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A 9-a aniversare 
a proclamării
R. P. Chineze

C o ck tai iu 1
oferit de ambasadorul 

R. P. Chineze la București
Miercuri seara, ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești, Ke Bo-nian, a oferit în sa
loanele ambasadei un cocktail cu 
prilejul celei de-a 9-a aniversări a 
sărbătoririi naționale a Republicii 
Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorgho Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec, Ion Gheorgho Maurer, Vladi
mir Gheorghiu, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Atanase Joja, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai guvernului, ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, conducători ai instituțiilor 
centrale de stat și ai organizații
lor de masă, oameni de știință, 
artă și cultură, ofițeri superiori ai 
Forțelor Armate ale R.P.R., zia
riști romîni și străini.

Au participat, de asemenea, 
șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Au fost de față membrii dele
gației culturale a Uniunii Birma- 
ne, care ne vizitează țara la in
vitația Ministerului Invățămîntului 
și Culturii.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de prietenească.

(Agerpres)
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SĂ DEA MAI MULT SPRIJIN

TINERILOR INOVATORI
Îndeplinind indicațiile partidu

lui, întreprinderile, în scopul obți
nerii celor mai bune rezultate în 
activitatea lor, dau mare atenție 
introducerii și extinderii în pro
ducție a proceselor tehnologice și 
metodelor noi de muncă, îmbună
tățirii continue a capacității de 
producție a mașinilor, a utilajelor 
și sculelor. Se creează astfel con
diții pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției, pentru pro
movarea progresului tehnic și 
îmbogățirea lui.

Pe linia acestor preocupări, un 
loc important îl ocupă activitatea 
de inovații, ca manifestare a con
științei socialiste a oamenilor 
muncii, a patriotismului lor fier
binte pentru dezvoltarea întreprin
derilor și astfel pentru întărirea 
întregii noastre economii naționale.

Cu entuziasmul, interesul și ca
pacitatea lor caracteristică, tinerii 
din întreprinderile noastre parti
cipă cu însuflețire la mișcarea de 
invenții și inovații. Și trebuie 
spus că tineretul nostru, îndru
mat și condus de partid, do
vedește în permanență că este 
in măsură să rezolve cu com
petență și pricepere cele mai grele 
probleme ale producției. La șan
tierele navale Galați, de exemplu, 
la proiectarea cargoului romînesc 
de 4.500 tone au lucrat peste 50 
de ingineri și proiectanți tineri. 
Numai anul acesta, tinerii mun
citori din brigada lui Rusu Ște
fan de la fabrica „Electroapara- 
taj“ din București au realizat 27 
de inovații care aduc economii da 
zeci de mii de lei. Un colectiv 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
constructori de pe șantierul Nă-
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vodari au adus schimbări de so
luții în executarea construcțiilor 
care au realizat economii de cir
ca 2,5 milioane lei. La fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
București, tînăra muncitoare Maria 
Munteanu, ajutată de un colectiv 
de tehnicieni, a propus eliminarea 
cupoanelor prin încadrarea mate
rialelor pe șpanuri lungi pînă la 
33 m. Prin folosirea acestei ino
vații s-a realizat o economie anu
ală de 345.000 lei.

Aceste exemple pe care le-am 
dat sînt numai cîteva djn miile, 
din zecile de mii de realizări ale 
utemiștilor ale tinerilor pornite 
din dorința de a smulge cît mai 
mult din tainele tehnicii, de a 
schimba soluțiile și metodele de 
muncă care se dovedesc depășite, 
învechite

Consfătuirea tinerilor inovatori 
din R^jiunea Autonomă Maghia
ră, caie a analizat nu de mult 
rezultatele etapei a IlI-a a între
cerii pentru dezvoltarea mișcării 
de invenții și inovații în rîndul ti
nerilor, întrecerea inițiată de 
utemiștii de la întreprinderea 
„Encsel Mauriciu" din Tg. Mu
reș, a scos la iveală inepuizabilele 
posibilități creatoare ale tineretu
lui nostru muncitor. Întrecerea 
pentru cît mai multe inven
ții și inovații în producție _ și 
pentru o cultură tehnică superioa
ră, pornită la început timid, a de
venit treptat o mișcare de masă,

î n ă L u ș i t ă

de indolență și
Raionul Beceni e un raion de 

deal și de munte. E firesc deci 
ca una din principalele ocupații 
ale țăranilor muncitori de aici 
să fie creșterea vitelor. Raionul 
dispune de pășuni întinse în raza 
fiecărei comune, fără să mai 
vorbim de cele din munți, cum 
ar fi vestitele pășuni de pe Pen- 
teleu. Iată însă că în ultimii 
douăzeci de ani pășunile de aici 
au început să se degradeze, să 
fie din ce în ce mai puțin pro
ductive. Principalul lor dușman 
a fost și este încă eroziunea. An 
de an, zeci și zeci de hectare 
s-au contaminat de această boală 
a pămintului, ajungîndu-se ca 
acum 22.000 de hectare dintre 
care 15 la sută teren arabil, 20 
la sută vii și restul pășuni să de
vină aproape neproductive. Din 
cauza eroziunii, pășunile dau o 
producție foarte slabă, sub 2.000 
kg. masă verde la hectar.

Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, a tras semnalul de 
alarmă împotriva acestui peri

col, înființind în comuna AI- 
deni în 1956 un Centru de 
Combaterea Eroziunii condus de 
către inginerul utemist Stelian 
Voicilă. Centrul, numai cu forțele 
sale proprii, n-a putut efectiv

Comitetul raional 
U.7.M. Beceni trebuie 
să mobilizeze tineretul 

pentru a salva cele 
22.000 de hectare 

amenințate de eroziune

face prea multe. Cu 60 de sala- 
riați și două utilaje au fost sal
vate, de atunci și pînă acum 700 
hectare de pășune, prin baraje 
din ziduri de piatră cu mortar de 
ciment de la 2 la 5 metri înălți
me, praguri, traverse din piatră, 
cleionaje, gărdulețe etc. Anul ace
sta se supraînsămînțează 64 ha.

nepăsare
pășune cu ierburi perene și tre
buie plantați 800.000 puieți pe 80 
de hectare. De asemenea, cu spri
jinul colectiviștilor s-a plantat 
pentru G.A.C. din Izvorul Dulce 
o livadă de 21 hectare cu pruni. 
S-au obținut și unele economii 
prin muncă voluntară la supra- 
însămînțările cu ierburi perene 
— 37.714 lei.

Toate acestea sînt însă mult 
prea puține față de importanța 
deosebită a acestei acțiuni care 
trebuie să salveze cele 22.000 de 
hectare pășuni, vii și teren arabil.

Așa cum ar fi fost firesc, ute
miștii și tinerii din raionul Be
ceni ar fi trebuit să considere 
această acțiune — în deosebi în 
urma Consfătuirii de la Cons
tanța care a trasat sarcini pre
cise pentru redarea și salvarea 
de noi terenuri agriculturii — 
ca o acțiune a lor, pe care s-o 
sprijine entuziaști, plini de în
suflețire.

In mod firesc, printre primele 
întrebări pe care i le-am pus tî- 
nărului inginer Stelian Voicilă, 
șeful Centrului de Combaterea 
Eroziunii, a fost aceea cu privire 
la sprijinul tineretului in această 
acțiune.

— Da, am primit pînă acum 
sprijinul a... zece tineri.

— Crezi că nu s-ar fi putut 
face mai mult? l-am întrebat eu 
jenîndu-mă să-mi mai notez 
în carnet cifra aceasta derizorie. 
Voiam să îndrept discuția spre 
această chestiune.

— Să vedeți, eu sînt membru 
în biroul comitetului raional 
U.T.M. Acum un an a fost o ple
nară a comitetului raional U.T.M.. 
cu care ocazie s-a făcut un plan 
foarte serios și amănunțit despre

I. MIHALACHE

(Continuare în pag. 3-a)

în care s-au înrolat din ce în ce 
mai mulți tineri muncitori, teh
nicieni și ingineri dornici să-și 
sporească contribuția lot ia bunul 
mers al producției.

întrecerea pentru dezvoltarea 
mișcării de invenții și inovații în 
rîndul tinerilor este o acțiune pc- 
litico-educativă de mare însemnă
tate întrucît ea constituie un mij
loc eficace de participare a tinere
tului la îndeplinirea sarcinilor fi
xate de partid și guvern, orientea
ză tineretul spre tehnică, spre 
complectarea culturii profesionale, 
întărește colaborarea între organi
zațiile U.T.M., A.S.I.T și sindicale 
în ceea ce privește bunul mers al 
producției. Iată de ce experiența 
bogată cîștigată de organizațiile 
U.T.M. și cercurile A.S.I.T. din 
Regiunea Autonomă Maghiară tre
buie valorificată, trebuie extinsă și 
în alte întreprinderi din Ură.

Trebuie făcut totul pentru a 
transforma mișcarea de invenții și 
inovații într-o adevărată mișcare 
de masă. In această privință, Con
siliul Central A. S. I. T. a sta
bilit unele sarcini care revin 
cercurilor A.S.I.T. din întreprinderi 
pentru sprijinirea organizațiilor 
U. T. M. în extinderea acestei 
inițiative. In ceea ce mă pri
vește, aș vrea să subliniez fap
tul că succesul acțiunii se hotă
răște jos în întreprinderi unde 
organizațiile U.T.M. și cercurile 
A.S.I.T. urmează să ducă în co
mun o activitate vie, concretă și 
convingătoare de antrenare a ti
neretului în munca de,inovații și 
de ridicare a calificării tehnico- 
orofesionale. Trebuie ținut însă 
seama că eforturile masei largi 
de tineri muncitori depuse pentru 

»realizarea de invenții și inovații 
nu va da roadele așteptate dacă 
tinerii nu vor primi un sprijin 
multilateral concret și eficace 
din partea cabinetelor tehnice. 
Ajutorul dat tinerilor muncitori 
inovatori de către cabinetele teh
nice ate un rol notărîtor în suc
cesul acestei mișcări Iată de ce 
cabinetul tehnic trebuie să fie 
locul în care tinerii să se 
adune cu regularitate, să discute 
probleme tehnice, să primească a- 
sistența tehnică, să vizioneze pro
iecții și filme tehnice, să audieze 
conferințe, să consulte cărțile și 
revistele tehnice, să ia cunoștință 
de planul tematic de inovații al 
întreprinderii astfel îneît gîndirea 
lor creatoare să fie îndreptată spre

(Continuare în pag. 3-a)

ș Ieri, în ziua întîi a anului u- 
’== niversitar, a fost sărbătoare. ' En- 
H luzi as mul studențimii nu poate 
S fi cuprins în rindurile introduc
es tive ale unui reportaj de deschi- 
H clere, precum nu poate fi cuprin- 

să emoția „bobocilor11 studenți 
S aflați ieri prima oară între stu- 
j denți. Au fost și flori, au fost 
S și felicitări și schimb de im- 
H presii din vacanță; fenomenul 
g triplei revederi a trecut : stu- 
55 denții s-au întilnit cu facultatea, 
g cu profesorii, cu colegii. Și a 

rămas în fața lor perspectiva 
== unui an de învățătură, îndemnul 

potriotic care a răsunat de la
= tribuna fiecărui amfiteatru ca 
“ roadele acestui an să fie mai

La Universitatea
Ora 10... Imensa sală a Facul

tății de științe juridice este plină 
pînă la refuz. în aplauzele care 
nu mai contenesc urcă la tribună 
Acad. A. Joja, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
învățămîntului și Culturii, acad. 
Iorgu Iordan, rectorul Universității 
,.C. I. Parhon", Pavel Țugui, șef 
de secție la C.C. al P.M.R., Flo
rian Dănălache, prim secretar al 
Comitetului orășenesc P.M.R. Bucu. 
resti, Virgil Trofin prim secretar 
al C.C. al U.T.M., academicieni, 
profesori universitari, studenți.

Un grup de studenți aduce 
flori... aplauze îndelungate... — 
toate semne ale dragostei entu
ziaste pentru cei care cu atîta 
răbdare le îndrumă lor, studenți
lor pașii spre culmile cele mai

pline, studentul să-și dăruiască 
fiecare clipă, cu pasiune și 
perseverență, studiului, muncii, 
să deslege cu sete și curiozitate, 
cu îndrăzneală, tainele științei. 
Un îndemn la zile de studenție 
pline, frumoase care-i solicită 
studentului forța, voința, entu
ziasmul. Și pentru tine tinere 
student nu poate fi mai mare 
satisfacția decît aceea de a 
ști că îți îndeplinești datoria 
față de partid și statul nostru 
democrat-popular, care înconjoa
ră cu atîta dragoste tînăra gene
rație a țării că ai intrat în fron
tul luptei pentru o cauză nobilă, 
angajîndu-te să slujești cu toată 
puterea patria, făurirea idealului 
epocii noastre — socialismul.

,.C. I. Parhon"
înalte ale științei, pentru profeso
rii lor.

în deschidere ia cuvîntul Acad. 
Iorgu Iordan, care arată pe scurt 
importantele realizări ale Univer
sității ,.C. 1. Parhon** în cei zece 
an{ «are au trecut de la reforma 
învățămîntului. în ultimul deceniu 
din această cetate a culturii, au 
plecat în toate colțurile țării sute 
de absolvenți — profesori, cerce
tători — înarmați cu cunoștințe 
temeinice, însuflețiți de un fier
binte patriotism, gata să se dă
ruie muncii de construire a socia
lismului în țara noastră. De a- 
celași sentiment sînt animați și 
studenții care pășesc astăzi în fa
cultăți într-un nou an universitar.

Luînd cuvîntul, acad. Atanase 
Joja a adresat în numele guvernu
lui și al Ministerului învățămîntu

lui și Culturii un salut călduros 
cadrelor didactice și studenților 
Universității „C. I. Parhon“ cu 
prilejul deschiderii noului an 
universitar. Vorbitorul a arătat 
că în urma măsurilor luate 
de partid și guvern, în- 
vățămîntul superior asigură pre
gătirea de cadre cu înaltă 
calificare, necesare construirii so
cialismului în țara noastră. Fun
damentat pe învățătura marxist* 
leninistă. învățaniîntul superior a 
dobîndit în anii puterii populare 
o orientare realist-științificâ și a 
contribuit la creșterea unei noi 
intelectualități educate în spiritul 
patriotismului socialist și al inter
naționalismului proletar, în spiri
tul dragostei pentru popor și pen
tru munca lui creatoare.

Acad. Atanase Joja a subliniat, 
de asemenea, sprijinul deosebit pe 
care partidul și guvernul țării 
noastre îl acordă dezvoltării în- 
vățâmîntului. menționînd condiți
ile optime create pentru îmbună
tățirea continuă a muncii de in
struire și educare a tinerei gene
rații.

Referindu-se la munca desfășu
rată în Universitatea „C. I. Par- 
hon“, vorbitorul a arătat că în a- 
ceastă instituție de învățămînt su
perior s-au obținut frumoase re
zultate în activitatea didactică și 
în munca de cercetare științifică 
atît a cadrelor didactice cît și a 
studenților. Vorbitorul a cerut ca
drelor didactice ca în noul an 
universitar să acorde o atenție 
sporită legării cunoștințelor teore
tice de activitatea practică și pre
dării științelor sociale, iar studen
ților să-și concentreze toate efor-

Aspect de la deschiderea noului an universitar la Institutul medico-farmaceutlc din Capitală 
Foto : N. STELORIAN

La G.A.S. „Scînteia" din A
raionul Negrești regiunea /)
lași însămînțările de toamnă ()
sînt în toi. Tractoriștii frun- A

tași Titi Conțu ()
și Constantin 
Harabagiu însă- (7
mînțează zilnic 0
cite 16 hectare <?
fiecare. </

Minerii din Valea Jiului 
și-au depășit sarcinile 

de plan 
pe luna septembrie

'Minerii din Valea Jiului au în
cheiat luna septembrie cu noi 
realizări de seamă. Pe întregul 
bazin carbonifer s-au extras 
18.235 tone de cărbune peste sar
cinile de plan. Acest rezultat este 
rodul muncii însuflețite a tuturor 
colectivelor de exploatări miniere 
din Valea Jiului, care și-au înde
plinit și depășit prevederile pla
nului lunar. In primele rînduri 
ale întrecerii s-au situat și de a- 
ceastă dată minerii de la exploa
tările Lonea și Uricani, care au 
extras 5.273 tone și respectiv 
4.719 tone de cărbune maj mult 
decît aveau planificat.

De la începutul anului și pînă 
la 1 octombrie harnicii mineri ai 
Văii Jiului au extras peste plan 
100.534 tone de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic.

La șantierul tineretului 
de la Iezer a început 

să lucreze a doua serie 
de brigadieri

Miercuri a început să lucreze 
pe șantierul regional al tineretu
lui de la Iezer, din regiunea Con
stanța, cea de-a doua serie de bri
gadieri voluntari, formată de tineri 
din întreprinderile și instituțiile 
orașelor, precum și din gospodă
riile agricole col active din regiune.

In cursul lunii septembrie, pri
ma serie de brigadieri a efectuat 
un mare volum de lucrări de de
frișare și curățare a terenului pe 
acest mare dig de apărare contra 
inundațiilor, terminind totodată 
construcția digului pe o lungime 
de 1.800 m.

In prima zi a noului an 
universitar

Cărui scop

iti închiniw

munca de student?
PETRU HALGA, student în anul 111 Zootehnie stă 

pufin, se glndește, apoi răspunde direct :
— Pentru a fi de folos patriei.
— Cam prea general...
— Pentru a fi de folos agriculturii patriei.
— Tot general...
— Vedeți, acesta este adevărul șl nu-,1 pot con

cretiza decît cel mult geografic.
— ?l?
— Să vă explic. Ultima perioadă de practică am 

făcut-o Ia Moșneni, în regiunea Constanța. Sînt ar
delean și în Ardeal zootehnia, meseria mea, este la 
mare cinste, însă personal consider cg regiunea 
Constanța oferă deocamdată condiții de lucru unui 
inginer zootehnist ca nici o altă regiune. Intențio
nez, de aceea, să lucrez în prima regiune complect 
colectivizată a țării. Cum s-ar zice, în*r-un fel învăț 
pentru prosperitatea acestei regiuni...

Același institut (Institutul Agronomic ,,N. Băl
cescu"). Decorul pufin schimbat: un minuscul lan 
de porumb experimental. Interlocutor:.,, o interlocu
toare. Studenta ELENA LOBODAN, anul IV Agri
cultură. Întrebarea, aceeași.

— Pe mine m-a 
trimis la studii su
perioare Facultatea 
muncitorească din 
lași, iar acolo m-a 
trimis colectivul u- 
nei unități producti
ve. Din facultate voi 
ajunge într-un alt 
colectiv de muncă. 
Am fost trimisă la 
școală cu încredere, 
sînt așteptată în 
producție cu încre- 
lere. Iatg pentru 
:e învăț. Concret, 
îș putea ]ua chiar 
aetecul acesta se- 
nănat cu porumb. 
Chiar știulelele pe
care-1 vedeți (foto-reporteru) atîta aștepta...). Sînt 
convinsă că munca experimentală și rezultatele de 
aci ar spori belșugul a zeci și zeci de eo'ect've. Ș: 
toate cunoștințele care se predau în institut. Dar 
ca să ajute, trebuie să le știu...

Dintr-o defecțiune tehnică, fotografia s-a ratat. Nu 
mă {ine condeiul să sdbștitui conciziunii foto-repor- 
terului descrierea pur reportericească. Un singur lu
cru pot spune cu precizie: interlocutorul nostru este 
fiul uneia din țările Africii. Atîta vreme cit îl tntll- 
nim pe coridoarele unui institut de la noi, nu văd 
de ce l-am ocoli cu întrebarea.

— Cărui scop îmi închin munca de student ? In 
cazul meu răspunsul se impune de la sine, răspundă

amabil. Pentru ce ar putea să învețe forajul sonde
lor un țînăr dintr-o țară c>a Sudanul, cu bogate ză
căminte petrolifere, de-abia scăpată de sub domina
ția de 57 de ani a imperialiștilor englezi ? Firește, 
pentru a contribui la crearea unei industrii petroli
fere proprii, la exploatarea unei bogății naționale de 
neprețuit spre care-și aruncă ochii lacomi multe com
panii străine. Sînt, deci, unu’ din aceia în sarcina 
cărora cade reconstrucția economică a țării mele. 
Mă așteptam î.nsă să-mi adresați altfel întrebarea : 
pentru ce eu, Mamun Muhamedi, student sudanez, 
învăț în Institutul de petro,1 și gaze din Republica 
Populară Romînă ?

— E o idee...
— In primul rînd pentru că Romtnla democrat- 

popularg rhi-a oferit cu generozitate această posibi
litate, prin bursă. Apoi, nivelul atins de dumnea. 
voastră în domeniul utilajului șl industriei petroli
fere este dintre cele mai înalte. O adevărată școală 
pentru cine vrea să învețe; și eu vreau din tot su- 
fieful.

Iar noi, adică eu si foto-reporterul, urîndu-l suc
ces, am pornit mai departe. Nu prea departe. Pînă 
la Filologie.

...După freză pare a fi poet (colaboratorul meu, 
foto-reporterul t-a prevenit că dacă nu și-o adună 
pufin, nu încape în obiectiv). După catalog e stu
dent la critică literară. Ambele ipoteze sint adevă
rate. Aurel Zăinescu din anul 11 urmează critica lite
rară și scrie versuri.

— Pentru ce...
— ... scriu ?
— Nu. Deocam

dată, pentru ce în
veți ?

— Pentru că nu
mai știind te poți 
încadra (cu forțele 
ale) efortului crea.

>r ce se desfășoa
ră pe frontul cuîtu- 
■i socialiste a țării 
>oastre ca și în 
oate celelalte do- 
nenii. Tehnica ver- 
sului cere mește
șug; conținutul său 
însă, mesajul ver
sului, cere mai 
mult. Acest „mai
mult" vreau șă-l dohîndesc zi de zi, învățînd, mun
cind, cunoscînd viata.

lată acum un om aproape matur. Peste un an,

I. BUCHERU
(Continuare in pag, 3-a)

turile pentru însușirea învăță
turii marxist-leniniste și a tuturor 
disciplinelor.

în încheiere, acad. Atanase Jo
ja a urat cadrelor didactice și 
studenților Universității „C. I. 
Parhon“ depline succese în acti
vitatea din noul an universitar.

Au mai luat cuvîntul acad. H. 
Hulubei, acad. I. Murgulescu.... 
Fiecare cuvînt rostit de ei și de 
cei care au ținut să salute eveni
mentul deschiderii anului univer
sitar, constituie un imbold la o 
muncă perseverentă, creatoare, la 
o atitudine demnă studențească.

La Institutul Politehnic
Celor din anul I li s-a făcut în 

această zi — a primului lor pas 
in institut — cinstea de a folosi 
în exclusivitate intrarea principa
lă. Sgomotoși și sfioși totodată, 
plini de prospețime și gravi au 
pătruns în grup mare pe poarta 
masivă, larg deschisă. Cine sint 
ei ? Fii ai oamenilor muncii a- 
prinși de dorința vie de a învă
ța, de a se pregăti la școala cea 
mai înalta a cadrelor de specia
liști. Cornel Munteanu care ah a 
a părăsit băncile școlii medii, în 
Caransebeș, a venit aici împins 
de pasiuni a pentru matematică și 
fizică, pentru electronică; Maria 
Ionescu, ale cărei codițe trădea
ză pe fosta elevă, e convinsă că 
chimia industrială e menirea ei; 
conștiința că învățînd vor putea 
să valorifice mai din plin capa
citățile lor în folosul patriei, i-a 
mînat spre institut pe strungarii 
Florea ITîstîc și Marian Dumi
trescu, pe electricianul Petre Can- 
ja — toți trei de la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu". Iată cam cine 
sît ei, proaspeții studenți ai anu
lui I!

Colegii lor mai vîrstnici, i-au 
întîmpinat acolo, la intrare. 
Le-au strîns mîinile cu căldură, 
le-au împărțit insigne ale asocia
ției, i-au felicitat pentru acest e- 
veniment de seamă din viața lor.

Torentul tineresc al studenților 
noi și vechi a pus stăpînire pe 
marele amfiteatru al institutului. 
Oaspeți de cinste au venit la 
sărbătoarea lor. Șt. Bălan — ad
junct al ministrului Invățămîntu- 
lui și Culturii, Dumitru Simules- 
cu — adjunct al ministrului Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor, 
Șt. Cluceru — secretar al Comi
tetului orășenesc P.M.R.-Bucu
rești, academicieni, profesori, re
prezentanți ai întreprinderilor in
dustriale.

Cuvîntul de început l-a rostit, 
prof. dr. Constantin Dinculescu, 
rectoruf institutului. S-a desprins 
din cuvîntul său mai ales rolul 
de seamă pe care Institutul Poli
tehnic îl are în pregătirea cu te
mei a detașamentelor de specia
liști pe care-i cere construcția 
socialistă din patria noastră, pre
cum și condițiile deosebite crea
te în institut pentru studiu, pen
tru munca științifică.

In numele studenților a vorbit 
Grigore Bodea. N-a trecut decît 
un an de cînd el însuși, venind 
din producție, trăia pentru prima 
dată sărbătoarea deschiderii unui 
nou an universitar. A vorbit fru
mos, înflăcărat. Cineva șoptea, 
nu fără admirație, că tînărul de 
la tribună a fost furnalist la 
Hunedoara. In puținele cuvinte 
pe care le-a rostit era întrunită 
voința colectivă a noilor și ve
chilor studenți de a servi cu cre
dință patria, asigurarea hotărîtă 
dată partidului și guvernului, 
dascălilor iubiți, de a-și însuși 
temeinic cunoștințele predate la 
cursuri pentru ca de pe băncile 
institutului să pășească în fron
tul construcției socialiste ca in
gineri, în stare să stăpînească 
știința și tehnica și s-o pună în 
slujba înfloririi patriei.

La Institutul Agronomic 
„Nicolae Bălcescu"

La Institutul Agronomic „Nico
lae Bălcescu" din Capitală, festi
vitatea deschiderii anului univer
sitar a cunoscut o mare partici
pare : zeci de cadre didactice și 
mii de studenfi s-au întilnit la in
stitut, tirîndu-și reciproc bun în
ceput de an universitar.

Fosta școală agricolă, înființată 
acum 100 de ani in comuna Pan-

Solemnitatea înmînării 
unor decorații

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

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Jon Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, general de ar
mată Emil Bodnăraș, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

Pentru vechime în serviciul For
țelor Armate ale Republicii Popu
lare Romine, printr-un decret al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale s-a conîerit Ordinul „Meritul 
Militar" clasa a IlI-a și Medalia 
„Meritul Militar" unor generali, 
ofițeri și sergenți reangajați din 
Ministerul Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Rotnîne.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a felicitat pe cei decorați urindu-le 
noi succese în activitatea lor.

A mulțumit pentru înaltele dis
tincții acordate generalul locote
nent Floca Arhip, adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate ale R.P, 
Romine.
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Met amorf oza
unui concurs

Comisia muncitorească 
a Comitetului regional 
U.T.M. Stalin împreună 
cu A.S.I.T. au inițiat in 
perioada 1 ianuarie — 
15 mai a.c. un concurs 
de inovații rezervat tine
rilor muncitori și tehni
cieni din întreprinderile 
regiunii. La închiderea 
concursului urma să 
deschidă o expoziție
lucrările prezentate de 
participanți.

Iată cum s-a desfășu
rat acest concurs :

se
cu

s-a făcut
N-a existat niciodată nimic 

scris între ei. Fapt este că o 
înțelegere tacită ființa de mai 
multă vreme: „Noi nu vă 
criticăm pe voi, iar voi nu ne 
criticați pe noi". ..Trustul" 
înțelegerii era format din cîți- 
va tineri învățători din 
comunele Ghiojd și Bîsca 

Ghiojd din raionul Cislău, re
giunea Ploești. Nu știu cum 
s-au găsit. Dar vorba prover
bului : „A tunat și i-a adu
nat". Oameni cu inimă bună! 
Și cu teorii proprii în mate
rie de critică ! „Păi, dacă cri
tici — spuneau eț — înseam
nă că vei fi, pînă la urmă, și 
tu criticat. Asta înseamnă, 
mai departe: „că află tot sa
tul cine știe mai ce? Așa...“. 
Poate, „farniliuța" ar mai fi 
trăit multă vreme în pace și 
bună înțelegere dacă o întîm- 
plare „nefericită" n-ar fi 
zguduit-o din temelii.

Totul a pornit din mo
mentul cînd s-a pus problema 
creării unei brigăzi artistice 
de agitație a comunei Ghiojd. 
Tovarășul Ion Popescu, secre
tarul comitetului U.T.M. co
munal a invitat să ia parte 
alături de tinerii din comună, 
în brigada artistică, pe învă
țătorii Ana și loan Bocioacă 
și pe Maria Dincă.

— Brigada artistică? s-au 
mirat învățătorii. Fie! Ne 
dăm concursul, dar cu o sin
gură condiție: activitatea ei 
să se rezume la... doine, mu-

dreptate
zică ușoară și la recitări din 
poeții clasici și contemporani.

Cînd li s-a vorbit de rolul 
și restul brigăzii artistice au 
răspuns răspicat: „Nu tova
răși ! Așa ceva nu ne intere
sează. Asta nu ne trebuie 1 
Să ne punem rău cu oamenii. 
Noi trăim bine și așa".

Intr-o bună zi, pe gardurile 
comunei au apărut 
Brigada artistică 
țăranii muncitori la 
spectacol. Și-atunci 
ța" a sărit în sus:

— Cum spectacol ? 
spectacol ? Fără noi ? Cine a 
făcut textele? Răspunsul urma 
să-l afle mai tîrziu.

Și iată și ziua spectacolu
lui. Sala, arhiplină.

— Au să se facă de rh se 
încurajau între ei cei trei în
vățători. După unele numere, 
unul din membrii brigăzii re
cită o poezie în care era 
vorba tocmai de cei trei în
vățători care nu sprijină 
munca culturală. După spec
tacol, cei trei învățători ^au 
plecat direct la secția de în- 
vățămînt și cultură a sfatului:

— Cerem desființarea bri
găzii. Și asta imediat I

— Cu noi se pun ei 1 „Las- 
că-i aranjăm, de-o să ne țină 
minte toată viața. îi lecuim. 
noi de critică... Ehei 1 cu criti
ca nu-i de jucat. Și-ncurajîn- 
du-se reciproc au trecut la 
fapte.

După care ofensiva se des- 
lănțui pe toate fronturile :

afișe noi. 
invita pe 
primul ei 
„familiu-

Care

La sfatul popular raional: 
„Cine s-a găsit să facă poe
zie ? Sfrijitul ăla de Olaru, 
mîsgălitorul de hîrtie de la 

cooperativă 1
La comisia de împăciuire a 

sfatuiui: Asta-i critică? Asta-i 
brigadă ? Trebuie desfiin
țate! Și critica și brigada. Să 
se facă dreptate.

La procuratura raională: 
Auziți îndrăzneală 1 Să ne 

critice pe noi! Și încă-n ver
suri ? Și-n cîntece 1 Nici mă
car n-au habar de note mu
zicale.

Și uite așa cei trei învăță
tori, Ana și loan Bocioacă 
precum și Maria Dincă, bă
tură toate drumurile raionu
lui.

Cîtă alergătură, cîte jalbe 
și cîte lacrimi irosite zadarnic !

Și ce oameni „haini" sînt 
peste tot. Auziți, să nu li se 
dea nicăieri dreptate. Și parcă 
s-au înțeles cu toții. Peste tot 
unde s-au adresat, același 
răspuns : critica a fost in în
tregime justă.

Auziți cîtă lipsă de conside
rație pentru cei trei eroi ai 
noștri: critica a fost în între, 
gime justă...

Dar lucrurile nu s-au ter
minat aici. Recent, într-o a- 
dunare generală faptele celor 
trei învățători au fost luate 
în discuție. Și după faptă — 
răsplata. Gîtuitorii criticii au 
fost scoși din rîndurile utemi- 
știlor.

ȘTEFAN POTOR 
activist

omnizccc sarcini€U • •

Âu luat sfîrșit 
lucrările Contermței

EE

de

deurmate

și biologici 
tipurilor

Marți au luat sfîrșit în Capi
tală, lucrările Conferinței de pe
dologie, organizată de Academia 
R.P. Romîne, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Comitetul 
Geologic.

La lucrările conferinței au luat 
parte pedologi din R.P. Albania, 
R.P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
U.R.S.S. și R.P. Ungară.

O mare parte a lucrărilor Con
ferinței s-a desfășurat pe teren, în 
cadrul unei expediții științifice de 
studii. Participanții și-au confrun
tat opiniile științifice la fața lo
cului, în scopul găsirii celor mai 
potrivite soluții în domeniul gene
zei, clasificării solurilor și a in
dicilor pentru caracterizarea tipu
rilor de sol.

După încheierea expediției par
ticipanții au continuat lucrările
Conferinței la București. Pedologii 
romini au prezentat 16 referate 
științifice, iar pedologii străini 12 
referate asupra genezei și clasifi
cării solurilor, întocmirii hărților 
de sol la diferite scări, precum și 
indicii fizici, chimici 
pentru caracterizarea 
sol.

Referatele au fost 
discuții.

Conferința a făcut o 
comandări menite să 
doptarea unei terminologii unice 
referitoare la solurile din răsări
tul Europei, la întărirea colabo
rării pe plan internațional în do
meniul pedologiei, precum și la 
unele măsuri care să ușureze în
tocmirea hărții solurilor Europei.

xs
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re-serie de 
ducă la a- O

Aspect exterior al Casei de cul
tură a tineretului din raionul 

„Nicolae Bălcescu"

Vizitele delegației Seimului 
R, P. Polone

Casa de cultură a tineretului 
din raionul „N. Bălcescu4* 
și-a început activitatea

• • •

S-o sprijinim!
Interviu cu tov. Alexandrina Oprimă, secretar 
al Comitetului raional U. T. M „N. Bălcescu"

Spune-mi te rog, cum pot 
să stau de vorbă cu tovarășul Si
mon Robert ? — m-am adresat 
unui tînăr cu părul castaniu, întîl- 
nit în localul sfatului popular ,al 
comunei Răducăneni, raionul 
Huși.

— E greu, tare greu. Simon 
Robert nu-și vede capul de tre
buri. Uite, acuma întocmește .un 
plan de muncă împreună cu se
cretarul organizației de bază 
U.T.M., cu responsabilul grupei 
sindicale Finanțe-bănci, cu secre
tarul consiliului comunal U.G.F.S., 
cu președintele băncii-cooperativă, 
cu-n consilier al cooperativei de 
consum, cu-n membru al comite
tului executiv al sfatului popular 
comunal, cu referentul cu starea 
civilă de la sfat, cu-n membru 
al comitetului raional U.T.M., cu-n 
deputat comunal, cu-n membru al 
colectivului gazetei de perete..

— Interesant plan de muncă ! 
— m-am mirat eu gîndindu-mă la 
competența celor zece oameni. îm
pins de curiozitate am încercat să 
trag cu urechea spre ușa de ste
jar. Liniște. Nu. Gînd și cînd, în 
anticameră intrau cetățeni care la 
întrebările puse de tînărul cu pă
rul castaniu răspundeau că-1 
caută:

— Pe
- Pe
— Pe

de consum I
— Pe referentul cu starea civilă!

mai adunăm ? 
împrumut de la

— Fier vechi,
— Vreau să 

bancă...
— Podul stricat de peste rîu 

s-a...
— Echipei de fotbal îi lipsește...
— Un certificat de căsătorie I
— Sînteți convocat urgent la...
— Culesul porumbului nu mer

ge...
— Pe rînd, pe rînd! strigă Si

mon Robert amețit de-abinelea.
Pe urmă, 

ceată, eroul 
biroul său.

— Nu înțeleg, parcă mi-ai 
că Simon Robert întocmește 
plan de muncă împreună cu zece 
reprezentanți ai diferitelor institu
ții și organizații obștești ?

— Scuză-mă, am uitat să-ți 
spun că cele zece funcții le deți
ne... Simon Robert Inimos și pri
ceput băiat! Deh, se zice că are 
și el lipsuri: nu vrea să-și com- 
plecteze studiile, nu 
primească nicio altă 
mai

_ , lea.
însoțit de întreaga 

nostru s-a retras în

zis 
un

om să fie încărcat cu atîtea 
sarcini ?

Lăsăm pe seama celor în 
drept să dea răspunsul cu
venit.

GR'. ANGHELUȚA 
activist U.T.M.

Record
Tovarășii din conducerea 

întreprinderii cinematografice 
Suceava au stabilit un nou 
record de auto-moto. Caravana 
cinematografică a acestei în
treprinderi a reușit să se în- 
vîrtească timp de trei ani de 
zile în jurul satului Sarada- 
Drăgușeni (raionul Săveni) 
fără să prezinte vreun film în 
acest sat.

La sediul întreprinderii se 
duc dispute aprige pentru o- 
moiogarea recordului, întrucît 
unii susțin că mai sint și alte 
performanțe, tot atît de „va
loroase".

FLOREA MUHA 
agricultor

președintele băncii! 
secretarul U.C.F.S. I 
consilierul cooperativei

Mă rog, pe toți cei ce se aflau 
în ședință îi căutau cîte unul sau 
doi oameni.

— Așteptarea nu ne-a fost de 
lungă durată. Două-trei pocnete 
de dușumea uscată, un scîrțîit 
prelung de balamale neunse și în 
pragul ușii apăru... un singur om: 
Simon Robert I

Oamenii din anticameră îl asal
tară cu probleme:

Mi-a născut nevasta un..

Strigătu^a
(Adresată conducerii G.A.C. 

Șibot din raionul Orăștie — 
care nu ia măsuri pentru pă
strarea în bune condițiuni 
uneltelor agricole).

a

U-iu-iu pe dealul gol 
Zac acolo fără țol 
Aruncate-n ploaie-n, vînt 
Adincite în pămint 
Ale noastre prășitoare 
U-lu-iu cum nu vă doare ?

GRIGORE GERMARF.ANU 
colectivist

Aude
dar nu le potrivește

— Alo I.. alo S.M.T.-ul Titu î
— Da Titul

. — Tovarășe, aici președin
tele întovărășirii agricole din 
satul Ciocănești. Alo 1 Se 
aude ?

— Da, tovarășe se aude 1
— Am cules viile... e gata 

mustul... se aude ?
— Perfect 1 venim imediat I
— Trebuia să ne trimiteți 

de săptămîna trecută o brigadă 
de tractoare ca să începem 
și noi însămînțările. Se aude 
tovarășe ?

— Nu prea se aude, sînt 
paraziți pe fir.

— Păi ce facem frate? am 
terminat celelalte lucrări și 
acum vrem să terminăm cu 
arăturile și însămînțările de 
toamnă.

— Vorbește tovarășe mai 
clar că nu se înțelege nimic.

— Alo 1.. ești un încurcă 
lume! Se aude ?

— Nu se aude nimic tova
rășe, revin-o altădată cînd e 
„atmosfera" mai puțin încăr
cată.

0. NICULAB 
funcționar

vrea să mai 
funcție! Oare 
just capoate, oare e

REFEftEMT

CONSTANȚA 1 (de la trimisul 
special „Agerpres") —

Miercuri dimineața membrii de
legației Seimului R. P. Polone în 
frunte cu mareșalul Seimului 
Czeslaw Wycech au părăsit Ca
pitala plecînd cu avionul la Con
stanța.

Oaspeții sînt însoțiți de tov. 
Constantin Pîrvulescu, președinte
le Marii Adunări Naționale.

Deputatul Marii Adunări Națio
nale Tudose Vasiliu, președintele 
sfatului popular al regiunii Con
stanța, a urat delegaților polonezi 
un călduros bun venit în regiu
ne. Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților buchete de flori.

Răspunzînd conducătorul dele
gației parlamentare poloneze, ma
reșalul Seimului R.P. Polone 
Czeslaw Wycech a spus printre 
altele: „Delegația noastră a venit 
în mijlocul poporului romîn pen
tru a cunpaște frumoasa sa țară, 
Republica Populară Romînă. Am 
venit în Romînia pentru a avea 
unii cu alții un schimb de expe
riență în domeniul construirii so
cialismului Am venit pentru a 
contribui împreună la întărirea și 
pe mai departe a prieteniei traini
ce dintre popoarele noastre, pen
tru a întări și mai mult unitatea 
țărilor socialiste".

Referindu-se la marea sărbă
toare a eroicului popor chinez, a- 
niversarea proclamării R.P. Chi
neze, conducătorul delegației par
lamentarilor polonezi a spus: 
„Marea Chină Populară luptă as
tăzi cu hotărîre pentru construirea 
socialismului, pentru apărarea 
suveranității sale naționale și a 
păcii în lume. Această luptă este 
sprijinită cu fermitate de Uniunea 
Sovietică și alături de ea de R.P. 
Romînă, R.P. Polonă și de toate 
țările marelui lagăr al socialismu
lui. Prietenia frățească și unitatea 
țărilor noastre este o contribuție 
hotărîtoare în lupta pentru apă
rarea păcii în lume".

Prima vizită făcută de membrii 
delegației Seimului R.P. Polone în 
regiune a fost la gospodăria co-

lectivă „Olga Bancic" .din Palazu 
Mare, în apropierea orașului Con
stanța. Președintele gospodăriei 
colective Gh. Bileca a vorbit oas
peților despre succesele obținute 
de colectiviști în dezvoltarea pro
ducției agricole și șeptelului. El a 
vorbit de asemenea parlamentari
lor polonezi despre viața grea de 
odinioară plină de lipsuri a satu
lui dobrogean, scoțînd în eviden
ță viața îmbelșugată de astăzi a 
colectiviștilor, participarea lor la 
rezolvarea treburilor

Membrii delegației 
poloneze au vizitat 
dăria agricolă de 
Simo“, unde s-au 
deaproape de organizarea gospo
dăriei și de sprijinul pe care îl dă 
unităților agricole cooperatiste din 
regiune.

După un scurt popas la stațiu
nea Eforie, oaspeții au vizitat sta
țiunea experimentală viticolă Mur
fatlar

Directorul stațiunii și alți spe
cialiști au dat oaspeților explicații 
în legătură cu cultura renumitei

obștești, 
parlamentare 
apoi gospo
stat „Donca 
interesat în-

în legătură cu cultura 
vițe de vie Murfatlar.

Seara, membrii delegației Sei
mului R. P. Polone au asistat la 
Constanța la un spectacol de cîn- 
tece și dansuri populare romînești, 
dat de Ansamblul „Brîulețul" al 
sfatului popular orășenesc Con
stanța.

In legătură cu vizita delegației 
parlamentare poloneze în țara 
noastră, deputatul Seimului R. P. 
Polone, Stanislaw Osinski, preșe
dintele colectivului de deputați din 
Varșovia, frezor la întreprinderile 
de producția lămpilor 
„Roza Luxemburg" din 
a declarat: „Ne simțim 
cui poporului romîn ca 
milie dragă nouă Sînt fermecat 
de ospitalitatea dv., de sincerita
tea prieteniei dv. Noi vom trans
mite aceste calde sentimente fră
țești poporului Poloniei populare 
și fiți siguri că oricînd, veți găsi 
în rîndurile tuturor oamenilor 
muncii polonezi sentimente ase
mănătoare.

Deschisă de curind, casa de 
cultură a tineretului din raionul 
„Nicolae Bălcescu" mai păstrea
ză încă mirosul de var, de vop
sea proaspătă. Cu toate acestea 
viața a început să pulseze : intr-o 
încăpere un grup de tineri se sfă
tuiesc cum să aranjeze colțul 
V.T.C., au început repetițiile la 
cor și la dansuri, iar ușa de la 
intrare aproape că nu se mai în
chide din pricina tinerilor care vin 
să se intereseze de activitatea ca
sei lor. In puținul timp care a 
trecut de l-a deschidere s-au dat 
citeva festivaluri artistice, au fost 
organizate seri distractive, o după- 
amiază închinată aniversării a 10 
ani de la reforma învățămîntului, 
o discuție despre filmul „Pavel 
Knrceaghin" etc. Poate că pini în 
prezent activitatea este oarecum 
unilaterulă. dar aceasta e doar în
ceputul, Ce se va face in viitor, 
cum va răspunde casa de cultură 
preocupărilor multilaterale ale ti
neretului din raion, care va fi 
contribuția organizațiilor de bază 
pentru realizarea unei bogate ac
tivități educative, iată întrebările 
cu care ne-am adresat tovarășei 
Oprița Alexandrina, secretar al 
comitetului raional U.T.M.

— Casa de cultură este a tine
retului și acest lucru s-a simțit de 
la așezarea primelor cărămizi. 
Contribuția organizațiilor de bază 
U.T.M. a fost masivă la ridicarea 
construcției și tot pe ea contăm 
în desfășurarea întregii noastre ac
tivități. Totuși ce vom face ?

în afara consiliului
cere noi am trecut la recrutarea 
unui larg activ, format din tineri 
cu inițiativă care iubesc munca 
culturală cu multiplele ei laturi, 
au experiență și sînt hotărîți să 
ne ajute. în ședințele noastre cu 
secretarii organizațiilor de bază, 
vom prezenta planul de perspec
tivă — eventual pe o lună înain
te și vom urmări ca el să ajungă 
în organizațiile de bază, să fie 
cunoscut de fiecare tînăr. Pentru- 
că tinerii vor fi animatorii între
gii noastre activități, ei vor fi 
spectatori și interpreți, ei vor frec
venta cercurile care se creează și 
tot ei se vor recreea la serile di
stractive. Pînă acum s-a crezut că 
organizațiile de bază ne pot spri-

de condu-

electrice. 
Varșovia, 
în mijlo- 
într-o fa-

Un scurt itinerar parizian, o Jumal de ISCtUră
furtună de gradul unspre
zece în inima Atlanticului 

și într-o dimineață calmă, cu cerul 
senin, călătorii de pe „Ile de 
France" au descoperit țărmul a- 
merican. O palmă de pămint, lip
sită de pulsațiile vieții, se pierdea 
în depărtări și cârduri de pescă
ruși dădeau târcoale vasului. As
cuns parcă sub o pînză fumurie, 
New York-ul își etala dimensiu
nile arhitectonice.

In mulțimea veselă de pe „lle 
de France" se aflau șapte ziariști 
sovietici. Străbătuseră nesfîrșite 
întinderi de uscat și de apă pen
tru a cunoaște realitatea america
nă cu proprii lor ochi. Pe bord 
i-au întâmpinat reporterii celor mai 
mari ziare new-yorkeze.

— Ce doriți să vedeți în Ame
rica ?

— Tot ce e mai interesant, toa
te lucrurile cu care se mândresc 
americanii...

Citeva clipe mai tîrziu, pe chei, 
niște indivizi surescitați, cu ochii 
teșiți din orbite, împărțeau mani
feste provocatoare împotriva zia
riștilor sovietici.

Așa a început vizita în S.U.A. 
a gazetarilor sovietici. 33 de zile 
au parcurs marile orașe, au po
posit printre minerii din Munții 
Stîncoși, au stat de vorbă cu fer
mieri din Arizona sau cu respec
tabili congresmeni din Washing
ton. Din luna aceasta de călătorie 
pe pămîntul american, Boris Po
levoi ne-a comunicat, adunate în
tr-un volum, impresiile sale. Sînt 
însemnări zilnice pe oare scriitorul 
le-a așternut pe hîrtie sub impul
sul imediat al întâmplărilor, atent 
să nu uite nimic, să redea totul 
cu o prospețime nealterabilă de 
trecerea timpului. Polevoi privește

Falsă strălucire

*) Boris Polevoi: „Impresii din 
America", Editura Tineretului.

realitatea americană cu ochiul ți
nui om venit dintr-o țară care 
a înlăturat definitiv inegalitatea 
socială și națională, transformînd 
raporturile de exploatare a omu
lui într-un simplu obiect de 
studiu pentru cercetătorii științe
lor sociale. Privită de pe această 
poziție principială, viața americană 
oferă o acumulare de contraste ce 
indignează. Bogăția ce-și găsește 
egal doar în basme, sălășluiește 
în vecinătatea mizeriei celei mai 
cumplite, a mizeriei de cel mai 
autentic gen colonial. Imaginea a- 
ceasta trebuie multiplicată pe 
scară întregii Americi.

Contactul ziariștilor sovietici cu 
realitatea americană în ansamblul 
ei a fost dificil. Departamentul de 
Stat al S.U.A. a stabilit un itine
rar cu limite precise, ce evita, cu 
o grijă evidentă, orice contact care 
putea produce o impresie ne
gativă. In timpul vizitei în Munții 
Stîncoși, unul din ziariștii sovie
tici s-a interesat dacă nu este po
sibilă o scurtă raită pe la casele 
minerilor. Era pe-o ulicioară în
gustă și întortocheată, cu căsuțe 
scunde, cocoșate, murdare și cu 
copil: și palizi și slabi. însoțitorul 
american, un ghid sau „public re
lation" cum sună oficial funcția 
sa, a aruncat ziariștilor sovietici o 
privire speriată.

— Nu, nu, lăsați asta I Bărbații 
sînt cu toți la mină, iar femeile 
n-au să ne lase să intrăm. Și apoi 
ar fi și primejdios: bîntuie atî
tea epidemii...

Și-a dat seama că a făcut o 
gafă. A bătut în retragere. Nu,

epidemile sint rare, se gîndea la 
reumatism.

— Dar reumatismul nu e o 
boală molipsitoare, insistă un zia
rist sovietic. Ce-ar fi să mergem ?

— Nu, nu, domnilor, să nu mai 
vorbim despre asta 1 — imploră 
însoțitorul american.

Însemnările lui Boris Polevoi nu 
insistă în relatarea faptelor. Totul 
este creionat cu o mare economie 
de cuvinte, din citeva trăsături 
esențiale. Dar măiestria scriitoru
lui te poartă pe nesimțite în pie
zul semnificațiilor, tfi comunică 
impresiile sale cele mai profunde, 
te face să trăiești — împreună cu

Un tablou veridic 
al Americii zilelor 

noastre *)

el — întâmplare după intim- 
plare.

Uimește competența cu care Po
levoi abordează probleme compli
cate de industrie, de economie a- 
grară sau diplomatice. Iți dai sea
ma însă că această competență 
este rodul unei profunde cunoaș
teri a vieții. Vizitele în diferite 
întreprinderi americane dau posi
bilitate ziariștilor sovietici să cu
noască nivelul de dezvoltare teh
nică a industriei din S.U.A. Dar 
cel mai caracteristic fapt înregis
trat cu acest prilej se referă la 
viața muncitorilor. Realitatea des
tramă legenda „capitalismului 
popular", yizitînd, la Cleveland,

uzina de motoare „Ford", Polevoi 
a stat de vorbă cu un muncitor, 
un fel de tehnician. Aparent ve
nitul său este bunicel. Dar cit 
costă chiria ? 25 la sută din cîș- 
tig. Impozitele obișnuite ? 20 la 
sută. Asistența medicală ? „Vezi 
de te îmbolnăvește că toate econo
miile tale trec în buzunarul doc
torului" — exclamă muncitorul 
respectiv. Un ziarist sovietic îl în
treabă dacă-și petrece concediul 
în stațiuni balneo-climaterice. 
Muncitorul era mirat:

— Și de unde să iau banii pen
tru treaba asta ?

America nu înseamnă numai 
zgîrîie nori, reclame fascinante și 
tulburătoare stele cinematografice. 
America nu înseamnă doar Reno 
— orașul tripourilor și divorțuri
lor, sursa de inspirație a presei a- 
mericane de scandal. America tre
buie privită și pe scară de servi
ciu. Ziariștii sovietici au primit de 
altfel la Salt Lake City un bilețel 
semnificativ. „Dumneavoastră vi sa 
arată numai intrările principale— 
scria autorul celor citeva rînduri. 
Nu uitați că în America sînt fi 
scări de serviciu". Dacă ar fi să 
amintim doar despre soarta tra
gică a indienilor decimați în re
zervații, am putea deschide unul 
dintre vele mai negre oapitole ale 
realității americane.

Cititorul este interesat și de un 
alt aspect: cum reacționează ame
ricanul simplu în problema păcii 
și războiului? Și aci ziariștii so-, 
vietici au făcut constatări intere
sante. Intr-o seară, Polevoi a vi
zitat locuința ținui muncitor. Ga&

da era somnoroasă. Cînd a venit 
însă vorba despre pace n-au exis
tat rețineri în ceea ce privește ex
primarea dorinței de a se alunga 
primejdia războiului. In general. 
Polevoi subliniază că numeroși a- 
mericani nu ezită să condamne po
litica aventuristă a lui Dulles.

Cînd cunoști toate acestea, înțe
legi mai clar că provocările împo
triva ziariștilor sovietici au fost 
străine de voința majorității 
poporului american, fiind inspirate 
de cercurile oficiale. înțelegi că 
domnii congresmeni sau adjunctul 
lui Dulles, Murphy — „omul si
tuațiilor tulburi" — în cuvintele 
de loc rezonabile pe care le-au a- 
dresat ziariștilor sovietici n-au ex
primat de cit punctul de vedere 
al celor ce cîrmuiesc America în 
numele și din voința Wall-Streelu- 
lui. înțelegi că America rămine 
țara marilor contraste, că între mi
nerii din Munții Stîncoși sau fer
mierul din Otah și domnul Ro- 
ckeffeller nu poate fi pus semnul 
egalității.

Polevoi — după cum ne-a aver
tizat încă din prefață — nu face 
apel la statistici, tabele economice 
sau citate din savante lucrări. El 
a dat tiparului însemnările așa 
cum au fost scrise în timpul vizi
tei în America. Dar însemnările 
acestea așternute pe hîrtie, pe me
sele din camerele de hotel, în ore 
răpite somnului, sînt un tablou ve
ridic al Americii zilelor noastre, 
zugrăvit de un mare scriitor, con
știent de răspunderea sa. Lucra
rea lui Polevoi are o dublă va
loare — literară și politică. Valoa
rea literară se impune de la pri
ma pagină, în ciuda excesului de 
modestie din prefață. Valoarea po
litică o conferă bogatul material 
de viață, care demască cercurile 
dominante din S.U.A., punînd în 
adevărata lumină realitatea ame
ricană.
'b'j EUGEN1U OBREâ

jini doar trimițînd la cererea noa
stră — echipa artistică, ori de 
teatru din unitatea respectivă. Dar 
noi vrem să creăm formații arti
stice proprii ale casei de cultură 
și de aceea am trecut la recruta
rea celor mai talentați tineri pen
tru cor și echipa de dansuri. A- 
cum trecem la formarea echipei 
de teatru. De asemenea ne am • 
gîndit să încredințăm în anumite 
zile programul casei de cultură 
unei singure organizații de bază. 
Utemiștii din organizația respec
tivă vor fi gazde pentru ceilalți 
tineri : vor susține programul ar
tistic, vor pregăti o conferință 
sau vor organiza o scară plăcută, 
distractivă. Vom organiza „Joi ale . 
tineretului" care vor fi pregătite 
prsn rotație de organizațiile de ’• 
bază. Ultimele două forme de an
trenare a organizațiilor de bază 
la activitatea casei de cultură le 
voin folosi și ca stimulent ; arele 
organizații care s-au distins prin- 
tr-o intensă muncă politică și edu
cativă vor avea întîietate. Noi aș- >- 
teptăm un ajutor substanțial din 
partea organizațiilor de bază și 
pe linia întreținerii și păstrării a- 
cestui minunat lăcaș de cultură. 
Vom cere organizațiilor de bază 
să răspundă prin rotație de cură
țenia casei, de păstrarea ordinei, 
vom crea echipe care ne vor a- 
juta să-i învățăm pe tineri să se 
poarte civilizat, să păstreze bunu
rile cu care ,a fost înzestrată casa. * 
Și ca să rezumăm, noi contăm pe 
sprijinul larg al utemiștilor înce- 
pînd de la alcătuirea și desfășu
rarea programului și pînă la pă
strarea și înfrumusețarea casei de 
cultură.

— Și care vor fi activitățile pe 
care le veți organiza?

— Aici sînt mai multe aspecte, 
în primul rînd vrem să ne împăr- 
țtm munca pe zile, sau mai bine 
zis să fixăm anumite zile din săp
tămînă în care să aibă loc ace
leași activități. Așa de pildă, . 
cercurile — și vrem să creăm 
cercuri de fotografi amatori, de ■ 
prieteni ai filmului, ai muzicii, ai 
teatrului, ai cărții, cerc de croi
torie și altele — se vor ține în 
aceleași zile, la aceleași ore. în 
felul acesta tinerii se vor obișnui 
și le vor frecventa fără alte a/ 
nunțuri. Apoi o zi pe săptămînă: 
vrem s-o cedăm pionierilor. Le am 
rezervat și două încăperi : una va 
fi camera pionierilor, iar în alta 
vom organiza meditații pentru co
piii din împrejurimi. O altă zi 
din săptămînă va fi rezervată ele
vilor din școlile profesionale. 
O a treia zi din săptămînă va fi 
rezervată organizației U.T.M frun. 
tașă pe raion. Acestea sînt cîteva 
exemple de activități în zile fixe, 
care vor figura in programul no
stru. Dar ele vor forma doar o 
parte din acest program. La col-; 
țul U.T.C. se vor organiza expu.i 
neri despre lupta avîntată ai 
U.T.C. sub conducerea partidului, 
despre figurile luminoase a)e 
eroilor utecîști. Ne-arn propus o 
largă tematică de conferințe pe’ 
terne politice și ideologice, știin
țifice etc. De asemenea, vom orga
niza simpozioane, seri literare? 
vom invita oameni de știință, ar
tiști, scriitori, maeștri ai sportu
lui care să vorbească tineretului 
Vom organiza consfătuiri cu fnm-' 
tași în producție, cu inovatori, cu 
elevi fruntași din școlile profesio
nale și de cultură generală.

Nenumărate posibilități ne stau 
la indetnină pentru a organiza o 
activitate multilaterală, care să-i 
ajute pe tineri să-și dezvolte in-- 
clinațiile. să le lărgească orizon
tul. Consiliul de conducere va ur- 
mări ca toate aceste activități in
teresante și pe placul tineretului 
să aibă un bogat conținut de idei 
care să servească educării coniu-* 
niște a •«neretului...

Discuția noastră a avut loc 
chiar la casa de cultură. M-am 
uitat in jur și mi-am imaginat a- 
cest palat frumos fremătind de 
viață, plin de tineri, unii aple
cați asupra cărților în sala de lec
tură, unii repetîpd cu perseveren
ță o nouă piesă de teatru, iar al
ții ascultând cu atenție frînluri 
din lupta eroică a partidului no
stru. Și m-am angajat în gînd si 
reviu, după puțină vreme — cînd 
toate acestea vor prinde viață f 
să informez cititorii despre ele.

M. VIDRAȘCU
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A ÎNCEPUT NOUL ANUNIVERSITAR
(Urmare din pag. I-a)

telimon, singura școală ce repre
zenta învățămîntul superior agri
col în țara noastră (țară declarată 
de burghezie . „eminamente agri
colă ) a devenit astăzi cel mai 
mare institut agronomic din țară. 
Aci, în acest institut, prin grija 
partidului, se pregătesc mii de ti
neri, fii de muncitori și țărani 
muncitori, oare au hotărît să-și 
dedice viața profesiunii de ingi
neri agronomi, progresului agricul
turii noastre care a pășit pe calea 
socializării. Numai în 10 ani de 
regim democrat-popular au absol
vit cursurile acestui institut mai 
mulți ingineri agronomi decît au 
fost pregătiți în 96 de ani de re-, 
gim burghezo-moșieresc. Profeso
rul dr. Zamf ir e-scu, rectorul insti
tutului a subliniat în deosebi asu
pra acestor date și fapte semnifi
cative pentru ca studenții să pre-, 
țuiască mai mult realizările de as
tăzi, condițiile in care învață, tră
iesc și muncesc. Iar îndemnul ca 
studenții să fie la înălțimea aces
tor condiții create de către partid 
'Și guvern, a fost întărit de tovară
șul Stanciu Marin, adjunct al mi
nistrului Agriculturii și Silvicul- 
țurii.

La sfârșitul festivității de des
chidere a anului universitar tați 
participanții au vizitat interesanta 
expoziție din institut, deschisă cu 
prilejul începerii noului an de în- 
pățămînt,

M. FLORIAN

lia Universitatea ieșeană
Către orele 10 aula de festivii 

tați ,JMihail Eminescu" a Univer-: 
sității Alexandru Ion Cuza din Iași 
s-a umplut pînă la refuz cu stus 
denți și cadre didactice. Festivita
tea deschiderii noului an de în- 
vățămînt universitar a început. Au 
luat cuvîntul, pe rînd, profesor 
doctor Ion Creangă, rectorul uni
versității, Dumitru Gheorghiu, 
prim secretar al Comitetului regio
nal de partid și membru supleant 
al C.C. al P.M.R., profesor Ilie 
Popa, poetul Nicolae Tatomir și 
studentul Vasile Nicoriioioiu de la 
facultatea de Științe Juridice. Cu- 
vîntările lor au fost străbătute de 
o nețărmurită dragoste și recu
noștință față de partid și guvern, 
față de regimul nostru democrat- 
popular. Căci numai datorită gri- 
iji deosebite a partidului și gu
vernului, a regimului democrat 
popular a putut cunoaște învăță- 
mîntul universitar din Iași, în ul
timii 10 ani, o dezvoltare neobiș
nuită pînă în zilele noastre. Cifre 
comparative au venit să dea viabi
litate afirmațiilor.

Rescriu cîteva din ele : înainte 
vreme în Iași exista o singură in
stituție de învățămînt superior. 
Universitatea, cu 5 facultăți ai că
ror studenți erau fii și fiice de 
bani gata, de moșieri și capitaliști. 
Acești „studenți" nu erau atrași 
decît de facultățile unde se cerea 
o muncă minimă în schimbul u- 
nor foloase mari. Fiii de munci
tori ȘÎ țătani erau o raritate în 
Universitatea ieșană. Astăzi lașul 
se mîndrește cu 4 instituții de 
învățămînt superior cu cca. 9.000 
studenți dintre care numai la 
Universitate sînt 2435. Fiii munci
torilor și ai țăranilor muncitori 
populează institutele, facultățile, 
lașul are astăzi 6 cămine studen
țești noi, fiecare cu cite 300-320

locuri. Căminele universității găz
duiesc 1.319 studenți și studente. 
Cantinele sînt puse la dispoziția 
tuturor studenților ieșeni.

Există de asemenea 92 labora
toare, care au fost înzestrate anul 
acesta cu aparatură și materiale 
în valoare de peste 1.000.000 lei.

Tabloul cifrelor a fost cu mult 
mai cuprinzător. Și din această 
sumară spicuire se vede însă clar 
un lucru : la Iași — ca de altfel 
în toate facultățile patriei — 
crește o intelectualitate nouă, tî- 
nără, cu o conștiință socialistă 
înaltă, demnă de marile vremuri 
pe care le trăim.

C. SLAVIC

Tg. Mureș
• La Tg. Mureș, la festivitatea 

deschiderii noului an universitar 
a luat cuvîntul dr. Tiberiu Andra- 
sofszki, rectorul Institutului me- 
dico-farmaceutic din localitate. 
Vorbitorul a scos în evidență dez
voltarea învățămîntului superior 
în anii regimului democrat-popu
lar. S-au creat largi posibilități 
naționalităților conlocuitoare de 
a-și dezvolta cultura în limba 
maternă.

Acad. dr. Miskolczy Dezso, a 
chemat tineretul studios să urme
ze îndrumările Partidului, sprijin 
de nădejde în munca tuturor și 
să se consacre cu abnegație învă
țăturii.

In numele organizației U.T.M. 
și al studenților, a vorbit studen
tul Pall Andras, care a mulțumit 
partidului și guvernului pentru 
grija ce o poartă studenților ară- 
tînd că aceștia își vor îndeplini 
sarcinile cu sîrguință și disciplină.

Orașul Sfalin
• In marele amfiteatru al In

stitutului Politehnic din Orașul 
Stalin a avut loc miercuri deschi
derea noului an universitar. La 
festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej au participat repre
zentanți ai comitetului regional și 
orășenesc de partid, ai comitetului 
regional și orășenesc U.T.M., ai 
sfatului popular regional, ingineri 
și muncitori din întreprinderile 
constructoare de mașini, cadre di
dactice. studenti.

Petroșani
• La Institutul de Mine din 

Petroșani a avut loc miercuri o 
dublă sărbătoare : deschiderea 
noului an de învățămînt universi
tar și aniversarea a 10 ani de la 
înființarea institutului.

Prorectorul Institutului Ilie Con- 
stantinescu a vorbit despre reali
zările Institutului de Mine din Pe
troșani în cei 10 ani de existență 
și despre perspectivele de dezvol
tare.

Cluj
• Miercuri, la universitățile și 

institutele de învățămînt superior 
din orașul Cluj, a avut loc într-un 
cadru sărbătoresc deschiderea 
noului an universitar.

La festivitatea de la Casa Uni
versitarilor au luat parte acade
micieni, cadre didactice și nu
meroși studenți ai Universității 
„Victor Babeș“. A fost de față 
tov. Vasile Vaida, prim secretar

al comitetului regional Cluj al 
P.M.R.

Acad. prof. Constantin Daico- 
viciu, rectorul universității 
„Victor Babeș“ a trecut în revistă 
realizările obținute în anii trecuți 
în cadrul universității și a scos 
în evidență grija permanentă a 
partidului și guvernului pentru 
îmbunătățirea continuă a învăță
mîntului superior în centrul uni
versitar Cluj.

Vorbitorul a înfățișat apoi co
laborarea rodnică dintre Universi
tatea „Victor Babeș“ și universi
tatea soră, „Bolyai“ cu limba de 
predare maghiară. Acad. Emil Pe- 
trovici și prof. Eugen Pora, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, au vorbit apoi 
despre activitatea didactică și de 
cercetări științifice a cadrelor di
dactice și au urat studenților spor 
la învățătură în noul an univer
sitar.

*'

Intr-un cadru sărbătoresc s-a 
deschis noul an de învățămînt și 
la Universitatea cu limbă de pre
dare maghiară „Bolyai".

Prof. Takacs Ludovic, rectorul 
universității, a vorbit în fața stu
denților și a cadrelor didactice 
despre dezvoltarea învățămîntului 
superior din țara noastră și a U- 
niversității „Bolyai", creație a re
gimului democrat-popular.

Prof. Peterfi Istvan, membru co
respondent al Academiei R.P. Ro
mîne, a adresat studenților un 
cald îndemn de a munci cu sîr
guință în noul an universitar pen
tru a-și însuși temeinic cunoștin
țele predate.

Prof. Ioan Cădariu și studentul 
Emil Goga, de la universitatea 
„Victor Babeș" au urat studenți
lor universității „Bolyai" succese 
în noul an de învățămînt.

Timișoara
• Și la Timișoara deschiderea 

noului an de învățămînt superior 
s-a desfășurat într-un cadru festiv. 
La Institutul Politehnic, care în 
decurs de 10 ani a dat patriei 
peste 2.000 de ingineri, miercuri, 
înainte de începerea cursurilor, 
a avut loc o adunare festi
vă a cadrelor didactice și a 
studenților la care au luat 
parte tov. Ion Gluvacov, secre
tar al comitetului regional Timi
șoara al P.M.R., tov. Rozalia Vo- 
ros, vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc Timișoara și 
numeroși invitați.

Ing. Marin Rădoi, rectorul in
stitutului, după ce a trecut în re
vistă realizările obținute în anii 
puterii populare în învățămîntul 
superior a transmis cadrelor di
dactice și studenților calde urări 
de muncă rodnică în noul an de 
învățămînt.

0 importantă acțiune patriotică 
înăbușită de indolență și nepăsare

Poporul nostru muncitor săr
bătorește cu dragoste și mîn- 
drie, Ziua Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne. Oa
menii muncii din țara noastră își 
îndreaptă cu încredere privirile 
spre Armata noastră Populară, 
pusă în slujba apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului munci
tor, în slujba apărării muncii 
pașnice și creatoare de construire 
a socialismului. Sărbătorirea Zilei 
Forțelor noastre Armate exprimă 
legătura de nezdruncinat dintre 
armată și popor.

Istoria făuririi armatei noastre 
populare este strîns legată de lup
ta poporului nostru muncitor, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Romîn, pentru libertate și inde
pendență națională și socială, pen
tru doborîrea de la putere a cla
selor exploatatoare, pentru trium
ful oauzei clasei muncitoare.

în anii războiului antisovietic, 
demascînd cu toată tăria caracte
rul criminal al acestui război, 
P.C.R. a chemat masele de mili
tari să se alăture luptei întregu
lui popor pentru sabotarea răz
boiului, pentru răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste, pentru ieși
rea Romîniei din războiul hitlerist 
și întoarcerea armelor împotriva 
cotropitorilor fasciști.

în condițiile favorabile create 
de înaintarea victorioasă a Arma
tei Sovietice pe teritoriul Romî
niei, Partidul Comunist Romin a 
înfăptuit acțiunea coordonată a 
forțelor patriotice populare și a 
soldaților, ofițerilor și generalilor 
patrioți din armată avînd drept 
rezultat doborîrea dictaturii mili
taro-fasciste antonesciene, elibera
rea țării de sub jugul hitlerist și 
întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei fasciste.

La lupta pentru distrugerea fas
cismului german o contribuție în. 
semnată a adus și armata romină. 
După 23 August 1944, armata ro- 
mînă, în totalitatea ei, a întors 
armele împotriva armatei hitle- 
riste și, alături de Armata Sovie
tică, a luptat fără șovăire împo
triva cotropitorilor hitleriști pen
tru eliberarea patriei. Vic
toria insurecției armate de la 23 
August 1944 și alăturarea Romî
niei la coaliția antihitleristă au 
avut o puternică influență asupra 
situației militare pe frontul de 
sud, răsturnînd planurile fasciste.

Luptele înverșunate purtate a- 
lături de Armata Sovietică pen
tru eliberarea Transilvaniei, pen
tru alungarea cotropitorilor hitle
riști din Romînia, s-au încheiat 
la 25 octombrie 1944, prin elibe
rarea orașului Careii Mari. Milita
rii forțelor noastre armate, toți 
oamenii muncii din țara noastră 
au întîmpinat această zi cu un 
sentiment de puternică mîndrie 
patriotică. Ei consideră pe drept 
cuvînt ziua de 25 octombrie 1944, 
ca sărbătoarea lor.

Pâtrii’iparea armatei romîne la 
războiul antihitlerist nu s-a ter-

In secția modele a fabricii „Flamura Roșie' 
din București unde se execută articole de nyion, 
tafta, cravate, calitatea produselor este una din
tre problemele căreia tinerele muncitoare îi a- 
cordă o atenție deosebită.

Iată în fotografie pe tov. Maria Simion, res
ponsabila brigăzii, discutînd cu fruntașele secției 
Maria Preda, Ioana lonescu, Elena Enache și ce
lelalte, calitatea unor produse.

Foto: V. CHIRCEV

Cărui scop îți închini
munca de student ?

(Urmare din pag. l-a)
amicii o să-i strige „doctore!". Acum Valeriu Cwea 
e In anul VI la I.M.F, București,

— Mai precis 
vreau sg spun pen
tru cine învăț. Pen
tru oameni, firește. 
Părinții mei sînt 
țărani simpli, din- 
tr-o comună din re
giunea Pitești. De 
acolo am plecat 
la carte. Pentru oa
meni ca ei învăț. 
Pentru oamenii 
muncii, care merită 
prin tot ceea ce 
tac, prin toată 
munca lor eroică, 
toate fericirile vieții.

Tîrziu de tot, a- 
proape noaptea, am 
ajuns la Insti
tutul de construcții. Aici, o singură ușă deschisă in 
pragul căreia ieșise un profesor.

— N-ai găsit nici un student ?
— Nu...
— Atunci scrie.
— Bine. dar...
— Fă cum îți spun. învăț, eu, profesor univer

sitar, pentru că evoluția științei te obligă să înveți, 
pentru că azi mai puțin decît oricînd omul de 
știință are dreptul să pună punct după o etapă de 
muncă. Scrie, să știe studenții că numai noutatea 
științifică dintr-o prelegere îmi ia ore și ore de mun
că. Spune-ie, amintește-le că învățătura nu se ter
mină cu examenul de stat. Mai ales azi, mai ales 
la noi în țară.

Numele pe care l-am notat emoționat In josul a- 
cestor rlnduri este următorul: prof. univ. Dimitrie 
Preporgescu, rectorul Institutului de Construcții. 
Considerați, dragi cititori cuvintele acestea attt de 
calde, conținlnd atita adevăr, ca venind din partea 
fiecărui profesor al vostru.

(Urmare din pag. l-a) 

participarea tineretului la acea
stă acțiune.

— Și?
— Și... nimic. Acum, de cu- 

rînd, am făcut alt plan. Să ve
dem, poate că o să meargă mai 
bine.

La comitetul raional U.T.M. 
am vorbit cu secretarul doi Dăs- 
căloiu și cu secretarul cu pio
nierii. M-au asigurat și ei că, 
intr-adevăr, există un plan (nu-1 
aveau atunci la ei), că se gîn- 
desc chiar să înființeze poate 
chiar „un fel de șantier al tine
retului" (expresia le aparține) 
la Beceni.

M-a nedumerit însă de la în
ceput nepăsarea cu care a fost 
privită pînă acum această acți
une la care, mobilizat și organi
zat, tineretul din raion ar fi pu
tut să-și aducă un aport serios, 
în loc să ia măsuri eficace pentru 
realizarea planului stabilit cu un 
an în urmă, tovarășii de la Be
ceni au mai făcut incă un plan.

In întreaga țară mii și mii de 
tineri muncesc cu un entuziasm 
molipsitor pe toate șantierele 
mari și mici pentru redarea de 
noi terenuri agriculturii, pentru 
salvarea de suprafețe întinse de 
terenuri agricole de ape, mlaș
tini, inundații, eroziuni. In acest

timp la Comitetul raional U.T.M. 
Beceni se discuta, se făceau pla
nuri, se „luau măsuri", dar nu 
se realiza nimic. Nu le-a fost 
limpede că trebuie să mobilizeze 
și ei tineretul la asemenea ac
țiuni ?

Comitetul raional U.T.M. Be
ceni a privit această sarcină deo
sebit de însemnată, de o uriașă 
importanță pentru economia raio
nului cu o nepermisă iipsă de 
răspundere, ignorînd-o total, ca 
și cum ar fi fost vorba de un 
fleac și nu de 22.000 de hectare, 
fn aceeași măsură se face vino
vat și Comitetul regional U.T.M. 
Ploești, care știa că planul făcut 
acum un an de Comitetul raional 
U.T.M. Beceni a rămas... plan, 
eă nu s-a înfăptuit nimic din el, 
fără să-i tragă la răspundere cu 
toată severitatea cuvenită pentru 
aceasta.

Evident, nici acum nu e 
tîrziu să se treacă la fapte. Co
mitetul raional U-T.M. are dato
ria ca să pornească de îndată la 
înfăptuirea celor două planuri 
întocmite cu migală și grijă, 
să le dea viață.

In ceea ce privește tineretul 
din raion, bine îndrumat și or
ganizat, el va ști să răspundă cu 
cinste acestei sarcini de mare 
importanță pentru economia ra
ionului și a țării.

„Cursa Victoriei44
Cea de-a treia etapă 

a competiției cicliste 
„Cursa Victoriei", dis
putată miercuri pe ruta 
București — Găești — 
București a fost cîști- 
gată de cehoslovacul 
Rudolf Rendl, care a 
parcurs 130 km. în 3h 
16’53’’ (medie orară 
39,600 km.). In același 
timp cu învingătorul au 
trecut linia de sosire D. 
Munteanu (Victoria). 
N. Stepanian (Recolta), 
Karașek (Dukla Brno), 
G. Moiceanu (Dinamo) 
și un pluton numeros.

După trei etape în cla
sament continuă să con
ducă Vasile Dobrescu 
(C.C.A.) cu 10h38T6”

Pe s
Loturile reprezentative 

de fotbal ale R. P. 
Romîne au efectuat 
miercuri după-amiază pe 
Stadionul Republicii pri
mele meciuri de antre
nament în vederea par
tidelor internaționale ce 
le vor susține cu R. P. 
Ungară și Turcia.

Lotul A a întrecut e- 
chipa lotului B cu 6—2 
(2—0), iar lotul de ti
neret a făcut joc egal : 
3—3 (2—1) cu selecțio
nata B II.

★

Echipele selecționate 
de volei ale orașului

urmat de Rendl (Dukla) 
la 19”, C. Moiceanu 
(Dinamo) la 20”, M. 
Voinea (Dinamo) la 
20”, A. Selaru (Dina
mo) la 49”, Karașek 
(Dukla) la 59”.

Pe echipe, primul loc 
este ocupat de forma
ția Dinamo-București cu 
timpul de 31 h56’33”. Ur
mează Victoria la 53", 
C.C.A la 53”, Dukla 
Brno la 1’42”, Flota 
Gdynia la 1’42”.

Astăzi se desfășoară 
etapa a 4-a, crono
metru individual, pe 
șoseaua București-Urzi- 
ceni (60 km.).

(Agerpres)

curt
Chișinău și-au încheiat 
turneul întreprins în 
țara noastră susținînd 
miercuri seara în sala 
Floreasca două întîlniri. 
In primul meci echi
pa feminină Progresul 
București a întrecut cu 
3—1 selecționata orașu
lui Chișinău. Intîlnirea 
masculină dintre echi
pele „Cetatea lui Bucur" 
și a orașului Chișinău a 
luat sfîrșitul cu scorul 
de 3—1 în favoarea vo
leibaliștilor romîni.

(Agerpres)

Cabinetele tehnice 
sâ dea mai mult sprijin 

tinerilor inovatori
(Urmare din pag. l-a) 

probleme ce interesează în princi
pal producția.

Cabinetele tehnice prin colecti
vele sale, trebuie să dea un ajutor 
deosebit tinerilor ce se preocupă 
de inovații, să-i îndrume cu căl
dură și cu competență îneît propu
nerile lor să fie bine motivate 
din punct de vedere tehnic și eco
nomic. In unele întreprinderi 
multe inovații propuse sînt res
pinse. Cauza trebuie căutată în 
lipsa de motivare tehnică și eco
nomică a propunerilor, rezultată 
mai totdeauna din lipsa ajutorului 
tehnic ce-1 primesc inovatorii. Tre
buie spus că deși în unele regiuni 
ca Hunedoara, Stalin etc. s-au ob
ținut realizări pe linia extinderii 
mișcării de inovații, filialele re
gionale A.S.I.T. nu au dat orga
nizațiilor U.T.M. sprijinul necesar 
lăsînd uneori această muncă doar 
pe seama tineretului Este necesar 
in această privință ca cercurile 
A.S.I.T. să colaboreze mai strîns 
cu organizațiile U.T.M. pentru a 
asigura, prin cabinetul tehnic, a- 
jutorul cuvenit tinerilor inovatori, 
îneît toate propunerile acestora să 
fie valorificate, acceptate.

Este bine să reamintim tinerilor 
care se preocupă de inovații de 
existența la cabinetele tehnice a 
fișelor S.E. (schimb de experiență) 
pe care consultîndu-le cu atenție

pot găsi deja rezolvate multe din 
problemele care îi preoeupă și care 
astfel le pot introduce la locul lor 
de muncă. Legat de aceasta, o 
altă problemă care nu este încă 
dar va trebui să fie rezolvată, este 
insuficienta generalizare a inova
țiilor. Ca urmare a insuficientei 
popularizării a lipsei de grijă sau 
perseverență pentru apticarea lor, 
multe inovații nu au efectele cu
venite.

In extinderea întrecerii pentru 
antrenarea a cît mai mulți tineri 
în mișcarea de invenții și inovații, 
organizațiile U.T.M și cercurile 
A.S.I.T. din numeroase întreprin
deri din tară au întreprins deja 
acțiuni care au dus la înviorarea 
mișcării de inovații în rîndul ti
neretului. Comitetele regionale 
U.T.M. și filialele A.S.I.T. au fost 
îndrumate ca pe baza experienței 
cîștigate de tinerii din Regiunea 
Autonomă Maghiară și a unor 
planuri de acțiuni comune, să des
fășoare o activitate susținută și 
largă pentru atragerea în această 
întrecere a unor mase cît mai 
largi de tineri.

Este limpede că dacă tineretul 
se va preocupa de inovații și de 
ridicarea continuă a pregătirii sale 
tehnice, el va fi în măsură ca an 
de an să contribuie tot mai mult 
la progresul tehnic, la traducerea 
în viață cu succes a marilor sar
cini puse de partid privind cons
trucția socialistă a țării.

Scut al cuceririlor revoluționare 
a’e poporului muncitorminat însă cu eliberarea complectă 

a patriei. Trecînd granițele Romî
niei, 16 divizii romînești, printre 
care și diviziile a 9-a și a 11-a 
infanterie, divizia „Tudor Vladimi- 
rescu" și alte unități au luptat, 
alături de Armata Sovietică, pen
tru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei, pînă la victoria finală.

Alături de glorioasa Armată 
Sovietică, unitățile armatei romîne 
au luptat împotriva Germaniei 
fasciste timp de 260 zile, adică de 
la 23 August 1944 pînă la 12 mai 
1945. Ele au luat parte la 16 
mari bătălii și 367 lupte, pătrun- 
zînd în dispozitivul inamic pe o 
adîncime de peste 1.000 km. și au 
eliberat 3.831 localități, dintre 
care 53 orașe și 180 centre mai 
importante. Unitățile armatei ro
mîne au capturat de la inamic 
103.214 prizonieri și numeros ar
mament și material de război.

în luptele pentru alungarea co
tropitorilor fasciști de pe terito
riul Romîniei, Ungariei și Ceho
slovaciei, ostașii, sergenții și ofi
țerii romîni, însuflețiți de un înalt 
patriotism, au înscris, alături de 
ostașii sovietici, nepieritoare fapte 
de arme în cartea de aur a glo
rioaselor tradiții de luptă ale po
porului romîn. Unitățile arma
tei romîne au luptat cu vitejie și 
eroism pe Mureș, la Salonta și 
Oradea, Debrețin, la Rojniova, în 
Munții Tatra, Javorina și pe 
Gron, la Banska-Bistrița, Krem- 
nița și în alte localități.

în aceste lupte s-a cimentat 
marea și indestructibila prietenie 
dintre poporul romîn și poporul 
sovietic, prietenie a cărei neconte
nită întărire și dezvoltare este 
cauza scumpă a fiecărui patriot, 
chezășia sigură a păcii și inde
pendenței naționale a Romîniei.

în anii construcției pașnice, 
partidul nostru a continuat să a- 
corde atenția cuvenită făuririi ar
matei populare ale cărei începu
turi se conturaseră în perioada 
insurecției armate și a războiului 
antihitlerist. în construirea arma
tei populare, Partidul Muncitoresc 
Romîn s-a călăuzit după învățătu
ra marxist-leninistă, a folosit bo
gata experiență a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și 
propria sa experiență acumulată 
în organizarea și înfăptuirea insu. 
recției armate și în perioada răz
boiului antihitlerist.

Participarea militarilor împre
ună cu masele populare, la dobo
rîrea regimului fascist din țara 
noastră, lupta dusă de armata ro- 
mînă, alături de armata sovietică, 
pentru zdrobirea mașinii de răz
boi fascisto-hitleriste, experiența 
dobîndită pe cîmpul de luptă, 
faptul că sub influența transfor-

nou, 
zile, 

au

mărilor revoluționare din țara 
noastră, masa soldaților și o par
te a cadrelor vechi s-au convins de 
justețea politicii partidului nostru 
și l-au urmat cu încredere, au u- 
șurat procesul de făurire a noii 
armate.

O mare însemnătate a avut fap
tul că chiar în perioada luptelor 
contra hitleriștilor, pe front se 
introduce în armată aparatul po. 
litic care și-a adus din plin con
tribuția la munca desfășurată de 
partid pentru ridicarea conștiinței 
maselor de militari. După termi
narea victorioasă a războiului, 
ostașii romîni au participat activ 
la marile prefaceri revoluționare 
conduse de P.C.R.

După răsturnarea monarhiei și 
instaurarea Republicii Populare 
Romîne a fost desăvârșit procesul 
făuririi armatei populare.

Pentru prima dată în istoria ei 
zbuciumată, patria noastră este 
apărată de o armată ai cărei sol
dați și comandanți servesc acelo
rași țeluri și provin din masa po
porului muncitor.

Izvoarele tăriei armatei noastre 
trebuie căutate în particularitățile 
pe care le are ca armată născută 
din clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, armată în care își în
deplinesc datoria militară față de 
patrie fiii oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, armată 
profund pătrunsă de spiritul in
ternaționalismului proletar.

Principalul izvor al puterii de 
neînvins a armatei noastre constă 
în conducerea ei de către Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Dragostea față de patria nouă 
este trăsătura morală cea mai în
semnată a militarilor armatei noa
stre. Trup din trupul poporului, 
avînd aceleași interese și aceleași 
năzuințe cu toți oamenii muncii 
din țara noastră, militarii sînt a- 
dînc devotați orînduirii făurite de 
popor, mărețelor ei realizări, con. 
strucției socialiste. Ei înțeleg că 
toate acestea trebuie apărate și că 
ei trebuie să depună toate efortu
rile pentru străjuirea independen
ței și securității patriei noi.

Iubindu-și patria nouă, milita
rii armatei noastre prețuiesc și 
trecutul ei de luptă. Tradițiile crea
te și îmbogățite de-a lungul seco
lelor prin lupta poporului pentru 
eliberarea națională și socială sînt 
cinstite și duse mai departe de 
către militari. Faptele înaintași
lor, ale celor mai buni fii ai po-

porului — comuniștii și uteciștii — 
îj învață să apere ca pe cel mai 
scump lucru libertatea țării ți’ a 
poporului, să urască pe dușmani, 
iar dacă interesele patriei o cer, 
să nu-și cruțe nici sîngele și nici 
chiar viața.

Militarii Forțelor noastre Arma
te prețuiesc ca pe lumina ochilor 
prietenia și frăția de arme ro- 
mîno-sovietică, prietenia cu mili
tari] armatelor țărilor de democra
ție populară. Alături de Armata 
Sovietică și armatele frățești, mi
litarii Forțelor noastre Armate 
sînt oricînd gata să apere intere
sele lagărului păcii și socialismu
lui. Această mare răspundere le 
sporește mîndria, le insuflă noi 
puteri. Ei fac totul pentru a se 
arăta demni de misiunea încredin
țată. în același timp, ei urmă
resc cu simpatie lupta oamenilor 
muncii de pretutindeni pentru 
pace și o viață mai bună, pentru 
eliberare națională și socială.

Partidul Muncitoresc Romin și 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne se îngrijesc necontenit ca 
pregătirea de luptă și politică a 
efectivelor armatei noastre să se 
desfășoare în cele mai bune con
diții. Pentru aceasta, unitățile și 
M.U. au fost înzestrate cu tehnică

de luptă modernă, au fost create 
condiții pentru perfecționarea con
tinuă a procesului de instruire și 
educare a militarilor.

Răspunzînd grijii părintești pe 
care partidul și guvernul o poartă 
armatei noastre, militarii își însu
șesc eu perseverență știința și arta 
militară socialistă, învață să niî- 
nuiască cu măiestrie tehnica 
luptă modernă, își dezvoltă de
prinderile morale și de luptă ce
rute de războiul modern.

Prin munca politică ce o desfă
șoară în armată, partidul sădește 
la militari dîrzenia revoluționară 
și hotărîrea de nezdruncinat a cla
sei muncitoare, le cultivă trăsă
turile morale ale poporului mun
citor : cinstea, sinceritatea, dra
gostea de muncă, hotărîrea de a 
învinge cu orice preț. Organele 
politice, aparatul politic, organiza
țiile de partid și organizațiile ute- 
miste din unități și subunități des
fășoară o muncă intensă de mobi
lizare a maselor de militari la 
îndeplinirea întocmai a ordinelor 
comandanților și șefilor, la întări
rea disciplinei și ordinei militare, 
în ridicarea nivelului pregătirii de 
luptă și politic.

Desfășurînd cu intensitate opera 
de construcție socialistă, poporul

de

nostru are nevoie de liniște și 
pace. El nu uită însă nici o clipă 
de uneltirile războinice ale cercu
rilor imperialiste și, la fe] ca toa
te celelalte țări socialiste își ține 
mereu trează vigilența. Fermitatea 
și hotărîrea poporului nostru de a 
apăra pacea se afirmă din 
cu deosebită tărie, în aceste 
cînd imperialiștii americani
trecut la provocări militare împo
triva Republicii Populare Chineze, 
în orașele și satele patriei noastre 
au avut loc mari demonstrații 
populare prin care oamenii mun
cii au cerut cu hotărîre imperia
liștilor să-și retragă imediat tru
pele din strîmtorile Taivanului. 
Imperialiștii nu trebui să uite că 
viteazul popor chinez și armata 
lui sînt ferm hotărîți să-și apere 
cu toate forțele libertatea și inte
gritatea statului lor, că alături de 
poporul chinez stă puternicul la
găr socialist și oamenii doritori de 
pace din lumea întreagă.

Țările socialiste sînt puternice 
și de neînvins datorită superiori
tății orînduirilor, datorită unității 
lor de nezdruncinat bazate pe 
lurile comune de construire a 
cialismului și comunismului și 
fidelitatea față de invincibila 
vățătură marxișt-Ieninistă.

Militarii armatei noastre popu
lare, alături de poporul munci
tor, strîns uniți în jurul par
tidului și guvernului, luptă 
neobosit pentru întărirea conti
nuă a capacității de apărare a 
patriei noastre, pentru a fi gata 
să apere oricînd mărețele înfăp
tuiri socialiste ale poporului ro- 
mîn și securitatea lagărului socia
list, cea mai de preț cucerire • 
oamenilor muncii din lumea în. 
treagă.
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A 9-a aniversare a Republicii Populare Chineze Nota guvernului sovietic cu privirr

Parada militară și demonstrația festivă
a oamenilor muncii din Pekin

PEKIN 1. — Corespondentul 
Agerpres transmite: La 1 octom
brie, cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 9-a aniversări a constituirii 
Republicii Populare Chineze, în 
piața Tianianmîn din Pekin au 
avut loc parada militară și de-

monstrația festivă a oamenilor 
muncii.

Dimineața în piață s-au adunat 
fruntași din industrie și agricul
tură, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din diferite regiuni ale 
Chinei, precum și numeroasele de-

TELEGRAMA
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite telegrama adresată 

de N. S. Hrușciov și K. E. Voroșilov conducătorilor P. C. Chinez 
și ai guvernului R. P.Chineze:

Tovarășului MAO ȚZE-DUN 
Președintele Republicii Populare Chineze, 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU ȘAO-ȚI 
Președintele Comitetului Permanent

al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină 
Tovarășului CIU EN-LAI

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze 

în numele poporului sovietic, al Partidului Comunist și guver
nului Uniunii Sovietice vă- felicită m cu cordialitate, dragi prieteni, și 
prin dv., întregul popor chinez, Partidul Comunist Chinez și gu
vernul R. P. Chineze cu prilejul celei de a IX-a aniversări a Re
publicii Populare Chineze.

Această dată glorioasă este sărbătorită de popoarele frățești ale 
țărilor noastre în condițiile dezvoltării continue a relațiilor de cea 
mai sinceră prietenie, colaborare și ajutor reciproc multilateral, 
bazate pe principiile sfinte ale internaționalismului socialist.

Prietenia dintre poporul sovietic și cel chinez este consolidată pe 
veci prin țelul comun în lupta pentru comunism. O garanție sigură 
a triumfului cauzei comune a popoarelor noastre este unitatea fer
mă a partidelor comuniste ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Chineze. Un eveniment important a fost recenta întilnire 
de la Pekin a conducătorilor Uniunii Sovietice și Republicii Popu- • 
lare Chineze care a demonstrat din nou în fața întregii lumi uni
tatea deplină de vederi a popoarelor noastre în cele mai impor
tante probleme actuale. Această întilnire a demonstrat încă o dată 
forța de nezdruncinat a prieteniei sovieto chineze, a demonstrat 
hotărîrea noastră comună și faptul că sintem gata ca împreună 
cu popoarele iubitoare de pace din toate țările să apărăm cauza 
păcii și securității internaționale, hotărîrea de a riposta agresori
lor.

Oamenii sovietici urmăresc cu bucurie și mîndrie marile succese 
ale poporului chinez in construirea socialismului. Economia națio
nală a R. P. Chineze cunoaște în prezent un avînt fără precedent 
in istoria țării. Traducînd în viață linia generală de construire a 
socialismului, poporul chinez realizează un adevărat salt gigantic, 
transformă patria sa într un stat socialist puternic cu o industrie 
modernă, o agricultură modernă, o știință și o cultură moderne.

Aceste succese sînt legate direct de activitatea gloriosului partid 
comunist care conduce și îndrumă forțele poporului chinez. 
Călăuzindu-se după teoria marxist-leninistă și dezvoltînd-o în mod 
creator în condițiile concrete ale țării sale, ducînd o luptă hotă- 
rîtă pentru puritatea marxism-lenimsmului împotriva devierilor re
vizioniste, Partidul Comunist Chinez a ridicat întregul popor la 
luptă pentru victoria deplină a socialismului în țara dv.

Vă dorim, dragi prieteni, și prin dv. întregului popor 
chinez, noi și mari succese în construirea socialismului, în întări
rea forței marelui stat chinez.

Trăiască Republica Populară Chineză 1
Trăiască Partidul Comunist Chi nez și guvernul R. P. Chineze I
Salut frățesc eroicului popor chinez 1
Trăiască prietenia veșnică și de nezdruncinat dintre poporul so

vietic și cel chinez I

legații străine venite din peste 70 
de țări ale lumii.

La ora 9,55 în tribuna guverna
mentală au luat loc conducătorii 
Partidului Comunist Chinez și gu
vernului R. P. Chineze — Mao 
Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, 
Ciu De, Cen Iun, Den Siao-pin și 
alții.

A răsunat Imnul de stat al Re
publicii Populare Chineze. Au fost 
trase 28 salve de artilerie în semn 
de salut. Mareșalul Pîn De-huai, 
vicepremier al Consiliului de Stat 
și ministru al Apărării al R. P. 
Chineze, a trecut în revistă trupe
le. După aceasta s-a urcat la 
tribună de unde a rostit o cuvîn- 
tare.

Adresîndu-se efectivului forțelor 
terestre, maritime militare și ae
riene ale armatei populare de eli
berare a Chinei, ostașilor demobi
lizați și membrilor miliției popu
lare a țării, vorbitorul a subliniat 
că anul care a trecut a fost anul 
unor mari victorii în construcție în 
toate domeniile. Sub razele strălu
citoare ale liniei generale trasate de 
Partidul Comunist Chinez, ,,încor- 
dîndu-ne toate forțele, tinzind spre 
culmi, să construim socialismul 
după principiul, mai mult, mai re
pede, mai bine și mai economic", 
a început un avînt multilateral al 
industriei, agriculturii, comerțului, 
transportului, științei, culturii și 
învățămîntului, a luat amploare in 
întreaga țară mișcarea pentru 
crearea comunelor populare.

Referindu-se la provocările ame
ricane în regiunea strîmtorii Tai- 
vanului, Pîn De-huai a declarat că 
poporul chinez va recîșliga neapă
rat Țzinmîndao, Matsushan și ce
lelalte insule de coastă pentru a 
lichida primejdia directă care ame
nință partea continentală a Chinei 
și regiunile maritime. Avem drep
tul deplin de a elibera prin toate

măsurile necesare și la momentul 
oportun Taivanul și insulele Pen- 
huledao și de a înfăptui astfel 
unificarea țării — a subliniat vor
bitorul.

Pîn De-huai a chemat apoi e- 
fectivul armatei populare de elibe
rare să fie gata în orice clipă să 
dea lovituri hotărite și puternice 
de pedepsire forțelor armate ale 
trădătorului și tiranului Cian 
Kai-și și lovituri nimicitoare duș
manilor dacă voi îndrăzni să ata
ce China.

A urmat apoi parada trupelor 
districtului militar Pekin-Tianțzin. 
Sînt înălțate lozincile: Vom elibe
ra neapărat insulele Țzinmîndao și 
Alatsushan 1, Vom elibera neapă
rat Taivanul 1 Intr-o ținută impe
cabilă trec ostașii Armatei popu
lare de eliberare, detașamentele 
miliției populare, veteranii luptei 
de eliberare națională a poporului 
chinez. Văzduhul este străbătut de 
păsări argintii: sînt avioanele cu 
reacție — pavăză a cerului de 
porțelan, avioane care au zădărni
cit recent atacurile perfide ale. 
ciankaișiștilor. La sfîrșit, trec uni
tățile de tancuri și artilerie. Para
da militară a fost încheiată de un 
mare grup de membri ai miliției 
populare, printre care numeroși ve
terani ai războiului antijaponez.

După parada militară începe de
monstrația oamenilor muncii. Timp 
de patru ore au trecut prin piața 
Tianianmîn 600.000 de manife- 
stanți. Coloanele nesfîrșite de ma- 
nifestanți, precedate de orchestre 
populare, par un fluviu uriaș care 
își vestește victoriile: dublarea 
producției agricole față de anul 
trecut, livrarea de noi tipuri de 
mașini și utilaje. Pe care alegori
ce sînt înscrise victoriile obținute 
pe frontul industrializării sociali
ste. Uratele mulțimii, cuvintele de 
salut și de recunoștință adresate

Partidului Comunist Chinez, răsu
nă în întreaga piață, exprimînd 
bucuria întregului popor. Studenții 
universității din Pekin au dat dru
mul în fața tribunei unui dragon 
uriaș care s-a înălțat în aer pur
tat de baloane: pe dragon erau 
scrise lozinci despre succesele 
muncii libere pentru binele patriei. 
Actorii din Pekin au trecut în 
care alegorice pe care reprezentau 
diferite scene de teatru și balet.

A fost întîmpinată cu aplauze 
furtunoase apariția voluntarilor 
populari. Diviziile populare alcă
tuite din muncitori, funcționari, 
țărani, studenți, trec într-o ținută 
impecabilă. Alilițienii populari 
scandează: Vom apăra patria, vom 
apăra pacea I

Parada oamenilor muncii se în
cheie cu defilarea sportivilor.

Pînă noaptea tîrziu în piețe, 
parcuri și palate care altădată 
erau interzise poporului, oamenii 
muncii au cîntat și au dansat, ma- 
nifestîndu și bucuria de a 
munci într-o țară liberă.

Demonstrații festive cu 
aniversării au avut loc, de 
nea, la Șanhai, Gu3ncijou 
multe alte orașe ale Chinei. La 
Fucijou — capitala provinciei 
Fuțzian, situată pe pozițiile înain
tate ale luptei împotriva provocă
rilor militare ale imperialiștilor a- 
mericani și ale complicilor lor 
ciankaișiști, la demonstrația festi
vă au participat peste 100.000 de 
persoane.

trăi și

prilejul 
aseme- 
și în

„Teritoriul chin ez Taivan, Libanul și toate bazele 
străi- 
impe- 
ame- 
gitul

militare ale S.U.A„ care se găsesc in statele 
ne — toate acestea reprezintă un laț pe gitul 
rialismului american. Nimeni altcineva dec't 
ricanii au făcut a cest laț și l-au -pus pe 
lor. iar un alt capăt al lațului l-au dat in miinile 
poporului chinez, popoarelor din țările arabe și tu
turor popoarelor lumii, care iubesc pacea și luptă 
împotriva agresiunii".

(Din cuvtntarea 
ferința supremă

președinteluî Mao Țze-dun 
de stat din 8 septembrie

La Con. 
1958)

la tratative asupra încetării
experiențelor cu arma nucleară

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
TASS transmite: La ' 
/Ministerul Afacerilor 
U.R.S.S. a remis 
S.U.A. din Moscova, pentru a fi 
transmisă guvernului S.U.A., nota 
guvernului sovietic cu privire la 
tratative asupra încetării experien
țelor cu arma nucleară de către 
toate puterile care dispun de a- 
ceasta armă.

O notă similară a fost trimisă 
guvernului Marii Britanii.

In nota adresată guvernului 
S.U.A. se spune :

„Se ia act de răspunsul pozitiv 
al guvernului Statelor Unite în 
legătură cu propunerea guvernu
lui Uniunii Sovietice ca tratativele 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară de către 
toate puterile care dispun de a- 
ceastă armă, să se țină la Gene
va. In felul acesta se poate con
sidera că s-a ajuns la un acord 
în problema datei începerii trata
tivelor—31 octombrie a.c. și locul 
unde ele să se țină.

In ce privește sarcinile viitoarei 
conferințe, guvernul sovietic con
sideră necesar să reafirme poziția 
sa expusă în nota din 30 
august și anume că scopul 
unei astfel de conferințe este în
cheierea unui acord pe baza că
ruia statele să înceteze pentru tot
deauna experiențele cu arma a-

1 octombrie 
Externe al 

ambasadei

tomică și cu hidrogen și stabilirea 
controlului corespunzător asupra 
executării unui astfel de acord.

In prezent cind conferința de la 
Geneva a experților a confirmat 
că orice experiență a armei ato
mice și cu hidrogen nu poate 
mine neobservată, nu trebuie 
existe nici un fel de piedici 
puterile care dispun de arma 
cleară să încheie un acord 
privire la încetarea imediată 
pentru totdeauna a experimentării 
tuturor tipurilor de arme atomice 
și cu hidrogen.

Ținind seama de faptul că înce
tarea neîntîrziată și generală a 
experiențelor cu arma nucleară 
este o problemă care nu poate fi 
amînată, întrucît ea afectează in
teresele vitale ale întregii omeniri, 
guvernul sovietic speră că parti
cipanții la conferință vor depune 
toate eforturile ca în termenul cel 
mai scurt să ajungă la înțelegere 
și să semneze un acord corespun
zător. Avînd în vedere acest lu
cru, guvernul sovietic este de pă
rere că conferința trebuie să fie 
convocată la nivelul miniștrilor 
Afacerilor Externe ai Uniunii So
vietice, S.U.A. și. Marii Britanii.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că guvernul S.U.A. va 
studia cu atenție aceste propuneri 
și va da un răspuns pozitiv.
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Recepția de
/MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 1 octombrie. 
Liu Siao, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze în U.R.S.S.. a

la Moscova
o recepție cu prilejul celei
9-a aniversări a constituirii

La

Miting al locuitori'or 
orașului Colombo

N. S. HRUȘCIOV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Sovietice
K. E VOROȘILOV 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Moscova, Kremlin 30 septembrie 1958.

COLOMBO 1 (Agerpres). — 
Din inițiativa Asociației de prie
tenie ceylono-chineză, la Colombo 
a avut loc un mare miting al lo
cuitorilor din oraș consacrat celei 
de-a 9-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

Mitingul, 
sub lozinca 
dintre China 
prezidat de Bandaranaike, primul 
ministru al Ceylonului, și de Sil
va, ministrul Justiției.

Cu prilejul acestei aniversări 
glorioase, participanții la miting 
au adresat saluturi frățești po
porului chinez și conducătorilor 
săi.

care s-a desfășurat 
„Trăiască prietenia 
și Ceylon", a fost

oferit 
de a 
Republicii Populare Chineze, 
recepție au participat Averkii Ari
stov, Leonid Brejnev, Ecaterina 
Furțeva, Nikolai Ignatov, Aleksei 
Kiricenko, Aleksei Kosîghin, Mi
hail Suslov.

Printre oaspeți se aflau, de ase
menea, Mihail Tarasov, vicepreșe
dinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Iosif Kuzmin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., miniștri, ma
reșali ai Uniunii Sovietice, condu
cători ai departamentelor și ai in
stituțiilor centrale, deputați ai So
vietului Suprem al U.R.S.S., oa
meni de știință și cultură, precum 
și diplomați străini.

In cursul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de mare 
prietenie și cordialitate, ambasa
dorul Liu Siao și Mihail Suslov au 
rostit cuvîntări. I

Sarcina popoaralor este să pună capăt 
agresiunii și oprimării de către imperialiști

a declarat președintele Mao Țze-dun —
lare trebuie înființate pe scară 
largă.

Președintele Mao Țze-dun a a- 
dus elogii organizării miliției 
populare și a declarat că aceasta 
trebuie constituită pe scară largă. 
Miliția populară, a declarat el, 
este o organizație militară, o or
ganizație de muncă, o organizație 
educativă și o organizație spor
tivă. El a declarat că, în afară de 
puternicele forțe armate regulate, 
China are nevoie și de un număr 
considerabil de divizii de miliție 
populară. Astfel dacă imperialiștii 
ar invada China ei s-ar izbi de 
greutăți chiar de la primul pas.

Sarcina popoarelor din întreaga 
lume — a declarat președintele 
Mao Țze-dun in încheiere — este 
să pună capăt agresiunii și opri
mării de către imperialiști și în 
special de către imperialiștii a- 
mericani.

PEKIN 1 (Agerpres). — In le
gătură cu vizita sa într-o serie de 
regiuni din China, președintele 
Mao Țze-dun a făcut o declarație 
corespondentului agenției China 
Nouă. El a arătat că în cursul vi
zitei sale a fost martorul uriașei 
energii de care sint însuflețite ma
sele populare. Pe o asemenea 
bază, a declarat el, poate fi în
deplinită orice sarcină. El a su
bliniat că pe frontul fierului și 
oțelului masele au fost mobili
zate.

Simultan cu puternica campanie 
pentru producția de fier și oțel, 
a arătat președintele Mao Țze- 
dun, este esențial să nu se negli
jeze agricultura. El a declarat că 
în 1959 agricultura trebuie să facă 
un pas înainte mai mare ca în 
1958. De aceea forța de muncă în 
industrie și agricultură trebuie 
bine organizată și comunele popu-

Colectivul Teatrului Național
I. L. Caragiale" a sosit la Moscova
MOSCOVA 1. — Coresponden

tul Agerpres transmite: După 
cum s-a anunțat, în seara zilei de 
30 septembrie, după cîteva spec
tacole date în orașul oțelarilor, Za- 
porojie, în cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Zilele culturii romî-

nești", colectivul Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale" a sosit la 
Moscova.

Artiștii romîni au fost întîmpi- 
nați la gara Kursk de Mihail Da- 
lea, ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova, V. 1. Pahomov, locțiitor 
al ministrului Culturii al U.R.S.S..

Tot mai strîns și mai strîns...
Caricatură de BORIS EFIMOV (Din „Comsomolskaia Pravda")
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mitate cu interesele maselor mim- 
poate asigura 

antide- 
actual,

i.

7

Și intimidare
Forțele reacționare din Franța 

au reușit să obțină acel „Da" 
de care aveau nevoie pentru a 
înmorminta și ultimele zdrențe 
ale democrației burgheze. A- 
cest răspuns smuls cu cleștele 
din gura alegătorilor, este departe 
de a fi răspunsul real, date fiind 
condițiile in care s-a desfășurat 
referendumul.

Guvernul De Gaulle a obținut 
aprobarea noii constituții ji a 
piogramului său. Dar cifrele pu
blicate de Ministerul de Interne nu 
oglindesc nici măcar în parte, 
adevărata stare de spirit a po
porului francez și nici forța reală 
și popularitatea regimului instau
rat prin lovitura de stat a milita
rilor fasciști din Algeria.

Cum a fost posibil acest „Da", 
cum a fost posibilă aprobarea 
constituției 
liza

mului pe piață a fost zvîrlită 
o ediție falsificată a ziarului 
„L'Humanite" prin care alegătorii 
erau îndrumați să spună ,,Da“). 
Ce nu i s-a spus la ureche alegă
torului l

S-a cîntat mai întîi un cuplet 
politic conform căruia noua con
stituție și dictatura lui De Gaulle 
ar aduce Franței măreția Acest 
cintec fals trebuia să incinte ure
chea alegătorului scirbit de trădă-

rile, minciunile și lașitățile guver
nelor burgheze ce s-au perindat 
mai bine de un deceniu, să alun
ge scîrba cetățenilor înșelați de 
vînzările continue ale social-demo- 
crației franceze, jignită în senti
mentele sale naționale, văzînd 
Franța remorcată la carul politicii 
americane. Măreția Franței, adică 
o politică independentă, de înțe
legere și coexistență pașnică pe 
plan extern, o politică, in confor-

reacționare ? 
oricit de sumară a 

dițiilor in care s-a ținut refe
rendumul ca și a situației politice 
din Franța din momentul lovitu
rii de forță dată de ultrareacțio- 
narii din Algeria și care a deter
minat aducerea lui De Gaulle la 
cîrma guvernului, va arăta citito
rului pe ce se întemeiază aproba
rea obținută și modul in care a 
fost smulsă.

Forțele reacționare din Franța 
știau că există virtual o puternică 
majoritate de stingă, peste care, 
fără manevre de culise și fără lo
vituri de teatru, adică fără o com
binație de demagogie—desbinare, 
nu se va putea trece cu ușurință. 
De aceea, îndată după ce De 
Gaulle a obținut conducerea gu
vernului printr-un joc obținut 
prin intimidări, din arsenalul pro
pagandei s-au revărsat narco
tice de tot soiul, amenințări dis
crete sau fățișe, promisiuni de- 
m igogice și șlagăre patriotice. Ale
gătorul francez trebuia zăpăcit și 
sarcina aceasta și-a luat-o propa
ganda deșănțată, făcută cu destu
lă abilitate de cercurile cele mai 
reacționare franceze cu banii dați 
din belșug de ultracolonialiști, de 
bancheri și industriași. Astfel, cea 
mai gălăgioasă campanie cunoscu
tă în Franța în ultimele decenii 
a fost lansată cu ajutorul radiou
lui, al presei de dreapta, al falsu
rilor (cu o zi înaintea referendu-

Ana- 
con-

Articole" principale în noua constituție franceză!
Desen de NIC. NICOLAESCU

citoare, nu se 
cu o constituție total 
mocratică. Guvernul 
încă înainte de a obține aprobarea 
constituției a dovedit prin politica 
sa, că nu el este acela ce ar pu
tea să redea Franței măreția și 
prestigiul internațional pe care le 
dorește poporul. Pentru că nu 
poate fi vorba de o creștere a 
prestigiului Franței, atunci cînd 
guvernul aprobă acțiunile tîl- 
hărești ale S.U.A. în Orientul Mij
lociu și Extremul Orient, cînd șe
ful acestui guvern dă mina cu 
colegul întru fascism Adenauer, 
reconciliindu-se cu acesta pe spi
narea poporului francez și în de
trimentul intereselor naționale, 
pentru că nu poate fi vorba de 
măreția Franței atunci cînd cercu
rile conducătoare franceze ur
mează aceeași politică milita
rists, războinică, de agresiune, in 
cadrul N.A.T.O., în vreme ce pri
vitor la recunoașterea drepturilor 
popoarelor coloniale același gu
vern folosește teroarea și asupri
rea. Un astfel de guvern nu poa
te aduce măreția Franței ci doar 
noi lovituri prestigiului Franței și 
așa destul de zdruncinat.

Dar prin cupletul acesta al mă
reției, s-a urmărit în primul rind 
trezirea unor sentimente naționa
liste, gîdilarea patriotardismului 
micii burghezii și oferirea unui 
stindard de luptă forțelor fasciste. 
Vorbind despre măreție, înnoiri și 
împrospătări, guvernul De Gaulle 
a urmărit pe de o parte adormirea 
și zăpăcirea opiniei publice, dori
toare în adevăr, de o înnoire, dar 
în sensul contrar acțiunilor guver
nului, iar pe de alta, să dea un 
program cercurilor fasciste că
rora li se creează condițiuni pen
tru creșterea influenței în stat. 
De înnoire și împrospătare nici nu 
poate fi vorba. Așa după cum 
au arătat și unii fruntași ai for
țelor republicane, De Gaulle 
nu face altceva decît să accentu
eze laturile cele mai reacționare 
ale programelor guvernelor tri
mestriale ce s-au perindat de 10 
ani pe la cîrma Franței, dar care 
n-a îndrăznit să facă pasul spre 
fascism de teama opiniei publice 
și a opoziției de stingă. Pentru a 
zdruncina această opoziție și a de
ruta opinia publică, propaganda 
reacționară a folosit, pe de o par
te, berbecele socialiștilor de 
dreapta, iar pe de alta a bătut 
monedă pe seama prestigiului per
sonal de care se bucura De 
Gaulle. Social-democrația fran
ceză și-a încununat trădarea 
față de interesede patriei și față

de unitatea clasei muncitoare cîn- 
tînd astăzi același cintec care, cu 
un sfert de veac în urmă, se afla 
pe buzele social-democrației ger
mane in preziua aducerii lui Hit
ler la putere. Fluturînd zdrențui
tul steag al anticomunismului, 
Guy Mollet, Vincent Auriol și alți 
conducători social-democrați au 
trecut cu arme și bagaje de partea 
lui De Gaulle manevrînd în așa 
fel incit să saboteze frontul unic 
al clasei muncitoare și alianța for
țelor democrate. Asigurîndu-si 
sprijinul conducătorilor de dreapta 
ai social-democrației franceze, De 
Gaulle și forțele reacționare care-i 
stau în spate a căutat să navighe
ze în așa chip incit să izoleze par
tidul comunist. In ceea ce priveș
te prestigiul lui De Gaulle propa
ganda a făcut din izolarea voită a 
lui De Gaulle în ultimii ani un 
act de puritate, de absolvire de 
greșeli politice, fapt ce i-a ușurat 
acestuia ascensiunea, și a asigurat 
simpatia unei părți a micii bur
ghezii.

Acolo unde demagogia nu a a- 
jutat, forțele polițienești au fast 
însărcinate să încline balanța în 
favoarea lui De Gaulle prin pre
siuni și acte de teroare.

Este cunoscut felul în care s-a 
desfășurat referendumul în Alge
ria, teroarea la care au fost supuși 
algerienii, presiunile cu conton
dente cu care parașutiștii lui Massu 
au minat pe alegători către urnele 
păzite de armată. Este cunoscut de 
asemenea faptul că în centrele 
muncitorești din Franța ca, de 
pildă, la Lyon forțele polițienești 
au tras în muncitori căutînd să-i 
intimideze. Aceste acte de teroare 
au fost departe, de a constitui 
pilde de democrație, ci dimpotrivă 
ele constituie doar slabe mostre 
de. ceea ce se va întîmpla cind De 
Gaulle va fi complect stăpîn, 

...Luni seara protipendada Fran
ței a benchetuit sărbătorind victo
ria. Petrecerea s-ar putea să fie 
însă prematură. Istoria Franței a 
mai cunoscut două banchete ce-au 
sărbătorit cele două lovituri bona- 
partiste : unul la 18 brumar 1796 
cind primul Napoleon a dat o lo
vitură mortală revoluției fran
ceze și a doua la 20 decem
brie 1851 cind cel de al treilea 
Napoleon a 
prin acte 
peste multă 
acțiuni 
vedit șubrezenia întrucît ele se 
bazau 
tuala 
bonapartist 4.600.000 de fran
cezi au votat împotrivă, iar 
4.000.000 s-au abținut. Aceste

lichidat republica 
aparent 
vreme 

bonapartiste și-au

legale. Nu 
cele două 

do-

pe înșelăciune. La ac- 
lovitură de forță de tip

8.600.000 reprezintă puternicul nu
cleu al opoziției care pe măsură 
ce fascismul își face loc, pe 
măsură ce forțele reacționare și 
cercurile industriale și financiare 
vor da lovituri libertăților tradiți
onale va crește tot mai mult. 
Partidul Comunist Francez, singu
rul partid care luptă cu adevărat 
pentru onoarea și măreția Fran
ței, continuă lupta. In fața perico
lului fascist ce amenință astăzi 
Franța apare ca o necesitate uni
tatea tuturor forțelor republicane, 
în scopul salvării Franței și apă
rării intereselor poporului francez. 
Acest lucru va fi facilitat de fap
tul că pe măsură ce regimul in
staurat prin noua constituție iși 
va da arama pe față și pojghița 
de demagogie se va topi sub va
lul de terorism și de asupriri, tot 
mai mulți vor fi acei ce-și vor da 
seama că au fost mințiți, că as
pectul de „legalitate" a fost doar 
mascaradă. Cu referendumul lupta 
între apărătorii libertăților repu
blicane și dușmanii ei nu s-a 
isprăvit, ci a intrat într-o nouă 
fază mai ascuțită.

AL. GIRNEAȚA

Nota R. P. Chineze adresata 
guvernului britanic

PEKIN 1 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: După ce guver
nul R. P. Chineze a dat publici
tății o declarație cu privire la lăr
gimea apelor teritoriale ale Chi
nei, guvernul britanic a trimis o 
notă guvernului chinez la 13 sep
tembrie, prin care își exprimă de
zacordul cu această declarație.

La 29 septembrie Ministerul A-

facerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze a trimis o notă 
însărcinatului cu afaceri britanic 
în care combate argumentele și a- 
titudinea guvernului britanic, su
bliniind că această acțiune a gu
vernului britanic constituie o in
tervenție nerezonabilă în exercita
rea de către guvernul chinez a 
dreptului său de suveranitate.

PARIS 1 (Agerpres) .—In urma 
unei ședințe a Consiliului de Mi
niștri, care a avut loc miercuri 
la Paris, ministrul Informațiilor, 
Soustelle, a anunțat că guvernul 
francez a adoptat o serie de ordo
nanțe prevăzînd crearea de lagăre

de concentrare, în care orice per
soană poate fi deținută „preven
tiv" fără nici o judecată preala
bilă și trecerea în jurisdicție mi
litară a numeroase cazuri care 
erau pînă acum de competența 
instanțelor civile.

Conferința de presă a lui Eisenhower
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

La 1 octombrie a avut loc o con- 
ferință de presă a președintelui 
Eisenhower. Răspunzînd la între-

corespondenților, președin- 
făcut o declarație din care

NEW YORK. — La 30 septem- 
■ brie delegația Republicii Populare 
’ Romîne la Organizația Națiunilor 

Unite a remis presei textul memo- 
‘ randumului guvernului R. P. Ro- 
’ mine cu privire la convocarea 
! unei conferințe a experților în pro

blema preîntâmpinării unui atac 
prin surprindere.

LONDRA. — Ministerul Afaceri, 
lor Externe al Angliei a anunțat 
că la 20 octombrie va începe re
tragerea trupelor engleze din lor. 
dania.

MOSCOVA. — în urma hotărîrii 
Sovietului din Dubna, una din 
străzile principale ale acestui oraș 
unde se află Institutul unificat 
pentru cercetări nucleare va pur
ta de acum înainte numele cunos- 
cutului savant și militant pe tărîm 
obștesc din Franța — Frederic 
Joliot-Curie.

WASHINGTON. — Departamen
tul Apărării al S.U.A a anunțat 
că va vinde Japoniei arme teleghi
date de tip „Sidewinder" care au 
fost tolosite de aviația ciankaiși- 
stă împotriva avioanelor Armatei 
Populare de Eliberare a Chinei.

PRAGA. — Miercuri și-a conti
nuat lucrările la Praga cea de-a 
3-a consfătuire a miniștrilor Să- 
nălății din țările socialiste care a

început marți prin ședința festivă 
ținută în prezența tov. V. Kopecki. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Cehoslovac. 
Tot la 1 octombrie participanții la 
consfătuire au ascultat două inter, 
ventil ale delegației romîne.

MOSCOVA. - Pînă la 2 octom. 
brie, ora 6 dimineața, cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic a 
înconjurat pămîntul de 1.914 ori.

PARIS. — In cadrul ședinței din 
30 septembrie a Consiliului pernia- 
nent N.AT.O. nu s-a ajuns la nici 
un acord în problema Ciprului.

NICOSIA. — In Cipru s-a des
fășurat la 1 octombrie greva ge. 
nerală de protest împotriva apli
cării planului britanic menit să 
permanentizeze dom'natia colonia, 
lă a Angliei asupra acestei insule.

CAIRO. — La I octombrie s-a 
deschis la Cairo cea de-a 30-a 
sesiune plenară a Consiliului Ligii 
Arabe. Consiliul a hotărît în una
nimitate să admită Marocul și 
Tunisia în rîndul membrilor Ligii.

MOSCOVA. — Printr-o hotărire 
a guvernului sovietic, cu începere 
de la 1 octombrie 1958 au fost sta
bilite noi prețuri reduse la unele 
mărfuri industriale pentru copii.

bările 
tele a 
rezultă că S.U.A. continuă să în
cerce să impună R. P. Chineze 
propunerea lor cu privire la așa- 
numita „încetare a focului", pen
tru a menține ocuparea Taivanu- 
lui și regimul ciankaișist.

Comentind declarația făcută de 
Dulles la conferința de presă din 
30 septembrie care a spus că con
centrarea trupelor ciankaișiste in 
regiunea insulelor de coastă a 
fost o măsură „lipsită de sens", 
Eisenhower a declarat că și el, ca 
militar, se alătură acestei păreri. 
Eisenhower a însoțit insă imediat 
această recunoaștere de o serie da 
rezerve, încercînd astfel să prezin
te provocările americane din re
giunea insulelor de coastă ale 
Chinei drept o acțiune de „apă
rare a principiilor" lumii occiden
tale.

Încercînd să justifice atitudinea 
absurdă a S.U.A. care se opun ca 
China să-și ocupe locul ei legi
tim în O.N.U , Eisenhower s-a de
dat la obișnuitele atacuri la adre
sa R. P. Chineze.

Președintelui i-au fost puse o 
serie de întrebări în legătură cu 
apropiata aniversare a lansării 
pentru prima oară în lume a pri
mului satelit artificial sovietic al 
pămîntului. Răspunzînd la âceste 
întrebări, președintele a fost ne
voit să recunoască că crearea și 
lansarea primului satelit sovietic 
constituie o „realizare remarcabilă 
și încă o dovadă a înaltei dezvol
tări a științei ruse".
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