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IOICUL
POPOR CHINEZ

SOCIALISMUL
construiește neabătut

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

1 Octombrie simbolizează 
pentru marele popor 
chinez cel mai însem

nat eveniment din istoria sa 
multimilenară. Se împlinesc 9 
ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze.

Victoria revoluției populare 
și a războiului de eliberare 
dus cu neasemuit eroism de 
către poporul chinez, sub con
ducerea marelui și încercatu
lui Partid Comunist Chinez 
a constituit un eveniment de 
însemnătate istorică mondială. 
Poporul chinez a pus capăt 
pentru totdeauna jugului capi
talului străin, dominației cla
selor exploatatoare. China a 
sfărîmat cătușele dependenței 
ei față de puterile imperialis
te, devenind dintr-un obiect de 
jaf imperialist, o mare forță 
politică, un puternic factor de 
pace și stabilitate în Asia și 
în întreaga lume.

Apficînd cu Înțelepciune ge
niala învățătură marxist-leni
nistă, la condițiile specifice 
Chinei, Partidul Comunist 
Chinez, condus de Comitetul 
său Central în frunte cu tova
rășul Mao Țze-dun, a mobi
lizat poporul la înfăptuirea 
unor profunde transformări 
revoluționare in țară.

In cei 9 ani care s-au 
scurs, R. P. Chineză a obținut 
remarcabile succese în toate 
domeniile de activitate. In 
prezent, poporul chinez se 
află în perioada celui de-al 
doilea plan cincinal. El s-a 
angajat cu avînt în rezolva
rea unor noi și importante 
sarcini.

După cum se știe, R.P. Chine
ză și-a propus să ajungă și 
să depășească în 15 ani, și 
chiar într-un termen mai 
scurt, Anglia, în producția 
principalelor categorii de pro
duse industriale 
rind la 
devenit 
popor. Producția de oțel a 
crescut 
este prevăzut ca ea să depă
șească la sfîrșitul anului cu
rent cu 7,1 milioane tone cele 
10 milioane tone de oțel inl-

și în primul 
oțel. Acest obiectiv a 
o cauză a întregului

intr-un ritm rapid și

țiale, ceea ce înseamnă o A 
creștere de peste 90 la sută A 
față de anul trecut. De pe a- A 
cum se așteaptă ca producția A 
de oțel a anului viitor să fie A 
de peste 20 milioane tone (a- A 
nul trecut Anglia a produs 22 A 
milioane tone de oțel). Și în A 
alte domenii ale producției A 
industriale, R.P. Chineză obți- A 
ne succese însemnate. A

Considerabilul avînt al in- A 
dustriei a dus la dezvoltarea A 
rapidă a agriculturii. Satul A 
chinez are astăzi o înfățișare A 
nouă. Cooperativizarea agri- A 
culturii a fost factorul esențial A 
care a dus la obținerea unor A 
mari producții de cereale. La A 
grîu producția globală a R.P. A 
Chineze este apreciată la A 
36.500.000 tone, ceea ce în- A 
seamnă o depășire cu 1.920.000 A 
tone a producției de grîu a A 
S.U.A. Astfel, R.P. Chineză A 
ocupă locul al doilea din A
lume, după Uniunea Sovieti- A
că, în ceea ce privește produc- A 
ția de grîu. A

Creșterea multilaterală și A 
continuă a producției agrico- A 
le, precum și ridicarea rapidă A 
a nivelului de conștiință poli- A 
tică a celor 500 milioane de A 
țărani chinezi, constituie baza A 
principală a creării și dezvol- A 
tării de comune populare mari A 
și complexe. înființarea cornu- A 
nelor populare va avea drept a 
urmare accelerarea ritmului \ 
construcției socialismului în a 
R.P. Chineză. Â

R.P. Chineză este hotărîtă A 
să-și apere cu fermitate toate Ț 
cuceririle sale revoluționare și (ț> 
nici o forță din lume nu o A 
poate împiedica să meargă pe Q 
drumul ales, al construirii so- a 
cialismului. A

Rolul și prestigiul în viața A 
internațională a R.P. Chineze q 
ca mare putere, crește pe zi ce A 
trece. R.P. Chineză este recu- A 
noscută de state a căror popu- A 
lație, împreună cu populația A 
R.P. Chineză, constituie 60 Q 
la sută din întreaga omenire. Â

De mai bine de o lună de A

„Scînfeia tinerelului** A

(Continuare in pag. 4-a) A
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TELEGRAMA
Tovarășului MAO ȚZE-DUN 

Președintele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez 

Președintele Republicii Populare Chineze 
Tovarășului LIU ȘAO-ȚI 

Președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din întreaga Chină 

Tovarășului C1U EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Chineze
Dragi tovarăși.
Cu prilejul marii sărbători naționale a poporului chinez frate 

— cea de-a IX-a aniversare a proclamării Republicii Populare 
Chineze in numele Comitetului Central al P.M.R., al guvernu
lui R.P.R., al Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R. și al 
întregului popor romîn, vă transmitem dv. și prin dv. întregului 
popor chinez un călduros salut frățesc și cele mai sincere felicitări.

Poporul chinez strîns unit în jurul gloriosului Partid Comunist 
Chinez și guvernului Republicii Populare Chineze a obținut stră
lucite și hotărîtoare victorii pe drumul construirii socialismului în 
patria sa liberă și independentă. Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu caldă simpatie frățească avîntul fără precedent al 
industriei și agriculturii, înflorirea culturii, ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Marile realizări ale poporului chinez precum și lupta sa nobilă 
pentru apărarea și consolidarea păcii și securității în Asia și în 
întreaga lume au sporit imens prestigiul și autoritatea R.P. Chi
neze, căreia îi revine un rol de seamă în rezolvarea problemelor 
internaționale.

împreună cu celelalte țări frățești, China populară aduce o 
contribuție de preț la întărirea continuă a unității indestructibile 
a lagărului socialist în frunte cu IJ.R.S.S.

Poporul romîn își exprimă deplina sa solidaritate cu lupta Chi
nei populare pentru apărarea drepturilor ei legitime asupra teri
toriilor chineze —- Taivanul și insulele din strîmtoarea Taivanului, 
împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. care primejduiesc pacea 
în Extremul Orient și în întreaga lume.

In această zi de sărbătoare vă dorim dv. și poporului chinez 
noi victorii în construirea socialismului în marea dv. țară.

Trăiască în veci prietenia dintre popoarele romîn și chinez.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secrctar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 

Romîne

A IX-a aniversare a proclamării R. P. Chineze

ADUNAREA FESTIVA
DIN CAPITALA

Marți după amiază a avut loc 
în sala Teatrului C.C.S. din Ca
pitală adunarea festivă organizată 
de Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei și Institutul 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea în cinstea celei de-a 
9-a aniversări a Republicii Popu
lare Chineze.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Constantin Pîr- 
vulescu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Ion Gheorghe Maurer, 
Vladimir Gheorghiu, Gheorghe 
Stoica, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori ai Forțelor Ar
mate ale. R.P.R., oameni de ști
ință și artă, fruntași în producție.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației Seimului R.P. 
Polone, în frunte cu mareșalul 
Seimului Czeslaw Wycech, care 
face o vizită de prietenie în țâra 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii Alexandru Moghioroș, 
Ștefan YcIteS.' ««A ât.anașe Joja,

Prezidiul adunării festiva 

acad. Mihail Ralea, Ke Bo-nian, 
ambasadorul R. P. .Chineze la 
București, C. Paraschivescu-Bălă- 
c.eanu, Dumitru Diaconescu, Elena 
Lascu lordăchescu. Aurel Mălnă- 
șan, Dionisie Balaș, fruntaș în 
producție la uzinele „Mao Țze- 
dun" și Dumitru Hristea, fruntaș 
în producție de la întreprinderea 
poligrafică nr. 4.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P. Chineze și R. P. 
Romîne.

Adunarea festivă a fost deschi
să de acad. Mihail Ralea, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, președintele 
l.R.R.C.S. Despre cea de-a 9-a 
aniversare a sărbătorii naționale 
a Republicii Populare Chineze a 
vorbit C. Parăschivescu-Bălăcea- 
nu, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale.

Primit cu căldură de asistență, 
a luat apoi cuvîntul Ke Bo-nian, 
ambasadorul extraordinar și ple-

nipotențiar al R. P. Chineze la 
București.

Participanții la adunare au ma
nifestat puternic pentru prietenia 
frățească care unește poporul 
nostru de marele popor chinez 
pentru unitatea de granit a invin
cibilului lagăr al socialismului în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia" al Ministerului Aface
rilor Interne a prezentat apoi 
program artistic festiv.

un

Cuvîntarea tovarășului 
C. Parascbivescu- Bălăceanu

Cuvântarea tovarășului 
Ke Bo-nian

Succes în noul an 
universitar

A IX-a aniversare 
a Republicii Populare Chineze

FIECARE STUDENT
luptător înaintat

PENTRU

CAUZA SOCIALISMULUI
Azi se deschid din nou ușile 

aulelor și amf (teatrelor. Din 
nou în facultăți și institute își 

ocupă locul fiii poporului muncilor, 
cei care se pregătesc cu perseverență 
să devină buni specialiști, participant 
activi la opera de construire a socialis
mului în patria noastră.

An de an munca acestora devine 
tot mai rodnică, pe măsura creșterii 
conștiinței lor patriotice, socialiste, 
pe măsură ce înțeleg mai profund că 
marea fericire de a învăța in condi
țiile create astăzi de către partid, a 
fost plătită cu eforturi și sacrificii de 
părinții lor, de întregul popor — 
eforturi și sacrificii ce incumbă o 
înaltă datorie de onoare. Studenții 
noștri învață azi stăpiniți de gindui 
că efortul lor trebuie să corespundă 
înaltelor cerințe ale societății noastre 
socialiste. In acest spirit îi educă pe 
studenți și organizațiile U.T.M., sub 
conducerea și îndrumarea părintească 
a organizațiilor de partid.

Noul an universitar care începe, 
aduce în fața organizațiilor U.T.M. și 
a asociațiilor studenților, in fața tu
turor studenților și sarcini noi, spo
rite. Organizațiile U.T.M. sînt che
mate să desfășoare o activitate tot mal 
intensă, menită să dezvolte la studenți 
o puternică conștiință politică, să-și 
aducă aportul lor la formarea unor in
telectuali devotați poporului nostru 
muncitor, care să-și dăruiască forțele, 
pregătirea lor, cauzei socialismului.

Activitatea organizației U.T.M. tre
buie să fie pătrunsă de un puternic 
spirit partinic, să fie călăuzită în 
permanență de ideologia marxist-leni
nistă. în rîndul studenților trebuie 
dezvoltat sentimentul dragostei față 
de Partidul Muncitoresc Romîn, față de 
regimul nostru democrat-popular și de 
patria noastră socialistă. Organiza
țiile U.T.M. trebuie să desfășoare o 
activitate menită să ajute studenți
lor să cunoască politica partidului și 
guvernului nostru, să-i mobilizeze să 
participe activ, încă de pe băncile fa
cultăților, la munca constructivă a 
poporului. O asemenea activitate va 
duce la creșterea conștiinței politice a 
studenților noștri, la ridicarea comba
tivității lor față de manifestările 
mănoase, față de influențele ideo
logiei burgheze retrograde idea
liste, naționaliste și mistice, la 
consacrarea și mai deplină a în
tregii lor munci cauzei constru
irii socialismului in patria noa
stră.

In ce privește învățămîntul 
politic de organizație în facultăți, 
va trebui să existe o preocupare 
continuă pentru îmbunătățirea 
calitativă a nivelului conferințe
lor. Organizațiile U.T.M. trebuie 
să solicite și pe mai departe aju
torul cadrelor didactice, al unor 
tovarăși cu o înaltă pregătire, 
care să Ie vorbească studenților 
despre problemele pevăzute în 
cadrul ciclului de conferințe. De 
asemenea, să desfășoare o largă 
muncă de agitație printre ute- 
miști și studenți pentru ca aceștia 
să studieze bibliografia recoman
dată și să se pregătească serios

pentru discuțiile ce vor avea loc. 
Organizațiile U.T.M. vor trebui să 
lupte hotărit Împotriva oricăror ten
dințe de formalism în organizarea și 
desfășurarea ciclului de conferințe.

Paralel cu organizarea acestui 
ciclu, pot și trebuie să se organizeze 
acțiuni care să întregească activitatea 
educativ-politică în rîndul studenților. 
Informările politice, de pildă, trebuie 
organizate cu mai mare discernămînt 
iar conținutul lor trebuie îmbunătățit. 
Ele trebuie să țină pasul cu 
evenimentele interne și internaționale 
de actualitate. Aceasta se va putea 
realiza în măsura în care organizațiile 
U.T.M. vor ști ss ceară sprijinul or
ganizației de partid și a cadrelor de 
științe scciale, a tuturor cadrelor di
dactice competente, bine pregătite din 
punct de vedere politic șj ideologic. 
Conferințele pe teme propagandistice, 
întîlniri cu tovarăși cu munci de răs
pundere din aparatul de stat și de 
partid, simpozioane — iată forme care 
trebuie folosite mai intens în scopul 
educației comuniste a studenților.

Și în acest an universitar organi
zațiile U.T.M. și asociațiile studenți
lor trebuie să fie preocupate de orga
nizarea diferitelor acțiuni care să în
tărească la studenți sentimentul pa
triotismului socialist, al dragostei față 
de patrie, față de poporul muncitor, 
să-i ajute să cunoască și să prețuiască 
trecutul de luptă al partidului clasei 
muncitoare și al poporului nostru. 
Trebuie să crească interesul studenți
lor pentru a cunoaște frumuseți'e 
patriei, realizările și construcțiile de 
seamă din anii regimului democrat- 
popular. In acest scop să se organi
zeze vizite, excursii cu caracter știin
țific, expuneri etc. Tradiția bună, în
cetățenită în activitatea organizației 
U.T.M. și a asociațiilor studenților, de 
a organiza acțiuni prin care studen
tul să participe direct și efectiv la 
viața constructivă a poporului, trebuie 
continuată. Studenții să fie mobilizați 
și pe mai departe sa participe la ac
țiunile obștești, la muncă voluntară pe

■ :

LA DESCHIDEREA
unui nou an de studiu 

în învățămîntul 
superior

duș- (Conlinuare în pag. 2-a)

Cuvînfarea rostită la posturile noastre 
de radio și televiziune de tov. acad. 
A. JOJA, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul lnvă|ămîntului 

și Culturii
Noul an universitar care începe la 1 octombrie 

este întîmpinat cu bucurie și însuflețire de cadrele 
didactice, studenți și toți lucrătorii din învăță- 
mîntul superior.

La această bucurie participă întregul nostru po
por muncitor, care sprijină și urmărește cu viu 
interes înflorirea școlii noastre superioare în .care 
se pregătesc cadre cu înaltă calificare ieșite din 
rîndurile fiilor oamenilor muncii de la orașe și 
sate. %

Prin grija Partidului 'Muncitoresc Romîn și a 
guvernului Republicii Populare Romîne și ca ur
mare a succeselor dobîndite de poporuț nostru în 
toate domeniile de activitate, învățămîntul supe
rior s-a dezvoltat considerabil în anii regimului 
democrat-popular, devenind, prin cadrele de spe
cialiști formate și prin activitatea de cercetare 
științifică, un factor activ în lupta pentru transfor
marea societății pe baze noi socialiste.

Importante documente de partid și de stat au 
asigurat învățămîntului superior o orientare justă 
in direcția sarcinilor care i-au revenit în diferite 
etape și au stabilit perspectivele lui de dezvol
tare.

învățămîntul superior a fost reorganizat prin 
aplicarea legii pentru reforma învățămîntului din 
1948, pentru a corespunde menirii sale de a pregă
ti cadre cu înaltă calificare, necesare construirii 
bazei economice a socialismului și desfășurării re
voluției culturale în țara noastră.

Fundamentat pe învățătura marxist-leninistă, în
vățămîntul superior a dobîndit o orientare realist- 
științifică și a contribuit 1^ creșterea unei noi in
telectualități educate în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului proletar, în spi
ritul dragostei pentru popor și munca lui crea
toare.

Deosebit de importantă pentru ridicarea calității 
învățămîntului nostru superior este Hotărîrea Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. din iunie 1956, 
cu privire la unele măsuri de îmbunătățire a 
muncii politico-educative în rîndul studenților, a 
cărei aplicare a condus la obținerea unor însem
nate realizări în educația comunistă a tineretului 
universitar.

O etapă hotărîtoare în dezvoltarea școlii noastre 
superioare o marchează apariția și aplicarea Ho- 
tărîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. din iunie 1957, cu privire la îmbunătă
țirea învățămîntului superior. Consolidînd și dez-

( Continuare in pag, 2-aJ

Expozifia „Saltul măre} 
al Chinei populare 

în construirea 
socialismului**

prilejul celei de-a 9-a ani-

La începutul cuvîntării sale tov. C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu a spus :

Alături de marele popor chinez, de popoarele 
frățești din țările socialiste sărbătorim astăzi cea 
de-a IX-a aniversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze. Acest eveniment istoric, care a 
adus o schimbare fundamentală în viața marelui 
popor chinez, de 600.000.000 oameni, a întărit con
siderabil forțele păcii și socialismului, a dat noi 
imbolduri năzuințelor spre libertate ale popoarelor 
oprimate.

Victoria revoluției chineze a constituit un eve
niment de o uriașă însemnătate istorică. Ea a 
dat cea mai puternică lovitură sistemului mondial 
al imperialismului după Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, a sporit imens forțele socia
lismului, a făcut să crească valul luptei de elibe
rare a popoarelor.

Vorbind despre succesele istorice dobindite de

(Continuare in pag. 4-a)
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înainte de toate —a spus Ke Bo-nian, permi- 
teți-mi să vă exprim mulțumirile noastre cordiale 
pentru cinstea pe care ne-ați acordat-o prin orga
nizarea acestei adunări festive consacrate celei 
de-a 9-a aniversări a proclamării Repub.icii Popu
lare Chineze.
Prin mișcarea pentru reglementarea stilului de 

muncă, și prin lupta împotriva elementelor de 
dreapta ce s-a desfășurat în întreaga țară anul 
trecut, poporul chinez, sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Chinez, a repurtat o victo
rie hotărîtoare in revoluția socialistă pe frontul 
politic și ideologic. Călăuzindu-se de principiul 
dezvoltării simultane a industriei și agriculturii pe 
baza dezvoltării cu precădere a industriei grele, 
masele populare au obținut într-un timp scurt 
realizări uimitoare.

în anul 1958 — a arătat Ke Bo-nian — produc
ția globală a cerealelor din țara noastră va ajunge 
la 300-350 milioane tone, față de 185 milioane tone

(CoflȚipuari m pag. 4-a)

Cu . .
versări a proclamării R.P. Chineze, 
marți s-a deschis la Casa priete
niei romîno-sovietice, sub auspici
ile Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, ex
poziția „Saltul măreț al Chinei 
populare în construirea socialis
mului".

Expoziția oglindește, prin nu
meroase fotografii, succesele ob
ținute de poporul chinez în dome
niul construcției socialiste. Sînt 
înfățișate marile întreprinderi in
dustriale ale Chinei populare:, com
binatul metalurgic de la Anșan, 
uzina de lămpi electronice din Pe
kin, oțelăria nr. 6 din Șanhai, u- 
zina constructoare de mașini din 
Senian, cocseria combinatului me
talurgic din Uhan, primg fabrică 
de automobile etc.

Sînt prezentate de asemenea fo
tografii care reflectă dezvoltarea 
impetuoasă pe care a luat-o agri
cultura în anii puterii populare in 
R.P. Chineză.

Viața științifică, culturală și ar
tistică din R.P. Chineză, în conti
nuă dezvoltare, este ilustrată prin 
panouri înfățișînd aspecte din ac
tivitatea Academiei de Științe a 
R.P Chineze, din școli și institu
te de învățămînt superior, din do
meniu! teatrului, operei etc.

(AgerpreiQ



1957-1958,

tpre deosebire de anul 1938-1939 cînd au fost

cuprmși în

învățămtntul superior în anul

• 81.000 stu

cuprmși numai 26.489 studenți. • 96 facultăți 

funcționează în anul universitar 1958, spre deosebire de 

anul 1938-1939 cînd au funcționat numai 41 facultăți.

• 22 de cămine ca o capacitate de 6.000 tacuri au tact

date în folosință numai în ultimii ani

noastre

— ți al doilea I

succes în anul 
cărui primă zi

ce părăsesc strungul ? 
că-1 iubesc și iubindu-1 
să-i pătrund toate tai- 
lar tainele nu se lasă

sfi nu răspund pînă după exa
mene. E greu...

fi

PAȘI
pe un drum
al zilelor

Vreau să vă vorbesc despre 
mine și nu numai despre mine. 
Despre toți cei care asemenea 
mie fac astăzi primii pași pe 
drumul de la strung la ecu
ații».

De
Pentru 
doresc 
nele.
învinse decît de o minte tova
rășă cu învățătura.

Și-am hotărît să înving, în- 
vățînd I

Brigada mea și maistrul, 
la plecare, mi-au pus în 
vedere: ei conduc un 

strungar șl nu primesc înapoi 
decît un inginer.

3 Primul meu pas pe dru
mul spre studenție...

5 Neînchipuit de compli
cata lume a ecuațiilor 
și radicalilor t

Voi reuși s-o stăpînesc ? E 
greu.»

7 ...acum cînd și Intilni- 
rile sînt măsurate — ca 
niciodată — doar In mi

nute 1».

Virgil Călin — strunga
rul — și Virgil Călin — 
studentul — se pot privi 

cu mindrie ochi în ochi.
Studentul mulțumește strun

garului pentru dîrzenia și vo
ința transmisă.

Iar strungarul urează stu
dentului mult 
de studenție a 
o trăiește I

Foto: N.

(Urmare din pag. l-a)

voitînd rezultatele dobîndite pînă 
în 1957, această hotărîre deschi
de strălucite perspective de pro
gres învățămîntului superior din 
țara noastră.

Sînt grăitoare, pentru dezvol
tarea învățămîntului superior, în 
urma aplicării consecvente și cu 
simț de răspundere a documente
lor de partid și de stat, cîteva 
din aspectele școlii noastre su
perioare.

S-au creat noi instituții de în- 
vățămînt superior, noi facultăți și 
secții necunoscute în îrivățămîntul 
din trecut. Astfel, față de 16 in
stituții de învățămînt superior cu 
41 de facultăți cîte existau în a- 
nul 1938, s-a ajuns în anul 1958 
la 35 instituții de învățămînt su
perior cu 96 facultăți.

S-au creat largi posibilități na
ționalităților conlocuitoare de a-și 
dezvolta cultura în limba mater
nă. In timp ce în anul 1938 în- 
vățămîntul superior în limba na
ționalităților conlocuitoare era 
inexistent, în prezent funcționea
ză 3 institute de învățămînt su
perior cu limba de predare ma-

Răspundeți dann
CHEMĂRII

societății noastre!
Astăzi se des

chid cursurile 
pentru un nou 
an universitar. 
Din toate oolțu- 
rile țării, stu
dențimea, una 
din chezășiile și 
speranțele reali
zărilor noastre 
pentru construirea 
va aflua din nou 
unde își capătă 
pentru dezvolți

Acad. Mihail Ralea
vicepreședinte al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
Republicii Populare Romînea

de mîine 
în sălile 

ounoștințele 
pentru dezvoltarea ei și pentru 
prosperitatea patriei noastre. Ti
neretul trebuie să știe că orice 
creație presupune luptă, dîrzenie 
și răbdare. Generația noastră, a 
profesorilor lor, am depus unele 
cărămizi la edificiul care se con
struiește. El trebuie să desăvâr
șească construcția. Pentru aceasta 
li se cere mai întîii de toate pre^ 
gătire și competență. Noi nu a- 
vem nevoie de improvizații și de 
muncă făcută capricios pe accese. 
Pentru a-și înfăptui menirea in
telectualul devotat poporului tre
buie să ducă o muncă migăloasă, 
să fie însuflețit de pasiunea de 
adevăr, de adevărul poporului. El 
trebuie să fie animat de pasiune 
pentru munca productivă, pentru 
construcția socialistă, de un cald 
patriotism.

Noi, profesorii ne străduim să 
dăm tinerilor din tezaurul pe care 
l-am acumulat noi înșine, să-i aju
tăm, să-i îndrumăm pentru ca ur
cușul spre culmile științei, să fie 
fără ocolișuri, fără pierdere za
darnică de timp, de elan și de 
energie care era uneori inevitabilă 
în vechiul regim. Noi, cei vîrst- 
nici, credem cu tărie în generația 
schimbului nostru, în cei ce voi 
infăptui mai departe menirea 
nouă a intelectualului. Ne punem 
întreaga speranță în puterea lor 
de dăruire față de popor.

Chemarea societății noastre, 
chemarea partidului către tinere
tul studios este una singură: s<3 
contribuie cu maximum capaci
tății și priceperii lor la făurirea 
idealului socialist. La această che
mare, viitorii lucrători în dome
niul producției materiale și crea
ției spirituale, astăzi studenți, tre
buie să răspundă înarmîndu-se 
cu toate cunoștințele necesare unei 
pregătiri profesionale temeinice, 
și, în apelași timp, tnsușindu-și 
concepția marxist-leninistă despre 
lume și societate, învățătură care 
să le fie călăuză toată viața. Nu
mai așa vor putea corespunde mi
siunii de cetățeni luminați și con- 
știenți ai patriei noastre.

Patria noastră înflorește în fie
care zi. Călătorii care au văzut-o 
acum zece ani abia dacă o mai 
recunosc. Munca noastră, în unele 
domenii, a făcut de-a dreptul

Porniți dragi 
studenți, în u- 
cest început de 
an universitar, 
ou gîndul și ne
răbdarea, să cu- 
prindeți, cu vo
ință și consec
vență, în sufle
tul și min- 
ceea ce vîrst- 

voștri prieteni — profe- 
- vă ajută să cunoașteți.

tea voastră, tot 
fiica 
sorii
Depășiți-vă pe voi înșivă, treceți 
peste hotarul cursului și tindeți 
spre orizontul larg de cunoștințe, 
tindeți spre o muncă creatoare! 
Vă urez din inimă să răspundeți 
cu pasiune și perseverență, cu 
dăruire și elan, așteptărilor parti
dului, ale poporului din rîndul că
ruia v-ați ridicat și ați crescut I 
Succes!

(Urmare din pag. l-a)

șantierele locale, la înfrumuseța
rea orașelor și a institutelor, să 
fie generalizată metoda autode- 
servirii în cămine și cantine, stu
dentul să învețe să se gospodă
rească, să îngrijească și să res
pecte bunurile ce ii sînt puse la 
dispoziție.

S-a făcut un început bun 
pe linia stringerii legăturilor 
de colaborare și prietenie
între studenți și tineri mun
citori din întreprinderi. Acest 
început trebuie continuat și lăr
git. Activitatea comună a studen
ților cu tinerii muncitori are o 
puternică influență politică asu
pra celor ce se pregătesc în in
stitute, asupra profilului lor mo
ral-politic, asupra conștiinței și 
concepției lor despre viață. Ea îi 
leagă mai strîns de viață, de 
munca productivă, de acei care le 
vor fi mîine tovarăși de activi
tate.

Bunul mers al activității pe 
care organizațiile U.T.M. o desfă
șoară în rîndul studenților depin
de în mare măsură de îmbunătă
țirea vieții interne de organiza
ție. Trebuie să se intensifice efor
turile organizațiilor U.T.M. pen
tru a organiza activitatea în pri
mul rînd la nivelul anilor și gru
pelor. Adunările generale U.T.M. 
vor trebui să se desfășoare cu 
mai multă regularitate, să pună 
în dezbaterea utemiștilor proble
me interesante, izvorîte din viața 

uwiiivthi, a juidiM, ue-u u/r&țjvuM, .
minuni. Să nu slăbim o clipă ela- j ?* preocupările studenților. în 
nul și sforțarea noastră. | adunările generale U.T.M. ute-

ierea unui nou an de 
învățămîntul superior

ghiari și 3 instituții de învăță
mînt superior cu secții în care 
limba de predare este maghiară.

O importantă cucerire demo
cratică o constituie faptul că în- 
vâțămintul superior a devenit ac
cesibil pentru fiii oamenilor mun
cii, pe care vitregia regimurilor 
trecute i-a ținut departe de în
vățătură. A crescut cu peste300% 
numărul studenților cuprinși in 
învățămîntul superior.

Dacă în anul 1938 existau 
26.489 studenți în marea lor ma
joritate recrutați din rindurile 
claselor avute, în anul universi
tar 1957-1958, numărul studenți
lor a atins cifra de 81.000, fii de 
muncitori și țărani muncitori re- 
prezentînd majoritatea studenți- 
mii noastre.

S-a dezvoltat învățămîntul fără 
frecvență, care dă posibilitate oa
menilor din cîmpul muncii să do- 
bîndească o cultură superioară.

Ținîndu-se seama de nevoile 
reale ale economiei naționale și 
ale sectorului social-cultural, și 
repartiția studenților pe specia
lități a fost fundamental schim
bată. In anul 1938 din totalul 
studenților școlarizați numai 
9,2% se pregăteau în învățămîn
tul tehnic, 3,9% în învățămîntul 
agricol, în timp ca 28,8% urmau 
facultățile de drept, iar 14,5% 
urmau facultățile de litere.

Astăzi, din totalul studenților 
existenți, 36.8% sînt înscriși în 
învățămîntul politehnic și tehnic 
superior, 25,4% în universități, 
18,9% în institutele medico-far- 
maceutice, 
gronomice.

S-a pus 
narhice a
asigurat procesului de învățămînt 
din facultățile cu același profil 
o desfășurare unitară, prin intro
ducerea planurilor de învățămînt 
și a programelor de curs, care 
s-au îmbunătățit an de an, sta
bilind — pe baza unui profil 
larg — cadrul necesar pentru 
pregătirea complectă, ideologică 
și științifică, a viitorilor specia
liști ai țării.

O vastă operă editorială în do
meniul învățămîntului superior, o- 
peră organizată și susținută de 
către stat, asigură studenților ma
terialul necesar studiului. In cei 
10 ani de la reforma învățămîn- 
tului au fost editate peste 1.500 
titluri de cursuri și manuale prin 
care se acoperă cu material biblio
grafic, marea majoritate a disci- munca de educație marxist-leni- 
plinelor. nistă a studenților, combătînd cu

11,7% în institutele a-

capăt desfășurării a- 
învățămîntului și s-a

Condițiile de trai ale studenți
lor s-au îmbunătățit an de an prin 
construirea de noi cămine și can
tine studențești, prin acordarea de 
burse și Indemnizații de merit. 
Astăzi, peste 50 Ia sută din stu- 
denți sînt bursieri ai statului.

Spațiul de învățămînt a fost ex
tins prin construirea de noi clă
diri și prin amenajarea rațională 
a celor existente. Au fost create 
noi laboratoare iar cele existente 
au fost utilate în mare măsură cu 
aparatură modernă.

Realizările importante obținute 
pînă acum în învățămîntul supe
rior sînt premise sigure pentru 
cucerirea unor noi victorii în in
struirea Și educarea studenților, în 
munca de cercetare științifică a 
cadrelor didactice

Intrînd în noul an universitar 
1958—1959, avem datoria să acor
dăm toată grija sarcinii principa
le care ne stă în față, aceea de 
a ridica nivelul cbnținutului învă
țămîntului superior, de a îmbună
tăți procesul de învățămînt și ac
tivitatea de educație a tineretului 
universitar.

Cadrele didactice și conducerile 
instituțiilor de învățămînt superior 
sînt chemate să asigure pregăti
rea temeinică a viitorilor specia
liști pentru viață, întărind în per
manență legătura învățămîntului 
cu producția.

In anul universitar în care in
trăm trebuie să se acorde o aten
ție sporită îmbinării cunoștințelor 
teoretice cu activitatea practică, 
prin legarea mai strînsă a învă
țămîntului superior de viață, de 
nevoile industriei, agriculturii, 
transportului, comerțului și ale ac
tivității social-culturale.

In acest scop, conducerile in
stituțiilor de învățămînt superior 
și cadrele didactice au datoria să 
acorde tot mai multă grijă legării 
conținutului cursurilor, seminarii- 
lor, lucrărilor de laborator și ac
tivităților educative, de practica 
construirii socialismului, să 
atenție deosebită organizării 
desfășurării practicii în 
și practicii pedagogice 
ților.

Invățămîntul nostru 
gradele este așezat pe ‘ 
neclintit a învățăturii i 
niniste. De aceea, cadrele didac
tice de la toate specialitățile, și 
îndeosebi de la catedrele de știin
țe sociale, trebuie să intensifice

dea 
Și 

producție 
a studen-

de toate 
temelia de 
marxist-le-

hotărîre ideologia burgheză șl 
preîntîmpinînd influențele ei dău
nătoare.

In atenția cadrelor didactice, a 
organizațiilor U.T.M. și Asociații
lor studențești trebuie să fie me
reu prezentă grija de a întări 
munca politico-educativă în rîndul 
studenților, în scopul formării unei 
intelectualități noi, care să înțe
leagă sensurile adînci ale trans
formărilor revoluționare din țara 
noastră, care să se identifice cu 
marea cauză a poporului nostru 
muncitor, cauza socialismului.

Prin intensificarea activității în 
cadrul cercurilor științifice trebuie 
să dezvoltăm studenților interesul 
și dragostea pentru cercetările 
științifice puse în slujba construirii 
economiei și a culturii noi socia
liste

Partidul și Guvernul așteaptă ca 
oamenii de știință din învățămîn- 
tul nostru superior să desfășoare 
o activitate științifică tot mai rod
nică, să folosească înalta lor pre
gătire și competență cu tot mai 
mult succes, la rezolvarea proble
melor științifice și tehnico-științi- 
fice promovate de viața concretă 
a țării noastre, de necesitățile 
voltării economiei și culturii 
noastre.

Pentru a răspunde grijii și 
gostei ce li se poartă de partid și 
guvern și de întregul nostru popor 
muncitor, studenților li se cere 
să-și însușească temeinice cuno
ștințe de specialitate printr-un stu
diu organizat și susținut, să-și 
dice continuu nivelul ideologic 
politic, să participe cu avînt 
acțiunile de interes obștesc și 
aibă o comportare disciplinată 
demnă în toate împrejurările! Nu
mai astfel vor corespunde așteptă
rilor, devenind cadre cu calificare 
înaltă, capabile să participe la 
dezvoltarea artei, științei și tehni
cii în patria noastră.

Cu prilejul deschiderii noului an 
universitar, urăm cadrelor didac
tice din învățămîntul superior suc
ces deplin în munca de formare a 
noii intelectualități legată de nă
zuințele poporului muncitor, iar 
vouă, dragi studenți și studente, 
vă urăm muncă rodnică și cît mai 
bune rezultate la învățătură, ast
fel ca prin pregătirea voastră te
meinică și elanul vostru tineresc 
să contribuiți la înflorirea- scum
pei noastre patrii, la întărirea so
cialismului și apărarea păcii în 
lumea întreagă.

dez- 
țării

dra-

ri- 
ș'i 
la 
să 
și

să discute în 
și autocritic activita- 
manifeste o atitudine 
împotriva inîluențe- 
și ideologiei burghe-

miștij vor trebui 
spirit critic 
tea lor, să 
combativă 
lor moralei 
ze, împotriva manifestărilor cos
mopolite, a atitudinii superficiale 
față de muncă, față de învăță
tură. Fiecare utemist trebuie să 
devină un participant activ la 
viața organizației, să-șj cunoască 
îndatoririle sale și să fie tras la 
răspundere atunci cînd își neso
cotește aceste îndatoriri.

a crescut in amploare in ultima 
vreme. In acest domeniu mai 
există însă serioase lipsuri. Or
ganizațiile U.T.M. vor trebui să 
îndrume atent asociațiile studen
ților pentru a orienta activitatea 
culturală pe linia întăririi conți
nutului ei politic educativ. Mai 
multă grijă pentru alegerea re
pertoriului conform cerințelor 
educației comuniste a studenților, 
pentru activitatea pe care o des
fășoară casele de cultură studen
țești, pentru îmbunătățirea acti-

FIECARE STUDENT—
LUPTĂTOR ÎNAINTAT

PENTRU

CAUZA SOCIALISMULUI
Partidul a încredințat organi

zațiilor U.T.M. sarcina de a în
druma activitatea asociațiilor stu
dențești, de a asigura întregii 
munci a acestora un conținut poli
tic ideologic. Trebuie combătută cu 
tărie practica unor asociații de a 
organiza acțiuni de dragul acțiu
nilor, activități fără o valoare e- 
ducativă.

In rîndul studenților, activita
tea cultural-artistică și sportivă

va 
de

vității propagandistice a ace
stora.

Activitatea cultural-artistică 
sportivă în rîndul studenților 
trebui să devină o activitate
masă, să cuprindă un număr din 
ce în ce mai mare de studenți.

Fără îndoială, în fața organi
zațiilor U.T.M. stă pe maj de
parte sarcina de a dezvolta la 
studenți o înaltă conștiință pro
fesională, atitudinea conștiincioa-

să față de învățătură, spiritul 
datoriei de a se pregăti temeinic 
pentru a fi utili patriei, societății 
noastre. In acest scop, organiza
țiile U.T.M. și asociațiile studen
ților vor trebui să stimuleze inte
resul studenților pentru studiu, să 
educe la ei pasiunea pentru profe
siune, pentru munca de cercetare 
științifică, pentru activitatea crea
toare. Studentul trebuie educat în 
spiritul înțelegerii faptului că fie
care clipă din anii de studenție 
trebuie închinată studiului, formă
rii unei solide culturi de speciali
tate și a unui larg orizont de cu
noștințe generale. Incepînd cu pri
ma zi de facultate, cu prima zi 
din viața de student, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților 
trebuie să dezvolte la tineri sen
timentul datoriei ca după absolvi
rea facultății să se prezinte la lo
cul de muncă unde sînt reparti
zați, acolo unde patria îi cheamă, 
unde este nevoie de ei.

Odată cu începerea anului uni
versitar vor începe în facultăți 
dezbaterea documentelor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 9—13 iunie și 
adunările generale de alegeri ale 
organelor conducătoare U.T.M. și 
ale asociațiilor studenților — uri 
minunat prilej de analiză serioa
să a activității organizațiilor 
U.T.M. șî asociațiilor studențești, 
de intensificare a muncii lor. în 
spiritul învățămintelor trase din 
documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 9—13 iunie, organiza
țiile U.T.M. trebuie să treacă la 
luarea de măsuri care să ducă, 
din primele zile de facultate, la 
ridicarea nivelului activității po
litico-educative în rîndul studen
ților.

STELORIAN



Vizitele delegației Seimului
R. P. Polone

vizitele de prietenie pe 
care le face în țara noastră la in
vitația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine, membrii delegației 
Seimului R. P. Polone, in frunte 
cu mareșalul Seimului, Czeslaw 
Wycech, au fost marți dimineața 
oaspeții metalurgiștilor de la uzi
nele „23 August" din Capitală.

La sosire, membrii delegației 
Seimului R. P. Polone au fost în- 
tîmpinați de ing. Aurel Bozgan, 
directorul general al uzinelor, E- 
milian Florea, secretarul Comite
tului de partid, C. Tănase, vice
președinte al Comitetului de în
treprindere, precum și de nume
roși reprezentanți ai muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din a- 
ceastă mare unitate a ințlustriei 
noastre socialiste.

In cadrul unei scurte consfătuiri 
care a avut loc la direcția gene
rală a uzinelor, parlamentarii po
lonezi au luat cunoștință de pro-

La Monumentul
Marți dimineață, membrii dele

gației parlamentare poloneze în 
frunte cu mareșalul Seimului 
R.P. Polone Czeslaw Wycech 
au depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

Oaspeții au fost însoțiți de de
putății Marii Adunări Naționale, 
Petre Drăgoescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale și Du
mitru Simulescu, precum și de 
Dumitru Diaconescu, președintele 
Sfatului popular al Capitalei.

filul întreprinderii, de producția și 
procesul tehnologic al uzinelor. 
Oaspeții s-au interesat îndeaproa
pe de probleme privind organiza
rea muncii, pregătirea profesiona
lă a cadrelor, salarizarea munci
torilor, de stadiul construcției de 
locuințe muncitorești.

★

Membrii delegației parlamenta
re poloneze au vizitat apoi combi
natul agroalimentar „30 Decem
brie" din apropierea Bucureștiului. 
Aici, oaspeții au fost salutați de 
primul secretar al Comitetului re
gional București al P.M.R., Gh. 
Necula, precum și de directorul 
combinatului, Alexandru Enciu.

Membrii delegației parlamentare 
poloneze au vizitat cu mult inte
res diferite secții de producție ale 
combinatului — sectorul legumi
col, zootehnic, de industrializare a 
produselor vegetale și animale etc.

Eroilor Patriei
La solemnitate au asistat mem

brii Ambasadei R.P. Polone la 
București, în frunte cu ambasa
dorul Janusz Zambrowicz.

Delegația parlamentară polone
ză a depus la monument o coroa
nă de garoafe albe și roșii. Pe 
panglicile coroanei, în limba polo
nă erau înscrise cuvintele „Neîn- 
fricaților eroi ai Republicii Popu
lare Romîne, din partea Seimului 
R.P. Polone". Cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere.

La expoziția „Arta 
revoluționara ungară“
Marți după-amiază, expoziția 

„Arta revoluționară ungară", des
chisă în sala Dalles sub auspiciile 
Institutului Romin pentru Relații
le Culturale cu Străinătatea, a fost 
vizitată de tovarășii Ștefan Voitec, 
Atanase Joja, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Gh. Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, P. Costache, Gh. 
Diaconescu, A. Vijoli miniștri, M. 
Ralea, președintele I.R.R.C.S„ D. 
lonescu, șeful Ceremonialului de 
Stat.

De asemenea, expoziția a fost 
vizitată de șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, Ferenc 
Keleti, a vorbit despre valoarea 
artistică a lucrărilor cuprinse în 
cadrul expoziției.

(Agerpres)

S.U
I a

urmăresc extinderea
agresiunii împotriva R.P.Chineze

Cuvînfarea rosfifă de premierul Ciu En-lai

Delegația conisomolistă la Pitești
Delegația C.C. al Comsomolului 

din R. S. S. Moldovenească, con
dusă de Vasile Buga, prim-secre- 
tar al C.C. al Comsomolului din 
R. S. S. Moldovenească, care ne 
vizitează țara la invitația C.C. al 
U.T.M., a sosit marți în regiunea 
Pitești.

La comitetul regional U.T.M.,

oaspeții au fost primiți de tov. 
Vasile Mohanu, secretar al Comi
tetului regional P.M.R. Pitești, și 
Mihai Istrate, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Pi
tești, de activiști U.T.M., delegații 
de tineret și pionieri. Delegația de 
comsomoliști va vizita mai mul
te localități ale regiunii.

Declarația Partidului 
Comunist Francez 

asupra referendumului
PARIS 30. — De la corespondentul Agerpres: Biroul Politie 

publicității următoarea declarați»al C.C. al P.C.F. a dat 
asupra referendumului:

luni

Vizitele delegației
La 30 septembrie 1958, delega

ția culturală a Uniunii Birmane, 
sosită recent în Republica Popu
lară Romînă, în frunte cu mini
strul adjunct al Educației și Cul
turii, U Ba Kyaw, a fost primită 
de vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri și ministrul Invățămîntu- 
lui și Culturii, Atanase Joja.

La primire a fost de față Ște
fan Bălan, adjunct al ministrului 
Invățămîntului și Culturii.

★
Marți, delegația culturală din 

Uniunea Birmană, în frunte cu

culturale birmane
U Ba Kyaw, ministrul adjunct al 
Educației și Culturii, și-a conti
nuat vizitele în Capitală.

In cursul dimineții oaspeții au 
vizitat Institutul politehnic, Insti
tutul de petrol, gaze și geologie și 
cartierul de locuințe muncitorești 
din Ferentari. După-amiază, mem
brii delegației au făcut o vizită la 
Muzeul de Artă al R. P. Romîne 
și la Casa de cultură a studenți
lor „Grigore Preoteasa", iar sea
ra au asistat la un spectacol de 
păpuși la Teatrul Țăndărică.

(Agerpres)

Spectacol de gală 
cu filmul .Agent secret 

la Canton"
La cinematograful „Patria" a 

avut loc marți seara un spectacol 
de gală cu filmul artistic „Agent 
secret la Canton", și filmul docu
mentar „Barajul Șișanlin", spec
tacol organizat de Institutul 
Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea și Direcția Gene
rală a Cinematografiei, cu prilejul 
celei de-a 9-a aniversări a procla
mării R.P. Chineze.

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Institutului 
Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Direcției 
Generale a Cinematografiei, oa
meni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au asistat Ke Bo-nian, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Chineze la 
București și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Ședința plenară 
a C. C. al Crucii Roșii

Marți, 30 septembrie a.c. a avut 
loc ședința plenară lărgită a C.C. 
al Crucii Roșii a R.P. Romînă. Au 
participat membrii Comitetului E- 
xecutiv, președinți’! și secretarii 
comitetelor regionale de Cruce 
Roșie, precum și activul C.C. al 
Crucii Roșii.

Dr. Octavian Belea, președintele 
Crucii Roșii a R.P.R. a prezentat 
un raport al Comitetului Executiv 
al Crucii Roșii asupra felului cum 
au fost îndeplinite hotărîrile Con
gresului Crucii Roșii din iunie 
1956.
* Plenara a luat o serie de fiotă- 

rîri pentru dezvoltarea și îmbu
nătățirea activității organizațiilor 
de Cruce Roșie din țară, printre 
care: mărirea numărului membri
lor de Cruce Roșie, care pînă la 
sfîrșitul anului 1961 să atingă 
cifra de 4.000.000, instruirea în 
.fiecare an a cel puțin 350.000

membri de Cruce Roșie, mărirea 
numărului posturilor sanitare pînă 
la 50.000, sporirea numărului gru
pelor sanitare în mediul rural, în 
așa fel ca pînă la sfîrșitul anului 
1961 să fie organizată cîte .o goi- 
pă sanitară în fiecare circum
scripție sanitară, .antrenarea tutu
ror surorilor și infirmierelor de 
Cruce Roșie în activitatea socială 
a Crucii Roșii, îmbunătățirea acti
vității de recrutare a donatorilor 
de sînge, complectarea cursurilor 
G.P.A.S. sătești și de echipieri sa
nitari cu lecții de îngrijire a bol
navilor la domiciliu.

Plenara a mai hotărît să se ia 
toate măsurile pentru organizarea 
posturilor sanitare în toate școlile 
din țară, extinderea concursurilor 
educativ-sanitare și înmulțirea nu
mărului caravanelor cinematogra
fice cu caracter medico-sanitar.

(Agerpres)

Festivități consacrate 
celei de-a iX-a 

aniversări 
a R. P. Chineze

O festivitate consacrată celei 
de-a 9-a aniversări a constituirii 
Republicii Populare Chineze a a- 
vut loc și la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa" 
din Capitală.

Tov V. Mîndra, redactor-șef 
adjunct al revistei „Gazeta litera 
ră“, a vorbit despre aspecte cul
turale din R. P. Chineză.

Tînărul pianist chinez Yen Cen 
zun, participant la primul Concurs 
internațional „George Enescu", a 
dat apoi un recital care a cuprins 
lucrări de Beethoven, Enescu, Țiu 
Gien-er, Tin Sen-dă.

★
Marți după amiază, la Casa 

scriitorilor „Mihail Sadoveanu" 
din Capitală a avut loc adunarea 
scriitorilor din București consa
crată aniversării Republicii Popu
lare Chineze.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Mihai Beniuc.

Scriitorul V. Em. Galan a con 
ferențiat apoi despre succesele do- 
bîndite de marele popor chinez în 
munca pașnică de construire a so
cialismului.

In continuare, numeroși poeți au 
recitat versuri din creațiile proprii 
închinate luptei poporului chinez 
împotriva imperialismului, pentru 
pace și socialism

(Agerpres)

PEKIN 30 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: In seara zilei de 
30 septembrie, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a oferit o recepție cu pri
lejul celei de-a 9-a aniversări a 
constituirii Republicii Populare 
Chineze. Luînd cuvîntul în ca
drul recepției, Ciu En-lai a de
clarat printre altele:

Mâine va fi o mare sărbătoare 
— cea de-a 9-a aniversare a con
stituirii Republicii Populare Chi
neze. N« însuflețește și constituie 
o mare cinste pentru noi faptul 
că împreună cu noi sărbătoresc cu 
bucurie această aniversare priete
nii noștri care au sosit din peste 
70 de țări și regiuni. Președintele 
Mao Țze-dun spunea că poporul 
chinez are prieteni în lumea în
treagă. Intîlnirea de astăzi este o 
nouă confirmare a acestor cuvinte.

Vorbind despre marile succese 
obținute de masele largi populare 
din China, sub conducerea Parti
dului Comunist, Ciu En-lai a 
spus:

Aceste fapte dovedesc în mod 
convingător că termenul în care 
țara noastră va ajunge din urmă 
și va întrece principalele state ca
pitaliste în domeniul producției in1 
dustriale, va fi considerabil mai 
scurt decît credeam înainte. Po
porul chinez este pătruns de ho
tărârea eroică de a face ca munții 
să-și plece piscurile, iar fluviile să 
se dea înlături din calea lui și 
el dispune de forțe creatoare in
epuizabile.

Poporul chinez, a spus Ciu En- 
lai în continuare — a considerat 
întotdeauna sarcina apărării păcii 
în lumea întreagă drept datoria 
sa nobilă, intemaționalistă.

In timp ce țările iubitoare de

pace și popoarele din lumea în
treagă depun eforturi și mai mari 
pentru menținerea păcii, imperia
liștii americani urmează cu încă- 
pățînare politica lor agresivă, po
litica războiului, creează mereu o 
stare de încordare în diferite 
părți ale lumii și periclitează în 
mod serios pacea în lumea întrea
gă. Poporul chinez luptă pentru 
înapoierea insulelor Țzînmîndao și 
Matsushan, c®ea ce este o chestiu
ne strict internă a Chinei, în care 
nu au dreptul să se amestece Sta
tele Unite ale Americii, Statele 
Unite sînt acelea care se joacă cu 
focul în pragul războiului, cerînd 
totodată în mod neîntemeiat Chi
nei să înceteze focul. Aceasta este 
pur și simplu o intrigă pe care 
poporul nostru în nici un caz nu 
o va tolera.

China a fost întotdeauna pentru 
reglementarea litigiului dintre Căli
na și S.U.A. în regiunea Taivanu- 
lui prin tratative pașnice, fără să 
se recurgă la amenințare cu forța 
sau la folosirea reciprocă a forței. 
Călăuzindu-ne tocmai după acest 
principiu, ne-am pronunțat pentru 
reluarea tratativelor chino-ameri- 
cane la nivelul ambasadorilor și 
ne-am pus speranța în ele. S.U.A. 
însă au folosit în mod constant 
tratativele pașnice pentru a-și ca
mufla uneltirile mîrșave prin care 
urmăreau extinderea agresiunii. 
Recent, S.U.A. au ajuns chiar pînă 
acolo îneît au instigat forțele mi
litare aeriene ciankaișiste să folo
sească proiectile teleghidate de 
tip „Sidewinder" livrate de Sta
tele Unite, pentru a ataca forțele 
militare aeriene ale țării noastre. 
Toate acestea dovedesc că S.U.A. 
au o atitudine neserioasă față de 
tratative, provoacă în permanență

incidente și extind agresiunea îm
potriva țării noastre. In prezent, 
problema aceasta este cît se poate 
de limpede.

Poporul chinez va răspunde, 
fără îndoială, dînd lovituri de pe
deapsă clicii ciankaișiste care a 
comis crime la ordinul S.U.A. 
Dacă S.U.A., ignorind repetatele 
avertismente ale poporului chinez, 
vor continua provocările lor mi
litare împotriva țării noastre și vor 
extinde agresiunea împotriva Chi
nei, agresorii americani vot ajun
ge acolo incit lațul pe care și l-au 
pus pe grumaz se va stringe tot 
mai mult și ei nu se vor mai pu
tea smulge din el.

In încheierea cuvîntării sale, 
Ciu En-lai a exprimat recunoștin
ța poporului chinez față de țările 
și popoarele iubitoare de pace din 
întreaga lume, și îndeosebi guver
nelor și popoarelor Uniunii Sovie
tice și ale celorlalte țări socialiste, 
pentru puternicul sprijin acordat 
în lupta sa împotriva agresiunii a- 
mericane.

Constituția autoritară a 
adoptată. Ea comportă 
știrbiri ale instituțiilor reprezen
tative și face să apese pericole 
grave asupra libertăților publice. 
Republicanii aspirau la o schim
bare politică. Această aspirație 
legitimă a fost exploatată de 
propaganda în favoarea puterii 
personale din cauză că forțele de 
stînga au rămas dezbinate. For
ma plebiscitară a consultării na
ționale a favorizat echivocu’. Ce- 
rînd francezilor să se pronunțe 
asupra unui om și nu asupra u- 
nui program, au putut fi însu
mate în confuzie voturi care a- 
veau semnificații diferite, chiar 
opuse. Aceste împrejurări, pre
cum și actele guvernamentale nu 
vor putea să nu facă să izbuc
nească contradicții flagrante. Nu 
poate fi adusă de pildă problemei 
algeriene o soluție care să satis
facă în același timp pe partiza
nii „integrării" și ai războiului și 
pe partizanii negocierilor și ai 
păcii. Forțele sociale care ia 13 
mai l-au adus la putere pe De 
Gaulle nu pot din pricina inte
reselor lor de clasă să determine 
o politică conformă cu nevoile 
națiunii. Nu poate fi ridicat ni
velul de traj al muncitorilor, 
continuîndu-se războiul colonia
list și favorizîndu-se profiturile 
capitalului.

Masele populare, instruite de

fost 
grave

Costul vieții în S.U.A. este în continuă creștere, tn luna 
iulie, el a atins un nou nivel record, ridieînduse la 123,9 
(dacă se ia drept 100 nivelul mediu al anilor 1947—1949). 
Acest lucru a fost făcut cunoscut de însuși guvernul ame
rican.

Creșterea neîncetată a indicelui costului vieții in S.U.A. 
se datorește sporirii prețului alimentelor, transporturilor 
și tratamentelor medicale.

Noua creștere a indicelui costului vieții in S.U.A. recu
noscută recent de guvernul de la W ashington este a 21-a 
in 23 de luni, tncepind din august 1956 acest indice nu a 
scăzut niciodată. (Ziarele).

La Pekin

Provocările americane continuă

ale R.P. Romîne

PEKIN 30 (Agerpres). — China Nouă transmite: La 30 sep
tembrie avioane de luptă americane au electuat 13 raiduri dea
supra apelor teritoriale chineze din regiunea Țzînmîndao (provin
cia Fuțzien), iar cinci nave militare americane au pătruns în apele 
teritoriale chineze din regiunea Fuțzien. Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze este autorizat să 
declare că guvernul chinez dă cel de-al 18-lea avertisment împo
triva acestor grave provocări militare săvîrșite de Statele Unite.

★ *
PEKIN 30 (Agerpres). — China Nouă transmite : O unitate a for

țelor antiaeriene a Armatei Populare Chineze de Eliberare de pe fron
tul Fuțzien a doborît luni un avion militar de transport ciankaișist 
deasupra localității Cenhai, regiunea Amoy.

In preajma Zilei 
Forțelor Armate ale R.P.R.

In fiecare an, Ziua Forțelor 
Armate ale R.P.R. prilejuiește 
oamenilor muncii, tineretului, mi
litarilor, o tradițională sărbătoare 
populară. Această sărbătoare ex
primă prețuirea pe care Partidul 
Muncitoresc Romîn și guvernul 
o acordă armatei noastre, drago
stea cu care oamenii muncii îi 
înconjoară pe fiii lor îmbrăcați în 
haina militară.

Armata noastră populară con
stituie scutul invincibil al inde
pendenței de stat și securității 
Republicii Populare Romîne. îm
preună cu celelalte armate ale 

' țărilor socialiste frățești, ea apă
ră cu fermitate nobila cauză a 
păcii și socialismului.

Armată modernă, înzestrată cu 
armament și tehnică de luptă de 
prim rang, armata noastră con
stituie pentru tinerii ce pășesc 
în rîndurile ei nu numai o înaltă 
școală tehnică, ci și o adevărată 
școală a vieții, de educare cetă
țenească, patriotică și interna- 
ționalistă, o școală de dezvoltare 
ia tineri a calităților morale ne
cesare unui cetățean devotat pa
triei, constructor însuflețit al so
cialismului.

In zilele din preajma sărbă
torii Forțelor Armate ale R.P.R., 
in unitățile și subunitățile mili
tare tinerii ostași, ofițeri au ob
ținut noi succese în pregătirea 
lor, s-au străduit să ridice pe o 
treaptă maj înaltă capacitatea de 
luptă, combativitatea unităților 
și subunităților, să întărească or
dinea și disciplina.

ORA TINERETULUI

In multe unități și subunități 
organizațiile U.T.M. au desfășu
rat în zilele acestea o intensă 
activitate politico-educativă.

De o largă popularitate în rîn-

dul militarilor se bucură „Ora ti
neretului". O asemenea manife
stare culturală a fost organizată 
și de către organizația utemistă 
al cărei secretar este ofițerul Mi
ron Vasile.

Seara, la clubul frumos pavoa
zat, ofițerul îancu T. a povestit 
militarilor despre luptele eroice 
duse de armata romînă pe frontul 
antihitlerist. El a scos în evi
dență devotamentul și abnega
ția cu care tinerii uteciști au 
luptat pentru zdrobirea fascismu
lui, înaltul exemplu mobilizator 
care îl constituie pentru toți mi
litarii jertfele uteciștilor. Vorbi
torul a povestit momente emoțio
nante din luptele duse pentru cu
cerirea unor înălțimi din munții 
Cehoslovaciei. De asemenea în 
cadrul „Orei tineretului" au fost 
citite fragmente din cartea „Tine
rețe înflăcărată" de V. Bîrză.

PENTRU GLORIA SPORTIVA 
A UNITĂȚII

Sînt în armata noastră multe 
unități și subunități care au o bo
gată tradiție sportivă. Pregătirea 
fizică constituie o parte inte
grantă din programul de pregă
tire al militarilor. Condițiile răz
boiului modern cer militarilor să 
fie rezistenți, să fie căliți din 
punct de vedere fizic.

Una dintre aceste unități este 
și aceea unde lucrează ofițerul 
Pascal Ion. Aici bogata tradiție 
sportivă este demonstrată de fap
tul că peste 90 la sută din mi
litari sînt purtători ai insignei 
G.M.A. gradul I și II.

Nu de mult vitrina în care se 
află expuse numeroase cupe și 
diplome cîștigate în întreceri 
sportive s-a îmbogățit cu noi 
trofee. între ele se numără și 
„Cupa regiunii București" pe 
care a cucerit-o echipa de hand
bal a unității.

Militarii au consacrat succesele 
lor Zilei Forțelor Armate ale 
R.P.R. pe care au întîmpinat-o 
îmbogățind gloria sportivă a uni
tății.

TOT MAI MULTE ECONOMII

Mișcarea pentru buna gospodă
rire a bunurilor armatei, pentru 
stimularea inovatorilor și raționa- 
lizatorilor, pentru realizarea de 
cît mai multe economii se desfă
șoară pe scară largă, în unități 
și subunități, în ateliere, pe șan
tierele militare.

In unitatea din care face par
te ofițerul Stan Vasile s-au rea
lizat în ultimul timp economii in 
valoare de 47.680 lei. Aceasta a 
fost posibil prin aplicarea unor 
propuneri de raționalizări și ino
vații ale ofițerilor lacobescu J., 
Diaconu Traian și alții.

De asemenea, ofițerul Șerban 
Valeria și bobinatorul Hîșu 
Gheorghe dintr-o unitate de ma
rină a obținut prin aplicarea 
unor raționalizări o economie de 
25.000 lei. Mișcarea pentru eco
nomii în această unitate a căpă
tat în preajma Zilei Forțelor Ar
mate ale R.P.R. un caracter de 
masă. Așa se face că tehnicienii 
din atelierul condus de ofițerul 
Gioarsă Frederich, au întreprins 
o acțiune care va aduce unității 
într-un timp apropiat economii 
de peste 200.000 lei.

*Sărbătoarea Armatei Populare 
— sărbătoare a întregului popor 
muncitor — prilejuiește fiecărui 
militar intensificarea eforturilor in 
munca de pregătire de luptă și 
politică.

Militarii armatei noastre sînt 
gata oricînd să îndeplinească 
orice misiune pentru apărarea 
patriei, pentru apărarea cauzei 
de neînvins a păcii și socialis
mului.

Căpitan V. TUDOR

Forțelor Armate
PEKIN 30 (Agerpres). — In 

seara zilei de 27 septembrie mare
șalul Pîn De-huai, minisuul A 
parării Naționale al R.P. Chineze, 
a oferit un dineu în cinstea dele
gației Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, condusă de generalul co
lonel Leontin Sălăjan.

Mareșalul Pin De-huai a rostit 
o cuvîntare. El a declarat că, po
porul chinez și armata populara 
chineză se vor uni întotdeauna 
strîns cu forțele armate frățești 
ale țărilor socialiste pentru a a- 
păra securitatea lagărului socia
list și pacea lumii.

Glorioasa armată populară ro
mînă este o armată modernă, cu- 
prinzînd toate armele. Ea a de
venit o forță puternică care apără 
țara sa și pacea în Europa și în 
lume. Poporul chinez și Armata 
Populară de Eliberare, a declarat 
Pîn De-huai în continuare, nu
tresc un înalt respect și exprimă 
'o apreciere sinceră pentru marile 
înfăptuiri ale poporului romîn în 
construcția socialistă, pentru 
marea sa contribuție la consoli
darea solidarității lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovieti
că și pentru eforturile sale în 
sprijinirea construcției socialiste a 
Chinei și în lupta împotriva agre
siunii imperialiste și pentru apă
rarea păcii în lume.

Generalul colonel Leontin Sălă
jan, înfierînd atitudinea ostilă a 
imperialiștilor și acțiunile lor a- 
gresive împotriva poporului chi
nez, a arătat că poporul romîn 
și-a exprimat în unanimitate soli
daritatea cu lupta poporului chi
nez pentru eliberarea teritoriilor 
sale, insula Taivan și celelalte 
insule de coastă. Popoarele romîn 
și chinez vor fi totdeauna unite.

In același timp vorbitorul a sub-

liniat că țările socialiste își întă
resc vigilența împotriva politicii 
gresive. a cercurilor imperialiste.

Un atac împotriva oricărei țări 
socialiste va fi considerat ca un 
atac împotriva întregului lagăr 
socialist și va primi riposta cu
venită.

Cuvîntările mareșalului Pîn De- 
huai și a generalului-colonel Leoti- 
tîn Sălăjan au fost salutate cu a- 
plauze puternice.

Costul vieții în S.U.A. a atins un nou record
Desen de NELL COBAR

Un rodnic schimb de experiență 
soviet o-romîn

KIEV 30. — Corespondentul
Agerpres transmite : La 29 sep
tembrie, la Kiev ți-a încheiat lu
crările consfătuirea comună so- 
vieto-romînă consacrată schimbu
lui de experiență în domeniul fo
losirii stufului în industria de ce
luloză și hîrtie. Participanții la 
consfătuire au ascultat ți dezbătut 
12 rapoarte ale specialiștilor so
vietici și romîni despre problema 
prelucrării complexe a stufului 
pentru producerea celulozei, hîr-

Lucrările Adunării 
Generale a O. N. U.

Crearea Asociației 

pentru prietenia 

chino-romînă
30PEKIN 30 (Agerpres). — La 

septembrie a fost creată la Pekin 
Asociația pentru prietenia chino- 
romînă. Au fost, de asemenea, în
ființate asociații pentru prietenia 
cu Albania, Bulgaria, Cehoslova
cia, R.P.D. Cc 
Germană, I" 
Ungaria și R. D. Vietnam, 
adunarea 
constituirii acestor asociații 
asistat Ciu De, 

Dun Bi-u, Pîn Ci-jen, He 
Cen I, conducători ai “ 
Comunist Chinez, ai 
Republicii Populare Chineze.

Â luat cuvîntul Pîn Ci-jen, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P. C. Chinez și secretar al C.C. 
al P. C. Chinez.

Coreeană, R. D. 
Mongolia, Polonia, 

La 
festivă consacrată 

au 
Den Siao-pin, 

Lun, 
Partidului 

guvernului

NEW YORK 30 (Agerpres). - 
La începutul ședinței plenare din 
după-amiaza zilei de 29 septem
brie a Adunării Generale a O.N.U. 
a luat cuvîntul B. Shtylla, mi
nistrul Afacerilor Externe al Al
baniei. El a subliniat că actuala 
încordare din situația internațio
nală este o consecință a ameste
cului intolerabil al puterilor occi
dentale, și în primul rînd al Sta
telor Unite, în treburile interne 
ale țărilor din Orientul Apropiat 
și din Extremul Orient.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Albaniei a condamnat vehement 
politica provocatoare a S.U.A. fa
ță de R.P. Chineză.

Intr-o cuvîntare covingătoare, 
bine argumentată, E. Sik, mi
nistrul Afacerilor. Externe al R.P. 
Ungare, a arătat că așa-numita 
„politică de sfidare" dusă de De
partamentul de Stat al S.U.A. este 
vinovată de apariția problemelor 
internaționale acute de examina
rea cărora se ocupă în prezent 
Adunarea Generală. Ar fi fost mai 
just, a subliniat el, ca
politică s-o numim politică 
provocări și agresiune.

In cadrul ședinței a mai 
cuvîntul delegatul Laosului.

tiei, cartonului, a unor materiale 
de construcții și a altor produse.

La consfătuire s-a arătat că atit 
Uniunea Sovietică cît ți R. P. 
Romînă dispun de uriașe canti
tăți de stuf — materie primă deo
sebit de importantă pentru eco
nomia națională. De asemenea s-a 
acordat atenție problemei creării 
unor mașini și mecanisme pentru 
recoltarea stufului.

în hotărîrea luată de pârtiei- 
panții la consfătuire se subliniază 
necesitatea lărgirii colaborării în 
domeniul folosirii complexe a stu
fului. Se prevede intensificarea 
schimbului de documentații teh
nice ți de specialiști, precum și 
experimentarea în comun a unor 
tipuri de mașini și mecanisme ce 
se construiesc în prezent sau 
care vor fi construite în viitor.

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
TASS transmite: Studiourile 
cinematografice sovietice au 
pregătit șase noi filme artisti
ce în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a Comsomolului 
ninist. Această aniversare 
fi sărbătorită pe larg 
U.R.S.S. la 29 octombrie.

In zilele sărbătoririi celei 
de-a 40-a aniversări a Comso
molului leninist în toate re
giunile U.R.S.S. se va desfă
șura un festival al filmului. 
In afară de noile filme vor 
rula peste 70 de filme artisti
ce și documentare turnate în 
anii trecuți consacrate vieții 
tineretului sovietic.

le
va 
în

această
de
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NEW YORK. — La 29 septem
brie, A, A. Sobolev, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., a oferit o recepție in cin
stea delegației sovietice la cea 
de-a 13-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., condusă de A. A. 
Gromlko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. La recepție au 
participat șefii și membrii delega
țiilor participante la lucrările ace
stei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. printre care și .4. Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne.

PRAGA. — La 30 septembrie s-a 
deschis la Prag,a a treia Conferin
ță internațională a miniștrilor Să
nătății din țările lagărului socia- 
■list.

MOSCOVA. — La 30 septembrie, 
Kliment Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a părăsit Moscova Ut- 
dreptîndu-se spre Afganistan in
tr-o vizită de prietenie de răs
puns, la invitația lui Muhammed 
Zahir Șah, regele Afganistanului,

propria lor experiență și lămuri
te de Partidul Comunist Francez, 
așa cum a fost cazul și acum 
exact 20 de ani, cu prilejul ca
pitulării de la Miinchen vor des
coperi în curînd adevăratul ca
racter al acestei politici și vor 
ști să găsească mijloacele pentru 
a-și realiza aspirațiile pe căi de
mocratice. Partidul nostru, care 
a luptat împotriva adoptării con
stituției și care își va continua 
acțiunea pentru apărarea vigilen
tă a libertăților, !e va ajuta. Te
nacitatea și devotamentul acti
viștilor, eforturile lor vor da roa
de. Cei 4.600.000 de francezi 
care au votat „Nu" constituie de 
pe acum o mare forță și promi
siunea unirii indispensabile a re
publicanilor. Biroul Politic al C.C. 
al P.C.F. salută cu căldură pe cetă
țenii și cetățenele care au rezi
stat cu luciditate și curaj la re
vărsarea propagandei plebiscitare 
și la multiplele presiuni oficiale. 
Partidul Comunist Francez are 
deplina încredere în judecata și 
acțiunea forțelor muncitorești și 
democratice. Unirea fără nici o 
excepție a acestor forțe va per
mite rezolvarea problemelor care 
preocupă pe toți francezii: sta
bilirea unor noi raporturi intre 
Franța, Algeria și celelalte țări 
de peste mări, printr-o negociere 
bazată pe liberul consimțământ 
și egalitate în drepturi ; asigura
rea păcii prin destindere interna
țională și încetarea cursei înar
mărilor ; ridicarea nivelului de 
trai al poporului; acordarea mij
loacelor necesare națiunii pentru 
dezvoltarea învățămîntului și a 
cercetărilor științifice și tehnice, 
pentru a se deschide tineretului 
calea viitorului. Este deci sarci
na comuniștilor, care s-au arătat 
forța esențială a opoziției repu
blicane, și a tuturor celorlalți de
mocrat! să muncească cu pasiune 
pentru unirea fără excepție a tu
turor forțelor populare, pentru a 
impune pacea în Algeria, pentru 
a apăra revendicările muncitori
lor de Ia orașe și sate, pentru a 
apăra libertățile amenințate, pen
tru instaurarea unei politici de
mocratice și franceze. Trăiască 
Republica ! Trăiască Franța !

Populația 
musulmană 

din Franța supusă 
represiunilor

PARIS 30 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția France 
Presse, prefectura poliției din Pa
ris a dat un comunicat în care se 
face bilanțul represiunilor oontra 
populației musulmane din Franța, 
în săptămna de la 22 la 29 sep
tembrie.

Astfel în comunicat se arată 
că șapte musulmani algerieni au 
fost omorîți, unul a fost rănit, iar 
174 au fost arestați.

Numeroși cetățeni musulmani 
din Franța au fost expulzați din 
Franța in Algeria, iar 3870 au fost 
supuși unui riguros control poli
țienesc.

Un act de agresiune 
francez împotriva 

Libiei
TRIPOLI 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 septembrie 
a fost dat publicității un comuni
cat oficial în care se arată că un 
avion militar francez a mitraliat 
pe locuitorii satului libian, Aisin, 
situat în provincia Fezzan. In co
municat se spune că la 25 septem
brie un avion militar francez a 
mitraliat pe neașteptate populația 
acestui sat Un libian a fost o- 
morît.

In legătură cu aceasta, guver
nul libian a remis însărcinatului 
cu Afaceri ad-interim al Franței în 
Libia o notă de protest împotriva 
acestui act de agresiune. In ace
lași timp, guvernul Libiei a 
directive ambasadorului său 
Paris să protesteze pe lingă 
vernui francez.

In comunicat se subliniază 
reprezentantul libian la O.N.U. a 
fost însărcinat să informeze Adu
narea Generală a O.N.U., pe se
cretarul general al O.N.U. și pe 
președintele Consiliului de’ Secu
ritate despre acest act de agresiu
ne și să declare că „guvernul li
bian își rezervă dreptul de a ac
ționa liber și de a lua măsurile 
necesare care să asigure securi
tatea teritoriului libian".

PEKIN. — Agenția China Nouă 
anunță că recent orgajiele judicia
re din provincia Guandun au con
damnat mai mulți agenți ciankai- 
șiști trimiși în diferite regiuni ale 
provinciei pentru a comite acte 
subversive. 11 agenți au fost con
damnați la moarte și executați.

ARHANGHELSK. - Pe malul 
riului nordic Vicegda, la 30 de 
kilometri de portul Kot'las s-a în
ceput montarea utilajului celei mai 
mari întreprinderi din Euopa pen
tru prelucrarea chimică a lemnu
lui.

PANAMA. — După cum relatea
ză agenția United Press Interna
tional, ța 29 septembrie aproape 
160.000 elevi și studenți din Pana
ma nu au participat Ja cursuri din 
cauza grevelor profesorilor și stu
denților.

MOSCOVA. — In seara zilei de 
30 septembrie, după dteva specta
cole date tn orașul Zaporojie, în 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
,,Zilele culturii romlnești11, colec

dat 
la 

gu-

că

tivul Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale" a sosit la Moscova.

MOSCOVA. — Pînă fa 1 oc
tombrie, ora 6 dimineața, cel
de-al treilea satelit artificial so
vietic a înconjurat pămîntul de
1900 de ori.

VARȘOVIA. — La 26 septembrie 
Consiliul de Miniștri al R. P. Po
lone a .adoptat o hotăr’re cu pri
vire la directivele pentru electri
ficarea căilor ferate ale Poloniei 
în perioada 1961 — 1965.

ROMA. - Agenția UPI anunță 
că ministrul italian al Apărării, 
Segni. a declarat marți seara în 
parlament că guvernul italian a 
acceptat instalarea pe teritoriul 
țării de baze americane pentru 
lansarea de proiecțiile teleghidate.

DELHI. — La Kanpur (India), 
a fost inaugurată, în prezența 
mai multor personalități ale ora- 
șului, o expoziție de artă grafică 
românească. Au fost prezenți am
basadorul R.P.R. la New Delhi, 
Nicohae Cioroiu, cu soția.
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EROICUL POPOR CHINEZ
construiește neabătut
SOCIALISMUL r
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(Urmare din pag. l-a)

zile, R.P. Chineză este ținta 
unor mîrșave provocări agre
sive din partea imperialiștilor 
americani și a slugilor lor 
ciankaișiste.

Agresorii americani aduc 
neîncetat trupe și material de 
război în Taivan, amenințînd 
și violind suveranitatea R.P. 
Chineze. China populară nu 
mai este însă vechea Chină 
gomindanistă. Nici odata in 
istoria ei, China n-a cunoscut 
o unitate a poporului atit de 
monolită, de puternică cum 
este astăzi.

Agresiunea S.U.A. a stîrnit 
o profundă mînie și indignare 
în rîndurile poporului chinez. 
Aproape 400 milioane oameni 
au luat parte la mitingurile 
și demonstrațiile împotriva 
provocărilor agresive ale 
S.U.A., demonstrații care con
stituie cea mai mare campa
nie de protest din istoria 
omenirii. Miiioane de mun
citori, țărani, ostași demobili
zați, studenți, medici, lucră
tori din industrie și comerț, 
femeile se înrolează in rîndu
rile miliției populare. Tineretul 
chinez ia parte cu entuziasm 
ca și pe șantierele muncii 
pașnice, la această mișcare. 
Numai în provincia Liaonin, 
peste 4 milioane de tineri s-au 
Înrolat în detașamentele mi
liției populare.

Marea 
uriașă 
politică 
ripostă 
gresor. 
rile
R.P. Chineză 
numai de fermitate dar și de 
mult calm și înțelepciune. A- 
cest lucru arată că R.P. Chi
neză acționează cu grijă și 
responsabilitate in situații 
grave, încordate, cînd pacea 
omenirii este amenințată de 
dușmanii ei.

In lupta sa dreaptă China 
populară nu este singură. Ea 
face parte din marele lagăr 
al păcii și socialismului, a 
cărui forță materială și poli
tică a temperat de multe 
ori încercările imperialiștilor 
de a dezlănțuj un război mon
dial. R.P. Chineză are prie
teni credincioși — in primul

un

Chină reprezintă o 
forță materială și 
capabilă să dea o 
hotărită oricărui
Față de provocă- 

agresive

a-

ale S.U.A., 
dă dovadă nu

rind în țările socialiste — 
gata în orice moment să-i 
vină in ajutor în cazul unei 
agresiuni împotriva sa. în 
recentele mesaje adresate de 
N. S. Hrușciov lui D. Eisen
hower se subliniază că „un 
atac împotriva Republicii Popu
lare Chineze reprezintă
atac șj împotriva Uniunii So 
vietice".

Astăzi în întreaga lume ră
sună voci minioase de protest 
împotriva agresiunii america
ne în Extremul Orient. De 
partea Chinei populare se află 
întreaga omenire iubitoare 
pace.

Poporul român, tineretul 
stru se găsește alături 
poporul frate chinez. Deplina 
solidaritate a poporului nostru 
cu lupta dreaptă a Chinei 
populare a fost exprimată re
cent și prin Declarația guver
nului R.P.R. în legătură cu ac
țiunile agresive ale S.U.A. Îm
potriva R.P. Chineze. Credin
cioase steagului atotbiruitor al 
internaționalismului proletar, 
R.P. Chineză și R.P. Romină 
pășesc laolaltă în cadrul ma
relui lagăr socialist, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, 
tea lagărului socialist, 
țările noastre iși aduc 
buția, este chezășia 
succeselor lor viitoare. între 
țara noastră și R.P. Chineză 
s-au statornicit legături strîn- 
se de prietenie și colaborare 
tovărășească. Noi ne bucurăm 
din toată inima de marile rea
lizări ale talentatului și har
nicului popor chinez ca de ale 
noastre proprii.

La cea de-a 9-a aniversare 
a proclamării R.P. Chineze, 
gîndurile noastre se îndreap
tă cu mîndrie spre harnicul și 
eroicul popor chinez, care nu 
cunoaște răgaz In munca și 
lupta nobilă pe care o depu
ne pentru 
lismului, 
păcii.

Urăm, 
mare sărbătoare, 
ștri de pe întinsele meleaguri 
ale Chinei populare, noi victo
rii pe frontul muncii pașnice 
pentru construirea socialismu
lui în lupta dreaptă pentru 
apărarea integrității naționale 
a marei republici.

de

no
de

Unita- 
la care 
contri- 
tuturor

construirea socia- 
pentru apărarea

în această zi de 
fraților no-

LJ

Adunarea festivă
din Capitală
Cuvîntarea tovarășului

C. Paraschivescu-Bălăceanu
(Cmvt din pag. l-a)

O
Sec(la forje a unei uzine de con
strucții de mașini grele. Uzina 
produce utilaj pentru uzinele mo
derne metalurgice, chimice și de 
construcții de mașini precum și 

pentru industria minieră

Chiar și pentru vizitatorul, 
care n-a cunoscut mizeria 
ți ignoranța în care era cu

fundat în trecut țăranul chinez, 
schimbările structurale petrecute 
în viața satului chinez după eli
berare sînt atît de pregnante ți 
uriașe, încît admirația față de a- 
cest popor înțelept și viteaz este 
unul din primele sentimente care 
te cuprind.

In Hănan, una 
vincii ale Chinei, 
luminoasă, plină de prospețime a 
satului chinez de azi, cu casele 
noi, frumoase, care au înlocuit co
libele vechi, lanurile nesfîrșite ți 
mănoase, lucrate cu o grijă și stră
danie uimitoare, uriașele lucrări 
de irigații făcute printr-o muncă 
perseverentă de ani de zile îți ră
mâne pentru totdeauna în minte.

In iureșul acestei bătălii uria
șe, optimistă, plină de încredere 
in viitorul socialist, luminos al 
țării, oamenii îți mai amintesc de 
trecutul odios și-ți vorbesc despre 
el, laconic, dar copleșitor 
gestiv.

— Înainte de eliberare 
spunea primul secretar al 
tului provincial U.T.C. — 
anual de foame numai în 

*1942 a fost un record al acestui 
tragic și zguduitor fenomen : au 
murit din cauza foametei 3 mi
lioane de oameni.

Cifrele, cuvintele dure, zgudui
toare te fac să te cutremuri și să 
înțelegi parcă și mai bine izvorul 
urei sfinte a poporului chinez îm
potriva imperialiștilor ți a lacheilor 
lor — ciankaișiștii—care au ucis 
și au înrobit milioanele de chi
nezi cu sălbăticie decenii de-a 
rindul.

Aflăm ți alte fapte. In 1936 
Cian Kai-și a adăugat încă . o 
crimă monstruoasă la activul său. 
Distrugând digul de pe Hoan-hă 
s au înecat 600.000 de oameni. In 
majoritatea satelor neștiința de 
carte era aproape totală. O sută 
de școli medii la aproape 50 mi
lioane locuitori și o singură uni
versitate.

Statisticele de astăzi arată zdro
bitoarea diferență care s-a pro
dus în anii puterii populare. Exis
tă acum aproape 12.000 școli me
dii. Numai în anul acesta se vor

din marile pro- 
imaginea nouă,

de su-

— îmi 
comite- 
mureau 

„„ ____ _____ această
provincie 800.000 de oameni. în
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Cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze vă rog să primiți sincerele mele felicitări.

Poporul romîn, legat printr-o prietenie veșnică și indestructibilă 
de marele popor chinez, întîmpină cu mare bucurie succesele obți
nute în răstimpul acestor 9 ani de Republica Populară Chineză în 
opera de transformare socialistă a țării.

Urez poporului chinez și Dumneavoastră personal, tovarășe mi
nistru, noi și mari sucese în aplicarea politicii R. P. Chineze 
apărare a păcii și de promovare a colaborării internaționale.

AVRAM BUNACIU 
Ministrul Afacerilor Externe al 

Republicii Populare Romine

de

marele popor chinez pe dru
mul construirii 
sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, 
au o mare înrîurire 
popoarelor din țările Asiei, vorbi
torul a arătat că intr-un ritm 
impresionant muncitorii Chinei 
eliberate au înlăturat ruinele 
cauzate de război, au îndeplinit 
in patru ani sarcinile primului 
plan cincinal și au trecut la rea
lizarea celuj de-al doilea cinci
nal. Țărănimea chineză, sub con
ducerea partidului, a realizat 
transformarea socialistă a agri
culturii pe întreg întinsul țării. 
A fost terminat în linii mari pro
cesul de transformare a întreprin
derilor industriale și comerciale 
particulare în întreprinderi mix
te.

După ce a subliniat principale
le realizări obținute de poporul 
chinez, vorbitorul a spus:

Unit printr-o indestructibilă 
prietenie, lagărul țărilor socialiste 
in frunte cu Uniunea Sovietică 
reprezintă un izvor de nemăsu
rate puteri pentru toate țările 
care-1 alcătuiesc, garanția sigură 
a independenței și dezvoltării lor 
victorioase pe calea socialismului 
și comunismului, reazimul de nă
dejde al luptei tuturor popoare
lor pentru pace, libertate și pro
gres.

Asupra întregii evoluții a si
tuației internaționale, a arătat 
apoi tov. C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, exercită o considerabi
lă influență faptul că o aseme
nea mare putere mondială ca R.P. 
Chineză duce alături de U.R.S.S. 
și de celelalte țări socialiste o 
politică fermă și consecventă de 
apărare a păcii împotriva unelti
rilor agresive ale imperialismului 
internațional. Neobositele iniția
tive ale R. P. Chineze în slujba 
promovării principiilor coexisten
ței pașnice, eforturile ei perseve
rente pentru soluționarea pe ca
lea tratativelor a problemelor in
ternaționale litigioase, ilustrează 
uriașa contribuție pe care o adu
ce China populară la apărarea 
păcii în lumea întreagă. Astăzi 
este mai limpede ca oricînd că 
nu există problemă internațională 
im,portantă care să poată fi pe 
deplin rezolvată fără participarea 
marii Chine populare.

Referindu-se la provocările mi
litare ale S.U.A. în regiunea Tai- 
vanului, vorbitorul a spus: Cercu
rile agresive din S.U.A. — per
sisted cu încăpăținare în politi
ca lor de balansare pe marginea 
prăpastiei războiului și pline de 
ură împotriva poporului chinez 
liber — s-au angajat pe drumul 
acțiunilor agresive și provocări
lor militare împotriva R. P. Chi-

socialismului.

succese care 
asupra

neze în regiunea Taivanului. 
Insula Taivan, arhipelagul Pen
huledao, insulele de coastă sînt 
străvechi teritorii ale Chinei lo
cuite de chinezi cu mult înainte 
de descoperirea Americii și recu
noscute ca atare in importante 
documente internaționale cum 
sînt Declarațiile de la Potsdam 
și Yalta, pe care le-a semnat în
suși guvernul S.U.A. Problema 
eliberării Taivanului și a insu
lelor de coastă este o problemă 
internă a poporului chinez.

In fața acestor acțiuni războini
ce, toate țările socialiste iși ex
primă deplina solidaritate cu ho
tărîrea R. P. Chineze de a da ri
posta cuvenită agresorilor imperia
liști. Declarația președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
tov. N. S. Hrușciov, care a arătat 
că orice atac împotriva Chinei 
populare, marii prietene și vecine 
a Uniunii Sovietice, va îi socotit 
ca un atac împotriva Uniunii So
vietice, constituie o expresie a le
găturilor internaționaliste de inde
structibilă solidaritate care unesc 
țările socialiste. Orice încercare 
de a dezlănțui un atac împotriva 
Chinei populare se va solda prin 
zdrobirea agresorilor.

Provocările S.U.A. împotriva 
R. P. Chineze au stîrnit indigna
rea legitimă a poporului romîn. 
Pe întreg teritoriul patriei noastre 
în numeroase adunări, oamenii 
muncii și-au exprimat protestul 
împotriva acestor provocări, soli
daritatea cu lupta dreaptă a po
porului chinez.

„Guvernul romîn — se spune 
în declarația guvernamentală pu
blicată în presa de astăzi — pro
testează cu toată hotărîrea împo
triva provocărilor S.U.A. îndrep
tate contra R. P. Chineze și con
sideră că e de datoria tuturor gu
vernelor să ceară încetarea ime
diată a acestor acțiuni agresive și 
retragerea forțelor militare ameri
cane din zona Taivanului.

Guvernul și poporul romîn con
sideră că eliberarea Taivanului, 
insulelor Penhuledao și a celorlal
te teritorii naționale asupra căro
ra drepturile suverane ale R. P. 
Chineze sînt de necontestat, este o 
problemă internă a poporului chi
nez și orice încercare de amestec

Cuvîntarea

constituie o inadmisibilă încălcare 
a Cartei O.N.U., a integrității te
ritoriale a unei mari puteri".

Legături de trainică prietenie și 
de frățească colaborare unesc po
poarele romîn și chinez în cadrul 
marii comunități a țărilor socia
liste. Așa cum a anătat tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej Iacei de-al VIII-lea 
Congres al P. C. Chinez „la teme
lia prieteniei celor două popoare, 
romîn și chinez, stă comunitatea 
de năzuințe și țeluri ale partide
lor noastre, comunitatea sisteme
lor sociale, hotărîrea neclintită de 
a întări indisolubila unitate inter- 
naționalistă a țărilor sistemului 
socialist, de a consolida pacea in
tre popoare". Vizita în R. P. Chi
neză a delegației guvernamentale 
a R.P.R. a constituit b puternică 
expresie a acestei prietenii, a ho- 
tăririi neclintite a popoarelor ro
mîn și chinez de a întări neînce
tat legăturile lor frățești.

Bogate sînt roadele acestei prie
tenii și colaborări. Relațiile econo
mice și culturale, schimbul de 
specialiști și de documentație, de 
informații în diferite domenii ale 
construcției socialiste oglindesc 
hotărîrea comună a popoarelor ro
mîn și chinez de a colabora fră
țește și de a-și împărtăși reciproc 
experiența dobîndită. Schimbul de 
mărfuri mereu în creștere între 
R. P. Romină și R. P. Chineză are 
o mare însemnătate și aduce o 
contribuție de preț la opera de 
construcție socialistă în țările noa. 
stre.

In această seară, a spus în în
cheiere vorbitorul, care precede 
marea sărbătoare a R. P, Chineze 
— prilej de bucurie pentru oame
nii muncii din țara noastră — a- 
dresăm din toată inima poporului 
chinez, gloriosului Partid Comu
nist Chinez, guvernului R. P. Chi
neze, iubiților conducători ai po
porului chinez în frunte cu tova
rășul Mao Țze-dun, tradiționala 
urare chineză Van Sue — „Trăias
că zece mii de ani 1"

Trimitem poporului chinez frate 
un cald salut și sincere urări de 
noi și mari victorii în construirea 
socialismului în patria sa, în apă
rarea integrității ei teritoriale și a 
păcii în lume, 

tovarășului
Ke Bo-nian

(Urmare din pag. I~a)

adăuga la cele 7 institute de în- 
vățămînt superior încă 28 în care 
vor învăța zeci de mii de tineri 
țărani.

Chiar fi această frîntură, aproa
pe neînsemnată, din mărețul ta
blou care pune față în față tre
cutul fi prezentul ți este copleși
tor de convingătoare. Dar ceea ce 
impresionează în mod profund pe 
orice vizitator al satului chinez 
de azi este atașamentul țărănimii 
pentru construirea socialismului, 
hotărîrea cu care luptă pentru ri
dicarea producției agricole, dra
gostea față de partidul comunist.

Țăranii îi închină partidului 
poezii ți cîntece, creația lor plină 
de dragostea cea mai fierbinte. Bă- 
trîna Li Sii-ți mi-a cântat un 
cîntec în care spunea că partidul

Note de drum
D l N

R. P. Chineză
comunist i-a dat viață adevărată, 
acum, la 78 de ani. Dacă ar avea 
încă țapte vieți, le-ar da pe toate 
cu dragă inimă pentru cauza par
tidului, pentru fericirea oameni
lor.

In fiecare sat țăranii creează zeci 
de cîntece care slăvesc munca li
beră. creatoare, slăvesc pe cel 
conduce pe drumul fericirii.

intr-o cooperativă un cor 
bătrîni de 60-70 de ani ne-a 
tat un cîntec care se încheie 
iei :

ce-i

cu 
cîn- 
ast-

„Cine-i acel ce la cooperativizare 
ne-a îndemnat ?

Cine-a făcut ca holda să ne dea 
un rod bogat ?

Cine-a făcut ca orice om la noi 
să fie lătul și bine îmbrăcat ?

Toate acestea partidul le-a făcut, 
Iar grija-i pentru noi, chiar

și adîncul mării l-a-ntrecut“

Trăind acum o viață plină 
bucurii, țăranii chinezi nu uită 
cala : „Cînd bei apă, nu uita 
izvorul ei“.

Pasiunea, entuziasmul clocotitor 
cu care se avântă tineretul în bă
tălia sporirii producției m-a im
presionat din primele zile petre
cute în China.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.C. 
joacă un rol imens în ridicarea 
producției agricole, în aplicarea 
metodelor țtiințifice de lucru a 
pământului, în marile acțiuni de 
irigare ți înverzite.

Ele militează activ pentru edu
cația socialistă a tinerilor țărani, 
le întărește sentimentul încrederii 
în victoria socialismului, ii înar
mează cu cunoștințe trainice in 
lupta cu vitregia naturii.

Succese remarcabile au obținui 
cooperatorii chinezi în construc
țiile pentru irigație.

Din octombrie anul trecut pînă 
în aprilie a.c., suprafața irigată in 
întreaga țară a crescut cu 350 mi
lioane mu, ceea ce depășește cu 
110 milioane mu suprafața irigată 
timp de câteva milenii inainte de 
eliberare.

Brigăzile de șoc ți de construc
ții capitale ale tineretului sînt in 
primele rânduri in această bătălie. 
La chemarea organizațiilor de 
partid, U.T.C.-ul a creat in această 
provincie 45.000 de brigăzi, care, 
printr-o luptă eroică cu vitregia 
naturii, au schimbat cursul a 130 
de râuri, iar acum se lucrează 
la schimbarea complectă a albiei 
rî„lui Tiao pe 110 km. lungime, 
care va trece prin 23 de județe 
ți orașe și cu ajutorul căruia se 
vor iriga un milion de hectare de 
pământ sterp.

în marile, acțiuni de irigare și 
înverzite, uteciștii, tinerii țărani 
înfăptuiesc adevărate acte de e- 
roism.

In provincia Hănan organiza
țiile U.T.C. au pornit o largă ac
țiune patriotică de sprijinire a 
cooperativelor în realizarea pla
nului de irigații. Au fost efectuate 
milioane de ore muncă voluntară 
l’e Ungă munca entuziastă a tine
retului era nevoie însă de mate
riale, de bani.

Fetele care se pregăteau pentru 
căsătorie au hotărât : „nu ne căsă
torim pînă ce planul de irigații 
nu va fi terminat, banii econo
misiți pentru căsătorie îi dăm îm
prumut cooperativelor". Băieții

le-au urmat exemplul. 530.000 de 
tineri din 67 județe au dat coo
perativelor 
ieni.

Iată un alt fapt care ne-a ui
mit și ne-a emoționat în aceeași 
măsură.

In timpul construcției unei im
portante lucrări de irigații, pă
mântul nu se fixa, ceea ce se con
struia într-o zi se dărâma într-alta. 
Pentru a fixa pământul era nevoie 
de o mare cantitate de fire de 
cânepă, care costau foarte mult. 
Tinerii au avut atunci o inițiativă: 
să-și tundă părul ți să-l dea pen
tru a fi amestecat cu pământul.' 
Acestei chemări i-au răspuns sute 
de mii de băieți și fete care au 
strîns multe vagoane de păr. A 
rămas ca o legendă, fapta unei fe
te, numită „frumoasa Siao" care 
avea un păr deosebit de frumos, 
lung. Frumoasa Siăo n-a pregetat 
să-și tundă părul ei frumos pentru 
a răspunde 
triotice ți , 
înfăptuirea

aproape 2 milioane de

: acestei chemări pa-
pentru a contribui la 
lucrării.

★
satele din provinciaVizitând

Gansu, priveam munții ciopârțiți, 
goi, lucioși, semănând în bătaia 
soarelui, ața cum spuneau țăranii, 
cu niște capete de călugări. Pe 
fiecare munte era un furnicar de 
oameni. Săpau, nivelau, croiau că
rări țerpuite pe care se înșiruiau 
ea niște cocori oameni purtînd pe 
spute cobilița de bambu cu coșuri 
pline de pământ. Din loc în loc 
apar munții întineriți, plini de 
verdeață, împodobiți cu pomi și 
arbuști. In China populară pînă 
și munții iți pun față în față tre
cutul și prezentul. Și ei renasc, re
încep o viață nouă.

Urmăream 
tabloul măreț 
mei, încântat 
oameni.

Lingă mine 
nic, cu ochi 
șeful nnei brigăzi de șoc, întocmea 
situația fruntașilor. Folosindu-mă 
de clipa în care își aruncă zâm
bind spre mine o privire, intrai 
cu el în vorbă.

— Așa mai zic și eu ! spusei 
cu admirație ridicând ân sus dege
tul mare al mâinii drepte (ceea 
ce la chinezi înseamnă foarte 
bine).

— Nu-i cine știe ce lucru mare,

cu răsuflarea tăiată 
din fața ochilor 

de dîrzenia acestor

un tînăr țăran voi- 
vioi, pătrunzători,

Van Ta-fun, o cunoscută artistă de cinematograf, interpreta princi
pală din noul film „Jurnalul de zi al unei surori de caritate" face 
parte dintre zecile de mii de scriitori și artiști care participă la 

munca fizică desfășurată la sate și in fabrici.

de-a rîndul, zi de zi, pământ pe 
porțiunile goale pentru a planta 
pomi. Dar ce se făcea astăzi, se 
strica a doua zi. Pământul se pre- 
vălea și muntele iți păstra mai 
departe înfățișarea de „cap de că
lugăr". Cinci luni de zile, zi de 
zi, tinerii nu au părăsit lupta. Au 
săpat terasă lingă terasă, au fixat 
pământul, au plantat pomi ți au 
învins. Muntele Pai-hu a înver
zit".

Nu știu ce comentarii aș mai 
putea face la cele spuse de tână
rul brigadier. Faptele acestea vor
besc singure, în chipul cel mai 
strălucitor despre eroismul tineri
lor chinezi care dăruiesc totul, 
trup și suflet, patriei, construcției 
socialiste.

Muntele Pai-hu mi se pare un 
simbol al dirzeniei, al devotamen
tului tinerilor țărani chinezi față 
de chemările partidului comu
nist, o expresie a înaltei lor con
științe socialiste.

— răspunse el cu un zâmbet mo
dest. Sînt altele și mai bune. Și 
a început să-mi depene următoa
rea povestire :

„Oamenii învățați ne-au spus 
că acum 1500 de ani pe aici, to
tul era înverzit. Dar atît au fost 
de prădate pădurile de către mo
șieri, distruse de învrăjbirea din
tre naționalități încît munții an 
rămas aproape goi. După elibe
rare. doar cinci la 
prafața 
plantată

Noi, 
plantăm 
2000 de 
o vom 
plantat 
pomi și 
nu părăsește muntele pînă ce acesta 
nu prinde din nou viață, deși cî- 
teodată e atît de greu... Vite, de 
pildă, muntele Pai-hu. Era un 
munte din piatră tare, înnegrit de 
vremuri și aproape complect lipsit 
de orice strat de pământ. O bri
gadă de șoc a cărat săptămâni

sută din su- 
provinciei' noastre era 
cu arbori.
tinerii, ne-am hotărît sa 
în anul ăsta fiecare cite 
pomi. Nu-i deloc ușor dai 
face. Pînă acum s-au și 
aproape 9 milioane de 
arbuști. Nimeni din noi

A. PARASCHIV

în anul trecut. In privința pro
ducției de grîu, țara noastră a 
depășit S.U.A. cu 2 milioane 
tone, iar la producția de orez pe 
hectar, țara noastră a întrecut 
Japonia, considerată ca țara cu 
cea mai mare producție de orez 
la hectar. In privința producției 
bumbacului, țara noastră a de
pășit toate țările lumii capita
liste. Producția noastră de oțel 
din anul acesta va fi de 10,700 
milioane tone față de 5,35 milioa
ne tone cit s-a realizat anul tre
cut. Anul acesta țara noastră va 
produce 80.000 de strunguri, față 
de numai 37.000 strunguri anul 
trecut.

Odată cu dezvoltarea industriei 
și agriculturii, in țara noastră a 
început procesul revoluției tehni
ce și culturale. Orientarea învă- 
țămintuluj țării noastre este îm
binarea învățămîntului cu mun
ca productivă.

Pentru a accelera ritmul con
strucției socialiste și pentru a 
pregăti trecerea la comunism, ță
ranii din diferitele colțuri ale 
țării au început să-și comaseze 
cooperativele agricole de produc
ție inființînd comune populare. 
Comuna populară, în care 
sint îmbinate industria, agricul
tura, comerțul, învățămîntul și 
organizarea militară, va grăbi 
procesul de industrializare și de 
urbanizare a satelor. In acest fel 
deosebirea dintre oraș și sat va 
dispare treptat, se vor îmbina și 
mai strins industria cu agricul
tura, munca fizică cu cea 
lectuală. Comuna populară 
în actuala etapă unitatea de 
a societății socialiste și va 
nitatea de bază a viitoarei 
tați comuniste.

Tocmai in momentul cînd po
porul chinez își închină toate e- 
forturi.e construcției pașnice în 
patria sa, nesățioșii imperialiști 
americani încearcă să-și extindă 
acțiunile agresive de la Taivan 
și insulele Penhuledao, pînă la 
insulele de coastă Țzinmîndao, 
Matsushan și altele, agravînd și 
mai mult încordarea din această 
regiune și amenințînd pacea în 
Extremul Orient și în întreaga 
lume. Cercurile agresive din Sta
tele Unite ale Americii recurg la 
provocări militare și la amenin
țări războinice împotriva țării 
noastre. Poporul chinez iubește 
cu ardoare pacea, dar el nu se 
teme de război. El se pronunță 
pentru rezolvarea pe calea paș
nică a tuturor litigiilor dintre 
China și S.U.A. La tratativele 
chino-americane de la Varșovia 
partea americană a ridicat însă

*

inte- 
este 

bază 
fi u- 

secie-

problema încetării focului ca pre
misă pentru rezolvarea probleme
lor. Aceasta însă nu este decit 
o înșelăciune pentru a induce pe 
oameni în eroare. între China și 
S.U.A. nu există război și deci 
aici nu poate să fie vorba de în
cetarea focului. Dacă imperialiștii 
americani îndrăznesc să 
țuie un război împotriva 
lui chinez, acesta nu 
zita nici o clipă și 
dușmanului înverșunat 
postă nimicitoare. In 
luptă dreaptă, poporul chinez nu 
este izolat. El se bucură de tot 
sprijinul țărilor invincibilului la
găr socialist în frunte cu marea 
noastră aliată Uniunea Sovietică, 
de solidaritatea tuturor țărilor și 
popoarelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă.

In ultimii ani, a arătat In con
tinuare tovarășul Ke Bo-nian, 
s-au dezvoltat și mai mult rela
țiile de colaborare frățească 
domeniile politic, 
cultural între 
lunile martie 
lui în curs, 
mentală a R. 
te cu președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Chivu Stoica, 
a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră și a dus cu acest 
prilej tratative cu conducătorii 
guvernului țării noastre, in ur
ma cărora a fost semnată o De
clarație comună. Vizita făcută in 
țara noastră de delegația guver
namentală romină în frunte cu 
tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, a a- 
dus un mare aport la dezvoltarea 
și pe mai departe a prieteniei 
dintre poporul chinez și poporul 
român. Declarația guvernului R.P. 
Romîne în legătură cu acțiunile 
agresive ale S.U.A. împotriva 
R. P. Chineze precum și proteste
le pe care le-a manifestat poporul 
romîn prin mitinguri ținute în 
întreaga țară, constituie un spri
jin puternic în lupta dreaptă pe 
care o duce poporul chinez pen
tru eliberarea insulelor Țzinmîn- 
dao și Matsushan, Taivan și Pen-. . 
huledao, pentru apărarea integri
tății teritoriale și suveranității 
patriei sale. Profitind de acest 
prilej, îmi exprim recunoștința 
față de poporul frate romîn, pen
tru sentimentele prietenești pe 
care le nutrește poporului chinez.

Colaborarea frățească dintre 
țările noastre va contribui la 
cauza construirii socialismului în 
ambele noastre țări, Ia consolida
rea și întărirea unității lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

dezlăn- 
poporu- 

e- 
da 
ri-

va 
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in 
economic și 

țările noastre. In 
și aprilie ale anu- 
de'egația guverna- 
P. Romine in frun-
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