia Timpului. — 
Un tărîm imens și necunoscut.
Populat cu mistere.
Mai tîrziu am știut
Că acolo trăiește Wang Lung,
Țăranul cu sufletul cast ca un bob de orez, 
Că femeile Chinei poartă lanțuri la glezne, 
Că bărbații ei fumează o ceață cu numele opiu, 
Că Fluviul Galben taie pămîntul chinez 
Ca un paloș cumplit,
Și că soarele-i acolo un lotus cu petale de bezne. 
Cam alîta știam despre China
Eu și dascălul meu,
Care-și plimba degetul galben și greu 
Pe pajiștea hărții uriașe.

Ca un uriaș din poveste, 
Adormitul din valea Fluviului Galben 
S a trezit dintr-un somn milenar.
Tișnind artezian, a-nceput să apele o veche 

rușine.
Bancherii veniți acolo cu pofte enorme și biblii 

mărunte
Au încercat în zadar 
Să-mpiedice marșul tinerei Chine,
AI cărei izvor, țîșnit din pieptul bătrînului munte, 
Ajunsese fluviu cu aprige valuri.
Un potop omenesc ordonat și fertil
S-a revărsat peste maluri
Pînă cînd, într-o zi de octombrie
— E luna Istoriei, octombrie !— 
Mao Țze-dun, poetul atît de subtil,
A rostit poemul noii Republicii chineze 
Scris cu sînge de-ostașii armatei sale viteze.

Au trecut ani, și harta a-nceput să se umple 
Cu munți, cu văi, cu orașe.
Peste vechea-i legendă a crescut, fără veste, 
Imaginea Chinei în luptă.

De-atunci, China nu mai face gesturi ciudate. 
Pe cîmpiile ei aleargă dragoni de oțel 
Care scot sărăcia din sate.
In orașele ei, cu pagode și temple bizare, 
Fumul uzinelor scrie, cu slovă citeață, 
Un mare poem despre soare-răsare, 
Iar copii învață
Un nou alfabet, pe-nțelesul țării întregi 
Cu harta cea nouă a Chinei în față, 
Nu-i greu să-nțelcgi
Istoria vie
Care se scrie și-n geografie.

PRIN PEKINUL DE AZI
Cînd am ajuns în Pekin, după 

o călătorie îndelungată eram dor
nic să cunosc vestita „Poartă a 
păcii cerești**, atît de cunoscută 
din desenele și fotografiile maeș
trilor chinezi. Foarte mulți curios- 
cuți tineri și oameni cu părul alb, 
îmi vorbiseră de ea ca de un sim
bol al vieții noi, de astăzi, din 
China populară. Am dat ascultare 
rațiunii, dorinței exprimate de 
prietenii mei. De aceea, primul 
loc pe care l-am vizitat în Pekin 
a fost „Poarta păcii cerești**- 
Prin liniile ei această construcție 
impune, pare severă, dar în ace- 
laș timp te îndeamnă și la visare. 
Culoarea ei roșie contrastează cu 
verdele aprins al Rîului de Aur 
— care-i trece prin față 
cuns privirilor în cinci 
marcate de prezența unor 
de marmoră... Au trecut 
opt ani de eînd în acest 
fost proclamată Republica 
Iară Chineză. ----
s-a înălțat atunci drapelul roșu cu 

'cinci stele de aur. A răsunat mai 
întîi o salvă de tun, apoi a doua, 
a treia... lunurile au bubuit de 
28 de ori. Ele au numărat anii 
care s-au scurs de la înființarea 
Partidului Comunist Chinez. In 
fața a sute de mii de locuitori ai 
Pekinului și a armatei, președinte
le Mao Țze-dun și-a rostit jură- 
mîntul de credință al comunistului 
față de principiile democrației 
populaje. De atunci, în prima zi 
de octibmbrie a fiecărui an „Poar
ta păcii cerești** e martora unor 
demonstrații pline de măreție și 
pitoresc ; fiii Chinei populare își 
cîntă • libertatea, manifestîndu-și 
atașamentul față de conducătorii 
iubiți... Un alt edificiu impunător 
pe care l-am cunoscut este. „Pa
latul imperial**, astăzi un admira
bil muzeu. Ghidul care ne-a luat 
în primire încă de la porțile mari 
ne-a făcut atenți că ne-ar trebui 
citeva săptămini pentru a cerceta 
amănunțit tot ce adăpostește uria
șul corp de construcții clădit pe 
o suprafață de peste 11.000 de 
metri patrați. lată-ne intrați în 
țesătura migăloasă formată din 
palate mari și mici. Văzute de a- 
proape, toate aceste palate par și 
mai grandioase și mai ciudate de
cit și le-a închipuit imaginația. 
Coloșii pădurilor, care susțin bol
țile au fost aduși de la mii și mii 
de kilometri, într-o epocă cînd 
mașina cu aburi nu se afla nici 
măcar la periferia îndrăznețelor 
ginduri omenești. Alături de luxul 
foștilor stăpîni (un mandarin își 
acoperea ținuta cu zeci de metri 
de mătase) stă inventarul sărăcă
cios al țăranului chinez. Bucătă
ria împărătesei Ți Si pregătea zil
nic peste 1000 de feluri de bucate.

Toate aceste monumente, ne
obișnuit de ingenioase prin arhi
tectura lor poartă pecetea talen-

— as- 
locuri, 
poduri 
numai 
loc a 

_ ..... Popu-
Pe un catarg înalt

tului poporului chinez, a măies
triei sale artistice.

îmi amintesc cu plăcere de vi
zita pe care am făcut-o la Insti
tutul Minorităților Naționale. Stu
dentul de serviciu ne-a invitat să 
luăm loc în niște scaune comode, 
de pai. Imediat am fost serviți cu 
ceai și țigări (pretutindeni în Chi
na se obișnuiește acest lucru). Di
rectorul de studii al institutului, 
un om potrivit de statură, bine le
gat s-a arătat foarte amabil. Am 
stat mai mult timp de vorbă.

— Institutul e o creație a regi
mului popular. Este frecventat de 
1500. de studenți, de diferite na
ționalități : tibetani, uiguri, mon
goli, coreeani..., mă rog reprezen
tanți ai celor peste 60 de națio
nalități, care trăiesc în granițele 
Chinei.

ifnote
DE DRUM

Directorul a fost deosebit de în- 
cîntnt de faptul că dorim să cu
noaștem îndeaproape viața Insti
tutului. Ne-a purtat prin săli de 
curs, laboratoare, biblioteci, ne-a 
dat explicații intr-un muzeu (care 
ilustrează înfăptuirile realizate de 
regimul popular în viața minori
tăților), ne-a prezentat pe șefuL 
bucătar de la „marea bucătărie1* 
(se pregătesc pe zi 50 de meniuri 
după rețetele culinare ale fiecă
rei bucătării naționale), apoi am 
vizitat moscheea pentru musul
mani, templul budist, capela crep 
tină... Peste tot ne-au impresionat 
semnele dragostei față de om. Di
rectorul ne-a spus : „Omul e mai 
tare decît stînca, dar și mai gingaș 
decît o floare**. Tinerii au venit 
setoși la acest izvor de cultură. 
Unii au făcut mii de kilometri 
pînă să-și aleagă un loc în fața ca
tedrei. lat-o pe tînăra Gu-to-yu- 
Chen. Avea 18 ani cînd a părăsit 
frumosul oraș tibetan Lahsa, sau 
în tălmăcirea noastră „Casa zei
lor**. De acolo, din țara vălurită 
cu piscuri a căror frunți stau as
cunse dincolo de tavanul norilor 
și pînă la Pekin, aproape de su
flarea oceanului, Chen a făcut un 
drum de mii de kilometri în nu 
mai puțin de trei ani. A străbătut 
distanțele mai mult pe jos sau că
lare pe un măgăruș și de mai pu
ține ori a preferat comoditatea 
unor perne moi dintr-un compar
timent de tren. De ce ? A vrut 
să-și cunoască țara. Ce dorește să 
devină Chen după terminarea stu
diilor ? Inginer energetic. Tibetul

are nevoie de lumină. La despăr
țire Chen a așternut pe o foaie 
de hirtie citeva semne ciudate ale 
alfabetului tibetan. A adăugat : 
„Acesta e un salut al meu către 
tineretul romin. Vă rog să-l trans
miteți !**.

Parcurile din Pekin sînt adevă
rate raiuri pe pămint. Flori, peste 
tot numai flori, așa cum vezi, o 
inundație vegetală : crizanteme, 
orhidee, flori de lotus, chiparoși, 
flora celor patru colțuri de zare 
și-a dat întîlnire în acest parc. 
Aci se întîlnește o plantă-arbore : 
„Cycas Revoluta Thunb** căreia 
chinezii îi spun „Șutieh** (arborele 
de fier). înflorește din 60 în 60 
de ani. Ultima dată a înflorit anul 
trecut. Multe legende sînt legate 
de acest arbore.

Aci, în această îneîntătoare gră
dină nu se face simțită larma stră
zilor. Și totuși simți ceva din con
vulsia lui. Orașul, țara aceasta, 
mare cit un continent trăiește zi
lele sale cele mai însorite. Se con
struiește mereu. Se făuresc planuri 
îndrăznețe : se îndiguiesc ape. se 
fertilează ogoare, se construiesc 
fabrici și uzine, se taie canale 
lungi. Pekinul va avea metrou, vn 
fi port la mare, va deveni un im
portant centru industrial. Dar cite 
minunate lucruri făurește în în
treaga țară harnicul popor chinez I

Pe fluviul Sinianțzian, la 450 
km. sud-vest de Șanhai, a început 
construirea unei mari hidrocen
trale cu o putere de 580.000 kw.

In prezent se construiesc bara
jul și 12 întreprinderi auxiliare, 
printre care termocentrala, uzina 
de reparații, uzina de construcții 
metalice și fabrica de beton. Se 
instalează o linie de cale ferată 
lungă de 70 km. pentru deservirea 
șantierului. Pentru constructorii 
hidrocentralei vor fi clădite anul 
acesta noi locuințe, școli, spitale 
și magazine.

O dată cu construirea barajului 
se va crea un lac de acumulare cu 
o suprafață de 540 km. pătrați. A- 
cesta va feri de inundații 20.000 
de hectare de pămint.

La Pekin este aproape termi
nată construcția Fabricii de apa- 
rataj de radio „Huabei**. Ea va 
produce piese pentru aparate de 
radio, televizoare, mașini de cal
culat electronice și pentru diferite 
aparate electrice de măsurat. în 
trecut, aceste piese erau importate 
din străinătate.

Uriașul care le plămădește pe 
toate e tot poporul, harnicul, mo
destul și talentatul popor chinez. 
Dar de astădată construiește pen
tru el, pentru bunăstarea lui.

ION SAVA

Crește noua generație de tineri intelectuali al noii Chine. In fotografie: Un grup de studenți in parcul Universității din Pekin
 - -- ----- ■■ ■ ■ - — -- ---------f----------------------
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CIFRE

FAPTE
Activitatea în porturile chineze

în primele cinci luni ale anului 
curent, prin șapte din cele mai 
mari porturi maritime din China : 
Dalnîi, Ținhuandao, Tiențzin, Țin- 
dao, Șanhai, Guancijou și Cijanț- 
zian, — au trecut cu 25%^ mai 
multe vapoare străine, decît în 
aceeași perioadă a anului trecut.

începînd din anul 1953, capa
citatea de trafic a acestor porturi 
a fost de 6.800.000 tone pe an, 
adică cu 26 la sută mai mare 
decît prevedea primul plan cin
cinal.

In ultimii cîțiva ani, porturile 
maritime ale Chinei au fost uti
late cu sute de macarale, con- 
veiere, transportoare electrice 
alte mașini pentru încărcarea 
descărcarea vapoarelor.

Mari transformări in viața 
minorităților naționale

Și
Ș»

au 
în

anii primului cincinal 
loc mari transformări 
minorităților din China, 
provincia Gansu, de pildă, 

trăiește o populație Je 
ni aparținfnd

In 
avut 
viața 

în 
unde ........ . ,
2.000.000 de oameni aparținmd 
diferitelor minorități naționale, a 
fost desăvîrșită transformarea 
socialistă a agriculturii. Aici s-au 
înființat 2.000 de cooperative a- 
gricole de producție. Cooperativi
zarea a adus după sine sporirea 
recoltelor la culturile agricole, 
mărirea șeptelului de vite, spori
rea veniturilor țăranilor etc.

In regiunile lecuite de minori; 
tăți naționale s-au deschis noi 
școli, spitale, cinematografe.

In provincia Guicijou, în regiu
nea locuită de naționalitatea 
Miao, în primii patru ani ai cin
cinalului, producția de cereale a 
crescut cu 43 la sută, iar valoa
rea globală a producției indu
striale — cu 337 la sută. In 1952 
aici funcționau 42 de școli națio
nale. In prezent, numărul lor se 
ridică la aproximativ 800.

Din realizările primului
cincinal (1953-1957)

■ Construirea cu succes a 156 obiective cheie de 
construcție industrială constituie o solidă temelie 
pentru industrializarea R.P. Chineze. Dacă în anul 
1936 producția mijloacelor de producție reprezenta 
29 Ia sută din întreaga producție industrială, în 
1956 această cifră a crescut la 50 la sută.

• Paralel cu dezvoltarea precumpănitoare a in
dustriei grele se dezvoltă și producția bunurilor de 
larg consum. In anul 1956. producția bunurilor de 
larg consum a crescut cu 81 la sută față 
oada corespunzătoare a anului 1952.

9 Planul cincinal prevede construirea 
km. de căi ferate noi. In primii 4 ani ai 
lului însă au 
rate.

• In ceea 
ajutorul celei
vietice se reconstruiește și se lărgește Combinatul 
Anșan — mare centru metalurgic al R.P. Chineze.

9 Industria textilă, care joacă un rol însemnat 
în producția bunurilor de consum, există de mult

In curs de 60 de ani, pînă la eliberare, 
ei medie era de 80.000 fuse pe an. în

a 4.084 
cincina- 

fost construite 4.387 km. de căi fe-

ce privește metalurgia feroasă, cu 
mai moderne tehnici a Uniunii So-

in China, 
producția 
cursul primilor patru ani ai cincinalului (din 1953. 
pină in 1956) producția anuală a industriei textile 
a fost în medie de 300.000 fuse. Producția țesătu
rilor de bumbac a sporit în 1956 aproape de 3 ori 
față de anul 1936, an de cea mai mare producti
vitate din istoria Chinei.

• Bugetul general al țării prevede în cadrul 
planului cincinal investiții pentru construirea a 
10.000 km. de șosele principale, dar construcția 
acestor șosele a și fost terminată în aprilie 1956. 
Drumurile noi vor include două șosele principale, 
care au o mare importanță economică și politică. 
Aceste șosele sînt Sikan-Tibet și Tinhai-Tibet.

O în 1956, salariul mediu al muncitorilor și 
funcționarilor a sporit cu circa 37 Ia sută față de 
anul 1952, in timp ce planul cincinal prevedea un 
spor de 33 la sută.

*1 In anul 1956, numărul studenților din insti
tutele de invățămînt superior a ajuns la 408 mii, 
ceea ce înseamnă depășirea cu 2,6 al celui mai 
mare număr de studenți care s-a pomenit cîndva 
in istoria Chinei. In școlile medii invață 6 milioane 
de tineri, adică de 3 ori și ceva mai mult decit cel 
mal mare număr înregistrat în timpul Chinei vechi.

Potrivit datelor recente,
? carea de cooperativizare agri- ; 
g colă a progresat în primăvara ' 
% aceasta. 93,3% din totalul gos- • 
8 podăriilor țărănești s-au încă- ■ 
g drot în cooperative agricole de' 
8 tip superior, ceea ce constituie' 
8 un spor de 10% față de situa- < 
g ția de la sfîrșitul anului trecut.' 
8 Numărul cooperativelor agri-; 
8 cole de producție de tip supe- ■ 
g rior împreună cu numărul gos-' 
8 podăriilor țărănești încadrate; 
8 în cooperative semisocicliste,: 
g constituie 97% din totalul gos- 
8 podăriilor țărănești, față de 
8 92%, în primăvara anului 1956. 
g Această creștere arată încre- 
% dorea și mai mare a țăranilor 
8 chinezi în mișcarea coopera- 
g tistă.
8 Se prevede la reoolta griului 
8 de iarnă o sporire de 350.000 
g tone.
8 Numărul porcinelor a de- 
8 pășit în luna iunie cifra de 100 
g milioane capete.
ti
I O recoltă bogată 

de cereale...oQ
•4 In provinciile Anhuei și 
8 Țziansu, din bazinul fluviului 
8 Huaihe, s-a terminat strînge- 
g rea bogatei recolte de grîu.
8 Potrivit unor calcule preli- 
* minare, în provincia Țziansu, 
g recolta de grîu se cifrează la 
819,5 milioane tone, adică cu 
111 la sută mai mult decit anul 
g trecut.
8 După cum a anunțat Direc- 
%ția agricolă din provincia An- 
g huei, aici s-a obținut o recoltă 
tide grîu record care, potrivit 
| calculelor preliminare, se ci- 
0 frează la 2 milioane tone, 
8 adică cu 80 la sută mai mult 
§ decît anul trecut și cu 250.000 
tide tone peste prevederile pri- 
| mului plan cincinal.
8 Bazinele fluviilor Huaihă și 
ZHuanhă sînt cele mai impor- 
| tante regiuni , ale Chinei în 
8 ceea ce privește cultura grîu- 
8 lui. în bazinul fluviului Huan- 
g hă continuă strîngerea recoltei 
ide grîu. In provinciile Șandun 
8 și Sansi se prevede de aseme- 
fnea o recoltă bogată de ce-%nea o recoltă bogată de
ti reale.
8
88
8
8 In provincia Anhuei — prin- 8 
8 cipală regiune producătoare de | 
g ceai din China — s-a strîns o | 
% bogată recoltă de ceai. In a-8 
această provincie au fost achi-f 
8 ziționate 5.750 tone de ceai de | 
| primăvară, cu 15,7 la sută mai 8 
8 mult decît anul trecut. Anul 8
8 acesta este prevăzut exportul g 
| a 9.400 tone de ceai numai de 8 
| această provincie. g
2ooix>ooec>oooooooooox>3o<xx»a>x>«>aoooaoflc8
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Prima uzină de automobile 
din R.P. Chineză (Cian Ciun) 
intenționează să producă 6 
tipuri de mașini în timpul ce
lui de al doilea plan cincinal. 
Actualmente inginerii proiec- 
tanți lucrează la planurile a- 
cestor tipuri de mașini.

Participarea R.P.R. la Tîrgul 
Internațional de produse agro- 
alimentare din
KOLN 30 (Agerpres) corespon

dență specială. — După cum s-a 
mai anunțat la 28 septembrie s-a 
inaugurat Tîrgui Internațional de 
produse agro-alimentare din Koln. 
La acest tirg participă 29 de țări 
cu standuri colective 
cum și reprezentanți 
me din 46 de țări.

Rominia participă 
lion propriu in care 
puse produse de al căror export 
se ocupă „Prodexport", „Agroex- 
port“ și „Cartimex".

Delegația romină condusă de 
Gogu Rădulescu, adjunctul minis
trului Comerțului din R.P.R., care 
a participat la deschiderea oficială

oficiale pre- 
ai unor fir-

cu un pavi- 
au fost ex-

R. F. Germană 
a Țîrgului Internațional de la Koln 
a fost salutată din partea autori
tăților Republicii Federale Ger
mane de către dl. Luebecke, mi
nistrul federal al Agriculturii, Sil
viculturii șl Alimentației, d. Bu- 
raunen, primarul general din Koln 
și de conducerea Comitetului de 
organizare a Țîrgului.

După inaugurarea oficială a Tîr- 
guiui, pavilionul romin a fost vi- 
vitat de dl. Luebecke și de nume
roși alți reprezentanți ai autori
tăților de stat din R. F. Ger
mană.

Mari greve
TOKIO 30 (Agerpres). — La 

30 septembrie minerii din Japo
nia au declarat UNA DIN CELE 
MAI MARI GREVE DE SOLI
DARITATE DIN ISTORIA MIȘ
CĂRII MUNCITOREȘTI DIN 
ȚARA, sprijinind pe muncitorii 
de la minele de cărbune Kisima 
din prefectura Saga. Acum două 
luni, minerii din Kisima au înce
put lupta grevistă în semn de 
protest împotriva atentatelor pa
tronilor la drepturile lor vitale.

La greva de solidaritate de 24 
de ore care a cuprins întreaga 
Japonie participă aproximativ 
150.000 de mineri care fac parte

în Japonia
din Federația Japoneză a sindi
catelor muncitorilor din industria 
carboniferă.

La minele din bazinul carbo
nifer Țikuho extracția cărbunelui 
a încetat cu totul. Nu se lucrează 
la minele carbonifere ale marilor, 
societăți Mițui, Mițubisi, Sumito
mo și ale altor societăți.

Greva de solidaritate a neli-, 
niștit pe patronii minelor și gm 
vernul. Agenția Kiodo Țușin a- 
nunță că guvernul se pregătește 
să declare aceste greve în afara 
legii pe motiv că ele „nu au ca
racter economic”.

Guvernul francez nu a 
primit vot de încredere

PARIS 30. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

La 30 septembrie s-a desfășu
rat ultima fază a dezbaterilor din 
Adunarea Națională Franceză în 
jurul proiectului de lege guver
namental cu privire la statutul 
viitor al Algeriei. După ce repre
zentanții diferitelor grupuri parla
mentare au luat cuvîntul pentru 
a-și explica poziția față de ches
tiunea 
vernul 
cut la 
primit
în minoritate cu 279 voturi contra 
253.

de încredere pusă de gu- 
Bourges-Maunoury, s-a tre- 
vot. Guvernul francez nu a 
vot de încredere, fiind pus

PEKIN. Cu ocazia Zilei națio
nale a R.P. Chineze, care se va 
sărbători în întreaga țară la 1 
octombrie, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
Zai a oferit o mare recepție în 
cinstea oaspeților străini, sosiți 
din toate părțile lumii pentru a 
participa la cea de-a 8-a aniver
sare a Republicii Populare Chi
neze.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a numit pe 
Ivan Konstantinovici Zamcevski, 
ambasador extaordinar și plenipo. 
tențiar al U.R.S.S. în Republica 
Populară Federativă Iugoslavia.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a eliberat pe Nikolai Pa- 
vlovici Firiubin din funcția de am. 
basador extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Republica 
Populară Federativă Iugoslavia în 
legătură cu numirea sa ca locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

VIENA. — Duminică a sosit la 
Viena delegația R. P. R. la Con
ferința generală a Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică, 
ce se va deschide la 1 octombrie 
în capitala Austriei.

DAMASC. — Sîmbătă a avut loc 
la Damasc un consiliu de miniștri 
sub președinția primului ministru 
al Siriei, Sabri Assali.

La sfirșitul ședinței Assali a de
clarat ziariștilor că au fost exami
nate printre altele rezultatele re
centelor întrevederi de la Damasc 
între conducători sirieni, regele 
Saud al Arabiel Saudite șl preșe
dintele consiliului de Miniștri al 
Irakului Aiubi.

KARLOVY VARY. — La 29 sep
tembrie au început lucrările con
ferinței Oficiilor de Turism din ță
rile de democrație populară.

PEKIN. — La 29 septembrie a 
sosit la Pekin delegația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în frunte cu

Ar‘stot>. membru al Prezidiu, 
iul Comitetului Central al P.C U S 

al- pentru proi 
puneri legislative al V.R.S.S.

BONN^ — La 27 septembrie mlj 
nistrul Economiei de fa Bonn, Er< 
. v’ 4,aprobat sporirea prețului 

cărbunelui în regiunea Ruhr, cu 
începere de la data de 1 nolem. 
bne. El a argumentat că pînă la 
aceasta dată populația „se va obiș-f 
nul cu noile preturi".

PHENIAN. — La 28 septembrie a 
fost semnată la Phenian declarația 
comună a guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene și a 
guvernului Republicii Populare Bulgaria.

NEW YORK. Luni s-a întrunit 
comisia O.N.U. pentru dezarmare 
care cuprinde 12 membri - Uniu. 
nea Sovietică. Statele Unite, Adm 
glia. Franța, Gomindanistul care 
ocupă ilegal locul Chinei, Austra. 
ha. Columbia, Cuba, Irak, FilipN 
ne, Suedia și Canada.
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