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A X-a aniversare a proclamării 
R P. Chineze

Proletari din toate țările, unîțî-va !

Glorioasa sărbătoare 
a poporului 
frate chinez

Se împlinesc astăzi 10 ani de 
cînd la Pekin, in Piața Tianan- 
min, în aclamațiile entuziaste ale 
unei mulțimi imense, a fost pro
clamată Republica Populară 
Chineză. Poporul nostru ca și 
toate celelalte popoare ale țări
lor lagărului socialist participă 
cu bucurie la glorioasa aniver
sare a poporului frate chinez.

1 Octombrie 1949 se află în
scris cu slove de aur în istoria 
milenară a poporului chinez. 
Pentru marele popor chinez 1 Oc
tombrie 1949, constituie începu
tul unei ere noi de libertate și 
progres. In urmă cu un deceniu 
s-a pus capăt pentru totdeauna 
înrobirii imperialiste, stăpînirii 
feudalismului și capitalului biro
cratic în China.

Triumful revoluției populare 
în China și proclamarea R. P. 
Chineze au constituit după 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, cel mai important 
eveniment istoric. „Revoluția 
populară condusă de Partidul 
Cotnurtist Chinez — a spus to
varășul Mao Țze-dun — a făcut 
întotdeauna parte integrantă din 
revoluția socialistă proletară 
mondială, al cărei început a 
fost marcat de Revoluția din 
Octombrie".

Ruperea Chinei din lanțul im
perialist a schimbat radical ra
portul de forțe pe plan mondial. 
Odată cu I Octombrie 1949, fa
miliei țări'or socialiste i s-a a’ă- 
turat un nou membru. China, 
ceea ce a dus la întărirea lagă
rului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Imaginea vechii Chine apărea 
vizitatorului sau cititorului în- 
spăimînfătoare : o țară a mize
riei și robiei, unde milioane de 
oameni mureau în fiecare an de 
pe urma epidemiilor și a cala
mităților naturale, de istovire și 
de foame, o piață de exploatare 
și jaf pentru imperialiști. Pu-

terea populară a pus capăt odată 
pentru totdeauna intunecatului 
trecut. In locul vechii Chine 
feudale, a apărut un puternic 
stat popular, care înfăptuiește 
mărețe transformări democratice 
și obține succese remarcabile în 
construcția socialistă a țării.

Sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, oamenii muncii i 
din China au pornit cu elan la 
lichidarea ruinii economice lă
sată de asupritorii imperialiști, a . 
depus o muncă titanică pentru 
dezvoltarea industriei și agricul- ; 
turii. Primul plan cincinal de 
dezvoltare a economiei țării 
(1953—1957) a pus bazele unei 
dezvoltări impetuoase a econo
miei Chinei populare. Un accent 
deosebit s-a pus pe dezvoltarea 
industriei grele. Combinatul me
talurgic din Anșari, uzina de ' 
automobile din Ciancitln, uzina ! 
de tractoare din Loian, uzinele 
de mașirii-unelte grele din Ta- 
iuan și Uhăn. uzina de tuburi 
electronice din Pekin, noile cen
trale electrice din Sian, Șițzia- j 
ciuan, Cienciou, exploatările pe
trolifere din luimîn și Karamai ; 
sînt numai cîteva dintre cele mai 
importante construcții realizate 
în primul cincinal. Datorită en
tuziasmului în muncă al maselor 
strîns unite in jurul partidului, 
primul plan cincinal a fost înde
plinit înainte de termen. Dacă 
pianul cincinal prevedea ca la 
sfîrșitul lui producția de oțel să 
crească de 3,1 ori în comparație 
cu 1952, aceasta a crescut în 
1957 de aproape patru ori, pro
ducția de energie electrică care 
trebuia să crească de 2,2 ori, 
s-a ridicat cu mai mult de 2,5 
ori.

Satul chinez care a pășit pe 
drumul cooperativizării a ținut

,,Scìntela tineretului"
l (Continuare in pag. 4-a)

Tovarășului MAO ȚZE-DUN
Președintele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Chinez

Tovarășului L1U ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului C1U DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării 

Reprezentanților Populari din întreaga Chină

Tovarășului C1U EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare 

Chineze
Pekin

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, vă trimitem, dragi tovarăși, dv. și întregului popor 
chinez un salut frățesc și calde felicitări.

Descătușat de lanțurile robiei seculare, eliberat din mizeria și crunta 
înapoiere a trecutului, harnicul și înzestratul popor chinez a desfășu
rat în cei 10 ani de la eliberare o activitate de proporții grandioase 
pe drumul făuririi orînduirii șocialiste. Urmînd cu încredere neabă
tută linia generală de construire a socialismului, elaborată de încer
catul Partid Comunist Cjt-inez, .oârnenii, muncii din-.Republica Popu-., 
Iară Chineză au obținut succese mari în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, în îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor ce muncesc,1 
în dezvoltarea culturii și învățămîntului. An de an se schimbă înfă
țișarea-întregii'țări.' Republica Populară Chineză a devenit o mare 
putere socialistă care aduce..o.contribuție. însemnată, la.întărirea.con-... 
tinuă a unității puternicului lagăr socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, la lupta pentru asigurarea unei păci trainice în lume.

în lupta comună pentru construirea socialismului, pentru progres 
și pace, între popoarele romîn și chinez s-au statornicit relații de 
prietenie și într-ajutorare frățească. Poporul romîn se.bucură din 
mimă de izbînzile istorice ale poporului chinez și împărtășește senti
mentele de bucurie pe care le încearcă oamenii muncii chinezi de 
ziua marii lor sărbători naționale.

Urăm poporului frate chinez noi victorii în îndeplinirea mărețelor 
sarcini trasate de Partidul Comunist Chinez și de guvernul Repu
blicii Populare Chineze în lupta pentru triumful socialismului în 
patria sa.

Trăiască și înflorească marea Republică Populară Chineză I
Trăiască Partidul Comunist Chinez și Comitetul său Central 1
Trăiască Guvernul Republicii Populare Chineze 1
Trăiască în veci ■ prietenia frățească dintre poporul romîn și 

poporul chinez l

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central al

Partidului Muncitoresc Romîn

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

1
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Adu narea [estiva din Capitala
Miercuri seara, la Teatrul C.C.S. 

din Capitală a avut loc adunarea 
festivă organizată de Comitetul o- 
rășenesc București al P.M.R. și 
Comitetul executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chi
neze.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii Gheorghe Apostol, 
Ștefan V oitec, Vladimir Gheor
ghiu, Alexandru Bîrlădeanu, Ghe- 
rasim Popa, Gheorghe Stoica, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai gu
vernului și ai Prezidiului Marii

Adunări Naționale, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Aface
rilor Externe, conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organiză- 
țiilor obștești, fruntași în produc
ție din întreprinderile Capitalei, 
academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, activiști de par
tid, de stat și ai organizațiilor oa
menilor muncii.

Au fost de față Șiu Gien-guo. 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, șefii altor misiuni di pio
ni atice acreditați la București, 
membrii Ambasadei R.P. Chineze 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Ro
mîne și Republicii Populare Chi
neze.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Florian Dănalache, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R.

Despre cea de-a 10-a aniversare 
a proclamării Republicii Populare 
Chineze a vorbit tovarășul Ștefan 
Voitec, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne.

A luat apoi cuvîntul Șiu Gien- 
guo, ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al R.P. Chineze la 
București.

Cuvîntările au fost subliniate în 
repetate rînduri de îndelungi a- 
plauze. Participanții la adunare 
au manifestat puternic pentru 
prietenia frățească dintre poporul 
romîn și marele popor chinez, 
pentru puternicul lagăr al țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru pace în întreaga 
lume.

A fost prezentat apoi un pro
gram artistic festiv.

( A ger preș)

Prezidiul Adunării festive din Capitală (Foto: AGERPRES)

Cuvîntarea tovarășului 
Ștefan Voitec

Cuvîntarea ambasadorului 
Șiu Gien-guo

Cu zece ani în urmă, la 1 oc
tombrie 1949, poporul chinez, ca 
un uriaș care și-a scuturat lan
țurile ce.i ferecau trupul — a de
venit stăpin pe propria lui soartă. 
Sub conducerea gloriosului Partid 
Comunist Chinez, el a încununat 
victorios lungile sale lupte revolu. 
ț.onare și a proclamat Republica 
Populară Chineză, stat socialist al 
muncitorilor și țăranilor.

Poporul chinez a fost întotdeau
na un mare popor — dar în tre
cut nu s-a bucurat niciodată de li
bertate. China a fost totdeauna o 
țară uriașă — aproape cît întregul 
continent european — dar. înainte 
de triumful revoluției, n-a ocupat 
niciodată în viata internațională 
locul ce i se cuvenea.

Instaurarea puterii populare a 
deschis o eră nouă in istoria de 
multe milenii a poporului chif.ez. 
Acest fapt istoric a avut o mare 
însemnătate pentru viața într-gi 
omeniri.

Victoria revoluției din Oină 
constituie o strălucită biruință a 
invățăturii marxist.leniniste, o de. 
monstrație a forței ei de neînvins 
în opera de transformare a socie
tății. a valabilității ei pentru toa
te popoarele, pentru toate țările.

Prin revoluția sa biruitoare, po. 
por"l chinez a dat o lovitură pu
ternică sistemului colonial, din

lanțul căruia s-a smuls una din 
cele mai mari și mai importante 
verigi. Construirea eu succes a so/ 
ciclismului în China este o dova
dă strălucită că în zilele noastre 
cînd există marele lagăr socialist 
cu inepuizabilele sale posibilități, 
victoria socialismului este ușurată 
și în țările în care forțele de pro
ducție sînt încă slab dezvoltate. 
Chi.ra nouă constituie un exemplu 
viu în lupta pentru cucerirea li
bertății naționale și sociale pentru 
toate popoarele asuprite de colo
nialism. și în primul rind pentru 
cele din Asia.

Apariția Chinei populare pe har
ta politică a lumii a contribuit la 
schimbarea radicală a raportului 
de forțe pe arena internațională în 
favoarea socialismului, constituind 
un factor de seamă al unității ma
rii familii a țărilor socialiste, al 
coeziunii lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Legat de poporul frate chinez 
prin puternice și indestructibile re. 
lății internaționaliste de prietenie 
$i colaborare, sub marele stindard 
al socialismului, poporul romîn 
participă astăzi din toată inima la 
cea de-a 10-a aniversare a Chinei 
populare și împărtășește pe deplin 
sentimentele de bucurie cu care
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Atulțumind pentru organizarea 
adunării festive, ambasadorul Șiu 
Gien-guo a spus: Mîine se vor 
împlini zece ani de la proclamarea 
Republicii noastre populare. Sînt 
zece ani de dezvoltare impetuoasă 
și progres vertiginos al țării noa
stre. Chiar în această perioadă 
scurtă, sub conducerea justă a 
Partidului Comunist Chinez și a 
tovarășului Mao Țze-dun, poporul 
chinez, care s-a eliberat de asu 
prire, a obținut succese strălucite 
în revoluția socialistă și în opera 
de construire a socialismului. In 
țara noastră s-a realizat în linii 
generale transformarea socialistă 
j agriculturii, a industriei mește
șugărești, a industriei și a comer
țului capitalist; a fost lichidată în 
genere proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producție și a fost 
stabilit pe o bază solidă regimul 
socialist; se formează într-un ritm 
rapid noul și completul sistem al 
economiei naționale și s-a creai 
baza industrializării socialiste; pe 
baza dezvoltării producției s-a ri 
dicat în mod simțitor nivelul de 
trai material și cultural al poporu
lui, iar conștiința politică și starea 
de spirit a poporului s-au schimbai 
integral.

In cei zece ani, economia națio
nală a țării noastre a înregistrat 
o mare dezvoltare. In industrie, în

1958, valoarea globală a producției 
a crescut de 9,3 ori față de 1949, 
cu un spor anual în medie de 28,1 
la sută. Ponderea producției globa
le a industriei și a industriei 
meșteșugărești în producția globală 
a țării a crescut de la 30,1 la sută 
în 1949, la 63,6 la sută în 1958. 
Producția mijloacelor de producție 
a crescut excepțional de rapid, va
loarea ei fiind aproape de 21 de 
ori mai mare față de 1949, cu un 
spor mediu anual de 40 la sută 
în agricultură, valoarea totală a 
producției în 1958 a fost de 2,3 ori 
mai mare față de 1949, cu un spor 
mediu anual de 9,8 la sută ; pro
ducția globală de cereale a crescut 
,'ață de același an de 2,3 ori. cea 
de bumbac de 4,7 ori, iar producția 
celorlalte culturi principale agri
cole s-a dublat sau a crescut de 
cîteva ori. Odată cu avîntul necon
tenit al economiei naționale cul
tura și învățămintul țării noastre 
au luat de asemenea o mare dez
voltare. In 1958, numărul studen
ților din institutele de învățămînt 
superior a ajuns la 660.000 sporind 
de 5,7 ori față de 1949, numărul 
elevilor din școlile medii profesio
nale a ajuns la 1.47 milioane, 
sporind de 6,4 ori fața de 1949. 
cel al elevilor din școlile medii de
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Din nou la facultate !La deschiderea unui nou an de studiuîn învățămintulsuperior
Cuvîntarea rostită la posturile noastre 

de radio de tov. acad. A. JOIA, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 

ministrul învățămîntului și Culturii
Miercuri seara, acad. Atanase 

Joja, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul Invă- 
tămlntului și Culturii, a vorbit la 
nosturile noastre de radio cu pri
lejul deschiderii la 1 octombrie a 
noului an universitar.

Mîine — a spus vorbitorul — 
instituțiile de învățămint superior 
din întreaga țară își reîncep ac
tivitatea de pregătire a cadrelor 
superioare de specialiști cerute 
de economia și cultura țarii npas- 
tre în plină dezvoltare. Mii de ti
neri absolvenți ai școlilor de. cul
tură generala și mii de munci- . 
tori din uzine și de pe ogoare —; 
căliți în muncă — vor trece cu 
încredere și bucuiie pragul insti- ; 
tuțiilor de învățămînt superior 
pentru a urma studii superioare 
la cursurile de zi, serale sau fără 
frecvență.

La această bucurie participă în- . 
tregul nostru popor muncitor, care, 
alături de studenți și cadre di
dactice, își manifesta dragostea 
fierbinte și recunoștința față de 
partid și guvern pentru sprijinul 
nelimitat acordat instruirii și edu
cării tineretului.

In cei 15 ani care au. trecut 
de la eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, învățămîntul 
superior a cunoscut o*largă dez
voltare, ca urmare a condițiilor 
create de partid și guvern. Astfel, 
fața de 16 instituții de învăță
mînt superior cu -41 facultăți cite 
existau în anul 3938,• îrf anul 
universitari 1959—1960 . vor func
ționa 34 instituții de învățămînt 
superior cu 90‘ facultăți; La aces. 
tea se adaugă, cele 5 institute pe
dagogice de trei ani care își în
cep activitatea în acest an, insti1 
tute necesare generalizării învă
țămîntului de 7 ani.

In anii regimului democrat, 
popular, învățămintul. superior și-a 
deschis larg porțile pentru fiii po
porului muncitor. Dacă în trecut 
studenții care an frecventat învă
țămîntul superior aparțineau a- 
proape exclusiv claselor avute, în 
prezent majoritatea covîrșitoare a 
studențimii noastre este provenită 
din rîndurile clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare și intelectuali
tății.

S.a ridicat continuu nivelul ac
tivității instructiv-educative din 
instituțiile noastre de învățămint 
superior.

Laboratoare înzestrate cu apa
ratura și utilaj modern, biblio- i 
teci dotate cu milioane de volume, 
terenuri expei imentale, stațiunii 
științifice, clinici și ateliere di-; 
daetice asigură studenților cele ' 
mai Imne condiții de studiu.

Datorită grijii pe care parti- j 
dul și guvernul, o manifestă față I 
de tinăra generație s-au îmbuna-1 
tățit mereu condițiile de trai alei 
studenților prin construirea de noi i 
cămine și cantine studențești,

prin acordarea de burse și in
demnizații de merit. In anul uni
versitar 1958—1959 aproape 60 la 
sută din numărul total al studen
ților au primit burse de stat, peste 
55 la sută au locuit în cămine și 
mai mult de 65 la sută au luat 
masa la cantinele studențești.

Vorbitorul a arătat că în noul 
an universitar, în fața cadrelor 
didactice și studenților stau sar
cini sporite, sarcini ce izvorăsc 
din dezvoltarea continuă a școliȘ 
noastre superioare, care se îmbo
gățește și în acest an cu noi secJ 
ții, înființate ca urmare a creării 
unor noi ramuri industriale ; în,' 
țara noastră și a succeselor dobîn- 
dite de oamenii noștri de știință.'

Importante documente de partid 
și de stat, prin care se asigură 
studenților și cadrelor didactice 
posibilități optime de muncă, do
vedesc și la acest început de an 
universitar grija partidului și gu
vernului pentru școala noastră su
perioară. Astfel, prin Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului' 
de' Miniștri al R. P. Romîne din 
martie 1959 privind îmbunătăți
rea învățămîntului seral și fără 
frecvență, se creează pentru oa
menii din cîmpul muncii, dornici 
să dobîndească o calificare supe
rioară fără a părăsi producția, 
numeroase forme de sprijin și în
lesniri care le permit să se pre
gătească temeinic. Aplicarea mă
surilor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din’ 13—14 iulie 1959 asigură, de 
asemenea, celor ce lucrează în în-i 
vățămîntul superior mari posibili
tăți pentru desfășurarea unei act 
tivități susținute și rodnice.

In noul an universitar se va 
acorda o atenție sporită îmbinării 
cunoștințelor teoretice cu activi
tatea practică, cu nevoile indus, 
triei și agriculturii și înarmării 
tineretului cu cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii.

Pentru cadrele didactice și con
ducerile instituțiilor de învăță
mînt superior sînt călăuzitoare cu
vintele tovarășului Gheorghe

(Continuare în pag. 2-a)

In cadrul muncii patriotice, 
membrii brigăzii de tineret de 
la Fabrica de tiinplărie „Bistri. 
ța“ din Piatra Neamț, au ini
țiat o mișcare de valorificare a 
deșeurilor de lemn, lată-l pe 
utemistul Mihuț Mihai expli. 
cînd tovarășilor săi metoda ce: 
mai bună de valorificare ;

deșeurilor.
Foto : P. PAVEL

Declarația guvernului R. P. Romîne cu privire la propunerile guvernului Uniunii Sovietice în problema dezarmării
Guvernul R. P. Romîne salută 

cu căldură propunerile de însemnă
tate istorică ale guvernului Uniunii 
Sovietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală, care corespund 

| întrutotul intereselor vitale ale po- 
■ poarelor lumii, ale tuturor statelor, 
1 indiferent de orînduirea lor socială.

In condițiile actualei dezvoltări 
a științei și tehnicii, cînd există 
arme de o putere distructivă fără 
precedent și cînd un eventual 

i război ar cauza omenirii pierderi 
incalculabile, singura cale pe de
plin eficace pentru eliberarea ome
nirii de un asemenea pericol este 
lichidarea tuturor mijloacelor de 
ducere a războiului.

Măsurile preconizate de guvernul 
sovietic privind dezarmarea gene 
rală deschid calea eliminării ori
cărei posibilități de conflicte mi
litare între state. Realizarea tor ex
clude cu desăvârșire ivirea unei si
tuații care ar asigura avantaje 
unilaterale unui stat sau grup de 
state în dauna securității celorla'te. 

înfăptuirea programului de de 
zarmare propus de U.R.S.S. ar 
face ca „războiul rece“ să rămînă 
definitiv de domeniul trecutului, ar 
înlesni considerabil apropierea și 
colaborarea între toate statele în 
spiritul coexistenței pașnice. Tot
odată, ea ar da posibilitatea ca 
imensele resurse materiale și ener
gii umane care se irosesc astăzi 
pentru crearea de mijloace de di
strugere. să fie folosite în mol 
constructiv, pentru îmbunătățirea 
vieții popoarelor. Tocmai pentru că 
deschid asemenea perspective, cu
vîntarea rostită în fața Adunării 
Generale a O.N.U. de președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov și Declarația gu
vernului sovietic au trezit un inte
res atît de profund în lumea în
treagă.

In marea majoritate a țărilor se 
manifestă din partea guvernelor în
țelegerea necesității de a acorda 
deplina atenție propunerilor guver
nului sovietice menite să soluțio
neze problema centrală a vieții in
ternaționale contemporane. Ele se 
bucură de sprijinul și aprobarea 
popoarelor, a unor largi cercuri gu
vernamentale, personalități in
fluente în viața politică și econo
mică de pretutindeni.

Guvernul romîn consideră că în 
prezent există condiții favorabile 
pentru ca propunerile guvernului 
sovietic să fie traduse în viață. 
In ultima vreme se constată sem
ne certe ale unei îmbunătățiri a 
situației internaționale, ale unei 
slăbiri a tensiunii în relațiile din
tre state, o atmosferă mai propice 
ca înainte pentru rezolvarea pro
blemelor nereglementate.

Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, în Statele Unite a adus 
o contribuție însemnată h crea
rea unui climat favorabil destin
derii în situația internaționa'ă. 
Guvernul și poporul romîn îm
preună cu întreaga opinie publică 
internațională salută cu satisfac
ție acest fapt.

In mod deosebit, trebuie relevat 
că șefii guvernelor U.R.S.S. și 
S.U.A. — așa cum se arată în co
municatul comun — au căzut de 
acord cu privire la necesitatea re
zolvării prin mijloace pașnice a 
tuturor problemelor nereglemen
tate în relațiile dintre state și au 
declarat că cele două guverne 
vor depune toate eforturile pentru 
soluționarea constructivă a celei

mai importante probleme care se 
pune în fața lumii — problema 
dezarmării generale.

Aceasta îndreptățește speranța 
că problema dezarmării își va 
găsi soluția, spre binele întregii 
omeniri. Firește, traducerea în via
ță a propunerilor sovietice depinde 
de voința tuturor guvernelor și, în 
primul rînd, a guvernelor mai dor 
puteri.

Guvernul romîn își exprimă con
vingerea că nu pot exista piedici 
de neînlăturat în calea realizăr.i 
unui acord internațional privitor 
la dezarmarea generală și consi
deră că programul de dezarmare 
atotcuprinzătoare și totală, înso
țit de un control general și total 
e.ectuat cu participarea tuturor 
statelor, elucidează odată pentru 
totdeauna chestiunea controlului, 
invocată de anumite cercuri drept 
pretext pentru frinarea oricărui 
progres în problema dezarmării.

In același timp, guvernul ro
mîn împărtășește punctul de vedere 
expus în Declarația guvernului 
U.R.S.S. că dacă în momentul de 
față, dintr-o cauză sau alta, pu
terile occidentale nu se vor declara 
dispuse să accepte o dezarmare 
generală și totală, s-ar putea trece 
la discutarea și' adoptarea unor 
măsuri parțiale corespunzătoare 
în domeniul dezarmării și conso
lidării securității.

Desigur, evoluția favorabilă a 
situației internaționale nu este pe 
placul acelor cercuri care doresc 
menținerea războiului rece și care 
vor încerca și pe viitor să stăvi
lească procesul de destindere, să 
pună piedici în calea înțelegerii 
intre state. De aceea, trebuie unite 
eforturile tuturor popoarelor și 
guvernelor atașate cauzei păcii, 
pentru a nu permite acestor 
cercuri să împiedice realizarea 
scopurilor dorite cu ardpare de în
treaga omenire, de a-și asigura o 
viață pașnică și liniștită.

In cadrul politicii sale consec
vente de pace, guvernul romîn a 
sprijinit și pînă acum toate pro
punerile constructive menite să 
ducă la realizarea unei înțelegeri 
în problema dezarmării și a făcut 
aceasta nu numai cu vorba, dar și 
cu fapta. Astfel, au fost efectuate 
reduceri succesive ale efectivelor 
armate ale țării noastre, pe teri
toriul R.P. Romîpe nu se găsesc 
nici un fel de trupe sau baze mi
litare străine. In aceeași direcție 
se situează și propunerile guver
nului romîn cu privire la dezvol
tarea unei largi colaborări inter- 
balcar.iee și la încheierea unui tra
tat balcanic de înțelegere și secu
ritate colectivă care are în vedere 
crearea în această parte a lumii 
a unei zone în care să nu existe 
arme nucleare și rachete.

A!ăturîndu-se chemării lansate 
de guvernul sovietic de a se în
făptui propunerile privitoare la 
dezarmarea generală și totală, gu
vernul romîn își exprimă speranța 
ci acțastă chemare va găsi un 
ecou pozitiv în rîndul guvernelor 
tuturor țărilor. R.P. Romînă speră 
de asemenea că Organizația Na
țiunilor Unife și Comitetul pentru 
dezarmare le vor analiza cu toată 
răspunderea și vor lua hotărîri 
adecvate în vederea traducerii lor 
în viață.

In ce-1 privește, guvernul Re
publicii Populare Romîne este ho- 
tărît să-și aducă întreaga contri
buție la înfăptuirea acestui țel 
măreț.



ANUL UNIVERSITAR A ÎNCEPUT
„Cunoașterea temeinică a științei marxist-leniniste, a ade

vărului științific despre natură, viață, societate, ajută pe stu
denți la înțelegerea justă și aprofundarea oricărei ramuri 
a științei, la interpretarea ju stă a evenimentelor istoriei 
mondiale contemporane, la cunoașterea și înțelegerea pro
fundă a politicii partidului și statului nostru, a perspecti
velor dezvoltării țării noastre, îi ajută să devină buni spe
cialiști, cetățeni conștienți, luptători activi pentru progre
sul patriei socialiste, pentru progresul omenirii“.

(Din cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, la cea de a doua Conferință pe țară a U.A.S.R.).

începutul se leagă dialectic de 
sfîrșit: acum cînd pășim pragul 
unui nou an universitar ne ginditn 
la examenele de la sfirșitul său, 
la examenele de absolvire a facul
tății, la marele examen al vieții.

Cînd vom termina noi cursurile 
întregul popor va fi mai aproape 
de înfăptuirea mărețului țel: termi
narea în linii mari a construcției 
socialiste, trecerea la desăvîrșirea 
construcției socialismului. Avîntul 
mai puternic al economiei1 și culturii 
va cere din ce în ce mai multe cadre 
cu o înaltă pregătire. Și e vorba 
nu numai de cadre care să fie 
înarmate cu știința înaintată în ge
neral și cu o bună pregătire de 
specialitate, ci de cadre călite de 
constructori ai socialismului, de 
luptători conștienți, activi, pentru 
realizarea idealurilor clasei munci
toare, pentru înflorirea patriei 
noastre scumpe.

Gît de mare este deosebirea din
tre studenții noștri de astăzi și stu
denții de pe timpul Romîniei bur 
ghezo-moșierești proveniți in cea 
mai mare parte din rîndurile pă
turilor avute, ale claselor exploa
tatoare. Studenții din trecut erau 
îmbîcsiți în facultate de concepțiile 
idealiste, mistice, naționaliste, pro
fesate de la catedră de profesori 
universitari aserviți claselor ex 
pJoatatoare, erau îmbibați de eclec
tismul diverselor concepții filozo
fice idealiste. Aceste concepții și 
filozofii propagate de la catedră 
dezorientau chiar pe unii studenți 
cinstiți, împiedicîndu-i să înțeleagă 
natura adevărată a relațiilor din 
societate, tendința dezvoltării so
cietății, să înțeleagă situația inte 
lectualului în societate, poziția pe 
care trebuie să o aibă față de dife
ritele clase ale societății.

Astăzi în universitatea nou crea
tă de regimul democrat-popular pe 
baze cu adevărat științifice, stu
denții, fii ai oamenilor muncii, au 
putința de a căpătă o înțelegere 
clară a vieții și lumii înconjură
toare, a fenomenelor din natură și 
societate, a propriului lor rol și a 
propriei lor poziții în societate. 
Chezășia formării acestei concepții 
a studențimii noastre, busola care 
îi orientează în înțelegerea feno
menelor sociale și naturale o con
stituie însușirea învățăturii marxist- 
leniniste, a concepției despre na
tură și societate a clasei munci
toare, a materialismului dialectic 
și istoric, a politicii partidului 
nostru.

Partidul ne-a ajutat să înțele
gem adevărata relație dintre poli-

tică și specialitate. Ea se aseamă
nă cu aceea dintre luptător și 
armă: după cum arma are impor
tanță în funcție de luptătorul in a 
cărui mînă se află, tot astfel cu
noștințele de specialitate depind de 
concepția și poziția celui ce le po
sedă, de scopul pentru care sînt 
utilizate, lată de ce pentru noi, 
viitoare cadre de specialitate ale 
construcției socialiste, însușirea 
marxism-leninismului, a concepției 
comuniste despre viață are o în
semnătate primordială. învățătura 
marxist-leninistă, politica partidu
lui nostru ne arată cum nu se 
poate mai convingător că locul 
nostru, al 
alături de 
poporului, 
minunatei 
cialismului. 
leninistă ne 
împotriva influențelor ideologiei 
burgheze, în lupta împotriva ori
căror încercări ale elementelor 
dușmănoase, de a abate pe unul 
sau pe altul de pe drumul minu
nat pe care merge intelectualitatea 
din țara noastră. Nici o profesie 
nu poate fi despărțită de conținu
tul ei social. Pentru a fi un bun 
inginer, un bun profesor, un bun 
doctor, nu este suficient să-ți în
sușești cunoștințele profesionale, 
ci trebuie totodată să cunoști și să 
lupți activ pentru înfăptuirea țelu
rilor poporului muncitor, pentru în
făptuirea politicii partidului care 
este forța conducătoare a construc
ției socialiste.

Dar nu numai atât. Noi am în nunat viitor se 
vățat să prețuim marxism-leninis- 
rnul nu numai ca o armă, ci și ca 
o știință, nu numai ca o busolă 
călăuzitoare în viață, în societate, 
ci și ca un instrument de preț in 
studiul adevărului științific, ca o 
metodă în munca noastră de spe
cialitate.

Adeseori profesorii noștri mai 
bătrîni ne vorbesc din proprie ex
periență despre piedicile ce le re
prezentau pentru cercetarea știin
țifică -concepțiile filozofice idea
liste antiștiințifice, ce domneau în 
școala superioară din trecut.

Acad. prof. S. Țițeica a scris pe 
drept cuvînt: „Pentru fizician, ca 
și pentru orice om de știință, filo
zofia pe care o profesează nu poate 
fi indiferentă. Dacă poziția sa fi
lozofică e viciată de idealism, el 
poate ajunge la o contradicție în
tre rezultatele cercetărilor sale și 
perspectiva sa generală asupra lu
mii. Generalizarea unei astfel de 
situații poate sfîrși printr-o „cri
ză“, printr-un impas al fizicii. Re-

arată cum nu 
convingător că I 

tinerilor intelectuali, este 
popor, in marea luptă a 
ca ostași credincioși ai 
opere de construire a so- 

fnvățătura 
înarmează în lupta

marxist

zultă că fizicianul trebuie să pro
feseze o filozofie care este in ace
lași timp și știință, filozofia mate
rialist-dial ectică“.

Un om de știință nu-și poate va. 
lorifica pe deplin capacitatea și cu
noștințele dacă nu este înarmat cu 
o concepție științifică despre na
tură și societate.

începem un nou an universitar. 
Ne pregătim să urcăm o nouă 
treaptă pe scara pregătirii profe
sionale, să facem noi pași înainte 
spre culmile științei. Dar numai 
acela care este călăuzit de o bu
solă fără greș poate ține drumul 
drept și cuceri știința. Studenții 
țării noastre înțeleg tot mai bine 
că această busolă a noastră este 
filozofia clasei muncitoare — ma
terialismul dialectic și istoric, 
marxism leninismul.

Pentru aceasta ne stau la în- 
demină toate posibilitățile: in 
toate facultățile noastre planurile 
de învățămint prevăd cursuri de 
științe sociale ; in toate bibliotecile 
putem studia operele clasicilor 
marxism-leninismului și documen
tele partidului nostru, lucrările pri
vind istoria mișcării muncitorești 
internaționale și din țara noastră: 
revistele și presa ne informează 
despre toate problemele politice ac
tuale; în învățămîntul politic U.T.M. 
și în cercurile de științe sociale ne 
îmbogățim cunoștințele ideologice 
și politice.

Nu avem decît să muncim cu 
rîvnă pentru a pune pe deplin stă
pînire și a folosi această minunată 
busolă. Vom îndeplini chemarea 
partidului ca studenții să-și însu
șească tot mai profund marxism- 
leninismul, știind că acesta este 
principala călăuză în viață și în 
știință, că marxism-leninismul ne 
însuflețește în minunata operă la 
care și intelectualii din patria noa
stră sînt chemați să-și aducă con
tribuția. învățătura marxist-le
ninistă ne luminează perspectiva 
viitorului ca un far puternic. Cu 
ajutorul ei înțelegem clar ce mi- 

deschide în fața 
poporului nostru, în fața patriei 
noastre. Astăzi studențimea noa
stră nu mai vede viitorul în ceață 
ca în regimul trecut. Noi avem un 
ideal limpede, știm pentru ce în
vățăm, pentru ce trăim, pentru ce 
luptăm. Călăuziți de învățătura in
vincibilă a clasei muncitoare, a 
partidului, nimic nu ne va putea 
abate din drumul nostru luminos.

CONSTANTIN COTA 
student în anul III al Facultății 

de matematică și fizică 
București

Cuvîntarea rostită 
la posturile noastre de radio 

de tov. acad. A. Joja
(Urmare din pag. I-a)

Gheorghiu-Dej rostite la cea de-a 
doua Conferință națională a 
U.A-S.R., ținută în februarie 1959: 
„Cadrele didactice au datoria de 
a asigura cunoașterea și însușirea 
de către studenți a celor mai noi 
descoperiri ale științei și a reali
zărilor tehnicii mondiale și. în pri
mul rînd, ale științei și tehnicii 
sovietice, care și-au dovedit supe
rioritatea în cele mai importante 
domenii“.

Cadrele didactice trebuie să con
tribuie la educarea generației noi 
de intelectuali în spiritul concep
ției materialist-dialectice despre 
lume, să îmbine munca didactică 
desfășurată la un înalt nivel știin
țific și ideologic cu o bogată acti
vitate științifică și obștească

Astăzi, tineretului studios îi sînt 
deschise cele mai largi perspcc-

tive și depline posibilități de afir
mare a capacității' și talentului, 
studenților le revine sarcina să-și 
însușească temeinice cunoștințe de 
specialitate printr-un studiu sus
ținut, să studieze profund filozo
fia și economia politică marxist- 
leninistă, socialismul științific și, 
cu întregul elan al tinereții, să-și 
închine toate forțele cauzei’ parti
dului pentru un viitor fericit și lu
minos.

In încheiere acad. Atanase Joja 
a urat cadrelor didactice din în
vățământul superior deplin succes 
în îndeplinirea nobilei lor mi
siuni de a forma specialiștii de 
mîine, constructori ai socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră, iar studenților muncă 
rodnica și cît mai bune rezultate 
la învățătură.

(Agerpres)

în prezent în fata învățămîn-„Sarcina principală ce stă _ . . .
tului superior este ca, odată cu pregătirea teoretică a stu
denților. să asigure o legătură strînsă a procesului de învă^ 
țămînt cu cerințele industriei, agriculturii și culturii noa
stre socialiste în plină dez voltare“.

(Din cuvîntarea tovarășului Gheorghe. Glteorghiu. 
Dej, la cea de a doua Conferință pe țară a U.A.S.R.)

Sîntem doi viitori ingineri me
talurgici. Meseria ce ne-am ales-o 
are o mare importanță pentru dez
voltarea industrială a țării noa
stre. E un profil ingineresc care 
cere cunoștințe teoretice profunde, 
dar impune și cunoașterea practi
cii. a muncii concrete, și solicită 
un spirit organizatoric ascuțit. In
tre învățămîntul superior și munca 
uzinelor, gospodăriilor agricole 
de stat sau colective, fabricilor 
sau institutelor științifice, se rea
lizează acum o legătură strînsă, 
de deosebită importanță pentru o 
pregătire profesională superioară 
a studenților.

Pentru fiecare dintre noi. școala 
muncii practice, care a precedat 
calificarea superioară ce ne-o în
sușim acum la politehnica bucu. 
reșteană, a fost o etapă prețioasă 
care ne permite aprofundarea se
rioasă a tuturor aspectelor mese
riei noastre.

Organizarea in acest an a prac-

ticii în producție a studenților 
dat rezultate de valoare, 
studenți își petreceau înainte prac
tica ca simpli spectatori, fără a 
participa la procesul de producție. 
Cele citeva note luate într-un car
nețel nu puteau înlocui o cu- 
noașiere și o aprofundare a as
pectelor practice, concrete ale me 
seriei lor.

Integrarea activă a studenților 
in producție a dus la însușirea, in 
timpul practicii, a unei calificări 
într-o meserie. în facultătea noa
stră studenții anilor III și V au 
primit, toți, o calificare. Unii din- 
trei ei au devenit maiștri turnă
tori sau turnători-formari — cali
ficări complexe din cadrul turnă
toriilor de fontă și oțel. Pentru 
noi, viitorii ingineri, cunoașterea 
progresului înregistrat de tehnică 
și participarea activă la soluțio
narea problemelor impuse de dez
voltarea industrială a țării noa
stre trebuie să fie o preocupare 
permanentă. încă din facultate,

a
Mulți

In laborator, în fața mașinilor cunoștințele teoretice predate la curs prind viață și se întipăresc 
mai puternic în mintea fiecăruia.

Foto : N. STELOR1AN

Cînd știi pentru ce
„Trebuie să vă pregătiți temeinic pentru profesiunea 

aleasă, pentru minunata acti vitate constructivă ce vă aș
teaptă în fiecare colț al țării, unde veți avea pe deplin po
sibilitatea să vă afirmați talentul, energia, entuziasmul 
și întreaga capacitate, în mun cp. și lupta pentru victoria so
cialismului, pentru binele și fericirea poporului, pentru în
florirea patriei noastre dragi — pentru pace în lume“.

(Din cuvîntarea tovarășului Gheorghe Glieorghiu- 
Dej, la cea de a doua Conferință pe țară a U.A.S.R.j.

In noi se investesc, speranțe.
De la posibilitatea de a învăța 

profesia pe care singuri ne-am a- 
les-o și pînă la locul de muncă, 
unde mîine tje-o vom putea exer
cita, totul ne-a fost pus la înde- 
mînă, condițiile cele mai bune ne-au 
fost create,1. nimic nu ne lipsește 
pentru a ne desăvîrși ca oameni 
și ca specialiști.

Sîntem studenții unor institute

r
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noi. Ele nu pregătesc pur și simplu 
ingineri sau agronomi. Ele pregă
tesc ingineri pentru o industrie 
socialistă și agronomi pentru p a- 
gricultură care pășește cu pași re
pezi pe calea socialismului. Tre
buie deci să devenim specialiști de 
tip nou, desăvîrșiți.

Trăim o altă epocă decît aceea 
care condamna .studentul, în regi
mul burghezo-moșieresc, Ta indife
rență și apatie, la' asimilarea pasi
vă, superficială a unei specialități. 
Intr-adevăr, ce rezerva viitorul 
unui tînăr intelectual? Gondiția 
degradantă de slujbaș, mizerabil 
plătit de către patron, șomajul, ex
ploatarea. Studentul era lipsit de 
perspectivă, de entuziasmul pus în 
slujba unui țel măreț.

Pentru noi toate acestea țin de do
meniul trecutului. Noi avem' un 
țel precis în viață, luptăm pentru 
făurirea unui id'eal scump întregu
lui popor — construirea socialis
mului. Și pentru a sluji acest țel 
trebuie să învățăm cu 
să . învățăm foarte bine, 
zi, să ne facem . ucenicia 
pe băncile facultății cu
să - luăm de la dascăli tot ceea ce 
ne dau. Să învățăm creator, să 
muncim, să nu ne mulțumim cu 
ceea ce ne da cursul și manualul, 
să căutăm cu curiozitate, să cer
cetăm. Sînt anii noștri de cea mai 
puternică receptivitate intelectua
lă ; să nu pierdem nici o clipă din 
acești ani. Avem datoria de a lua 
în stăpînire tehnica cea mai avan
sată, de a învăța, de a învăța și ia
răși de a învăța, după nobila po
runcă leninistă. Nu ne este îngă
duit studiul superficial, după cum 
mai târziu, la absolvire, pe locul 
de muncă, nu ne va fi iertată ne
priceperea, incompetența, mediocri->. 
tatea. " :

încă înainte de a deveni ingl-

pasiune, 
în fiecare 
științifică 
sirguință,

Biblioteca institutului va începe să fie din nou solicitată. Învățătura 
începe doar din primele ore de curs.

Foto: S. NICULESGljJ

Minunată viată 
de student!

„Studenții constituie unul din detașamentele Impor
tante ale tineretului, de a cărui creștere și pregătire 
temeinică pentru muncă și viață este profund interesat 
întregul popor“.

(Din cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, la cea de a doua Conferință pe țară a U.A.S.R.},

în cercurile științifice studențești 
sub conducerea profesorilor începe 
ucenicia creației tehnice originale, 
legătura acestei activități cu pro
blemele cotidiene ale producției 
stimulează căutările și sugerează 
rezolvări noi. Soluțiile propuse 
de studenții care au studiat 
problemele legate de practica con
cretă sînt aplicate în producție. 
Studenții au satisfacția de a con. 
tribui incă de pe băncile facultăți
lor la rezolvarea unor probleme 
ridicate de economia socialistă. De 
altfel, rezultatele ultimelor sesiuni 
și conferințe științifice studențești 
marchează această orientare valo
roasă a activității de cercetare

In toate institutele s-au obținut 
in acest an rezultate valoroase 
in sensul apropierii și integrării
studenților in viața uzinelor. Stu
denții s-au angajat să participe
in uzine, pe șantiere, în G.A.S. și 
G.A.C. la îndeplinirea unor 
cini importante de producție, 
au realizat economii mari, 
însușit meserii, 
viața uzinei,
citorilor și tehnicienilor, 
rate, noutăți tehnice, 
timp, munca alături de 
muncii, producătorii bunurilor ma
teriale, reprezentanții cei mai îna
intați ai societății noastre, a con
tribuit la educarea noastră ca in-

sar-
Ei 

și-au 
au participat la

au prezentat mun- 
în refe- 

In același 
oamenii

telectuali de tip nou, la formarea liți și rupți de popor, înarmați cu 
acelor trăsături morale J!-----1 ‘ - — -
muncitorilor din fabrică': comba
tivitatea revoluționară, aspirația 
către tot ce e nou și valoros, ma
turitatea și seriozitatea în aborda
rea problemelor de muncă și via
ță. Un inginer trebuie să fie un 
bun organizator, un conducător 
priceput, un om cu calități morale 
superioare, format după chipul și 
asemănarea celor mai înaintați 
oameni ai societății noastre — 

munca concretă a 
, , , alături,
au dispărut cu to-

proprii un dispreț „intelectual“ fată de 
-----u~ oamenii muncii. Cunoaștem ’ din a. 

mintirile muncitorilor bătrîni tipul 
moral al acestor „intelectuali“ de
tașați de muncă și oameni, ame- 
nințind muncitorii cu cîteva fraze 
franțuzești sau germane.

i interesată în
Bur- 
a-șighezia era ___

forma o intelectualitate aservită 
intereselor și scopurilor sale. Dis
prețul față de muncă și oamenii 
muncii trecea drept virtute, cuno
ștințele și pregătirea contau mai 
puțin.

Pe băncile facultăților se pregă
tește acum, înarmîndu-se cu cu
noștințe, generația noii intelectua
lități ieșită din rîndurile poporului 
și atașată lui, parte integrantă, ac
tivă a societății noastre noi în plin 
avînt. Condiția principală a suc- 

noastre crea
toare, este legătura cu producția, 
cu viața, 
tendința continuă 
însușirea 
tor

muncitorii. în 
studenților în producție, 
de muncitori, i *' 
tul abaterile de la disciplină; 
studenții privesc cu răspundere 
sporită sarcinile deosebit de im
portante ale pregătirii lor profe
sionale — teoretice și practice. Se 
formează o atitudine superioară 
față de muncă, iar colectivul de . . ..
studenți-muncitori din fiecare an cesumi activității 
reprezintă motorul și nucleul a- 
cestei poziții înaintate.

înainte de eliberare specia
liștii metalurgiști nu erau pregă
tiți în țară: străinătatea furniza 
mulți dintre inginerii necesari 
celor cîteva turnătorii de fontă și 
oțel iar tinerii noștri specialiști 
îngroșau rîndurile șomerilor. Me
dici, ingineri, oameni de litere, 
fii de. bani gata, instruiți ia 
cîte o veche universitate europea
nă, se întorceau în țară cosmopo-

prezența în actualitate, 
spre progres, 

meseriei în mod crea
și activ, cu toată răspunderea.

GLIGOR BODEA 
student anul III

CONSTANTIN Ș1EL 
student anul V 

Facultatea de metalurgie-lnstitutul 
politehnic București

neri sau agronomi sau arhiteeți 
sau profesori, se sapă funda
țiile ■ și se ridică schelele vii
toarelor noastre locuri de mun
că. Un vast șantier socialist e 
țara întreagă. E nevoie pretutin
deni de priceperea noastră și pen
tru a ne face datoria față de pa
trie, ca și față de propria con
știință, va trebui să mergem ori
unde vom fi chemați. Zidurile mă
reței construcții socialiste se ridică 
simultan și cu același avînt în toa
te cele patru puncte cardinale ale 
țării. Noi sînt blocurile din Flo- 
reasca, noi s.înt și blocurile din 
Onești. Iar ritmul în care au fost 
ridicate e același. Puternice sînt 
laminoarele Uzinelor „Republica“, 
dar nu tnai puțin puternic e lami
norul de la Roman ; în curțile u- 
zinelor din Orașul Stalin sînt fru
moase tractoarele noi, dar cît de 
frumoase și triumfale sînt ele pe 
ogoarele gospodăriilor colective 
din Dobrogea I

A merge în oricare din colțurile 
țării nil. înseamnă însă a merge 
să ocupi funcționarește un loc in 
schemă. Noi nu ne pregătim să 
slujim un patron de fabrică, care 
din efortul nostru să-și adauge 
venituri noi la averea adunată din 
sudoarea, suferințele și mizeria 
celor exploatați. Noi ne pregătim 
să slujim patria și partidul, po
porul eliberat de exploatare, care 
ne-a crescut, ne-a format, din rîn- 
dul căruia ne-am ridicat și ală
turi de care vom munci. Și patria 
trebuie s-o slujim cu devotament, 
cu dragoste. Este aceasta o datorie 
patriotică, o mare răspundere so
cială.

Trebuie să mergem hotărât să 
mărjm_ cu încă două brațe, ale 
fiecăruia din noi, numărul brațe, 
lor cu mînecile suflecate care fău
resc toate bunurile acestei țări; să 
mergem să învățăm de la oame
nii în mijlocul cărora ne vom afla, 
să dobîndim trăsăturile lor mora
le și cetățenești.

_ Edificiile construcției socialiste 
sînt fiecare în parte un cîmp vast 
și fecund de afirmare a talentului, 
energiei, entuziasmului și inițiati
vei. Dacă sîntem ingineri construc
tori, energeticieni sau electrotehnici, 
ce alt loc.de muncă ne putem dori 
dacă nu Bicazul? Dacă sîntem chi- 
miști, unde oare ne putem da mă
sura deplină a capacității noastre, 
dacă nu la Săvinești sau Roznov? 
Dacă sîntem agronomi, nu simțim 
oare chemarea irezistibilă a raioa
nelor complet colectivizate, a co
lectivelor milionare ale Dobrogeiî 

Talentul fiecăruia din noi, ener
gia și inițiativa noastră, priceperea 
și cunoștințele noastre sînt aștep
tate pretutindeni în patria noastră, 
în lupta pentru construirea socia
lismului. Numai în această luptă, 
calitățile fiecărui-a dintre noi îșt 
pot da măsura deplin.
este o fericire pe care nici una 
din generațiile ce ne-au precedat 
n-au putut-o cunoaște.

Datoria noastră cea mai ma-re, 
datoria noastră patriotică, e să în
vățăm,
după îndemnul leninist pe 
partidul ni-1 adresează și să 
tificăm prin faptă condițiile pe 
ni le-au creat, speranțele pe 
le-au investit, încrederea pe
ne-au acordat-o nouă, studenților;.. 
partidul clasei muncitoare și între-' 
gul popor muncitor.

Astăzi, în patria noastră ni se 
creează nouă, studenților, prin 
grija nemărginită a partidului și 
a întregului popor, posibilități 
materiale și spirituale de a în
văța și de a trăi în cel mai 
înalt înțeles al cuvîntului.

Politehnica noastră gălățeană 
este nouă, creată în anii regimu
lui democrat-popular, ca alte 
zeci de institute de învățămint 
superior din țara noastră. Ea a 
conferit Galațiului un nou titlu, 
acela de centru universitar. Un 
titlu cu care orașul se mîndrește. 
Exemple asemănătoare se pot 
da și din alte orașe ale țarii.

Mii de colegi clujeni încep 
cursurile la Universitatea unifi
cata „Babeș-Bolyai" în condiții 
admirabile. Ne-am întîlnit în va
canță, nu de mult, cu cîțiva stu
denți clujeni. Ne povesteau 
mîndri despre noua lor universi
tate. Statul nostru a investit 
sume uriașe pentru a crea stu
denților romîni, și maghiari din 
această universitate condițiile 
cele mai bune de studiu și de 
viață. Ne spuneau că în clădirea 
centrală a universității s-au ame
najat 40 de laboratoare ale Fu- 
cultății de fizică, utilate cu a- 
parate din cele mai moderne.

București, Cluj, Timișoara, 
lași, Galați, Tg. Mureș, Craiova, 
Petroșani, Orașul Stalin — fieca
re centru universitar ar putea 
oferi tabloul fidel al dezvoltării 
și înfloririi vieții universitare 
de azi. mărturia grijii ne
mărginite a întregului popor, 
sub cotiducerea P.M.R., pentru 
noi, studenții patriei, viitori spe
cialiști pentru economia și cul
tura noastră socialistă. Și grija 
aceasta se materializează în con
dițiile în care trăim și învățăm, 
în pregătirea pe care o primim 
pe băncile facultăților.

Stăm alături în amfiteatre, 
studenți muncitori, pînă mai ieri 
strungari, oțelari, mecanici, 
muncitori în uzine și pe șantiere, 
fii de muncitori, țărani munci
tori, fii de intelectuali, tineri 
care au năzuit spre învățătură 
fără teamă de opreliști și ba
riere, care au pătruns pe porțile 
larg deschise ale institutelor de 
învățămint superior. In anul u- 
niversitar 1958—1959, arăta 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Conferința pe țară a 
U.AS.R. — sLudenții proveniți 
din rîhdul clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare, intelectuali
tății reprezintă peste 90 la sută 
din totalul studenților.

Taxele sînt,t pentru cei care le 
plătesc, aproape simbolice. Res

tul ? Aproape 60 la sută din stu
denți primesc burse de stat, 

■ peste 55 la sută din numărul lor 
total locuiesc în cămine, iar la 
cantinele studențești iau masa 60 
la sută dintre studenții patriei.

Toate acestea fac parte din 
obișnuitul vieții de student...

în. fiecare toamnă să te în
torci la institut, să-l găsești reîn
noit, să găsești construcții noi, 
la care tu însuți ai participat 
cu efortul tău, căminul care me
reu își schimbă straiele, (în loc 
de paturi cu somiere, paturi stu
dio, de pildă), cantina cu cămă
rile încărcate pentru a face față 
miilor de consumatori studenți. 
Toate acestea se înglobează în 
cele aproape 3 miliarde și jumă
tate lei care au fost alocați pen- 
tru nevoie învățămîntului su-

perior în anii 1951—1958, în mi
lioane de lei alocați anul a- 
cesta pentru pregătirile în vede
rea deschiderii cursurilor univer
sitare...

în fiecare lună să mergi la 
ghișeul facultății și în loc să plă
tești taxă, să-ți ridici bursa de 
stat, bursa de merit, bursa de la 
întreprindere sau sfatul popular, 
sau bursa Republicană...

în fiecare vară, tu student 
care ai învățat zi de zi, să mergi 
la același ghișeu sau la sediul 
Asociației studenților să-ți ridici 
foaia de drum pentru odihnă la 
munte sau la mare, in tabere, 
pentru a te reconforta fizicește 
pentru noul an de învățătură.

Studențimea se află pe drept 
cuvînt în atenția întregului popor. 
Partidul, guvernul nostru au 
elaborat documente și hotă- 
rîri menite să ridice continuu 
nivelul învățămîntului superior, 
să-l perfecționeze, să-i dea un 
permanent avînt. In anul 1956, 
hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. eu privire la unele mă
suri de îmbunătățire a muncii 
politico-educative în rîndul stu
denților a trasat sarcini impor
tante pentru tineretul universi
tar din patria noastră. în ace
eași hotărîre s-a stabilit înființa
rea asociațiilor studenților, or
ganizații profesionale, care sub 
conducerea P.M.R. și sub îndru
marea U.T.M. desfășoară o acti
vitate multilaterală obștească și 
educativa, contribuind alături de 
organizația U.T.M. la mobiliza
rea întregii studențimi a patriei 
de a participa la viața politică 
a țării, la activitatea construc
tivă a poporului nostru.

în iulie 1957 hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri „Cu privire la îmbunătăți
rea învățămîntului superior“ a 
arătat sarcinile care stau în fața 
învățămîntului superior de a pu
ne accentul pe o înaltă calificare 
și o pregătire a viitorilor spe
cialiști în strînsă legătură cu 
producția.

Anul acesta, la cea de a II-a 
Conferință a U.A.S.R. partidul 
ne-a arătat o noua dovadă a 
grijii nemărginite ce ne-o poartă, 
călăuzindu-ne pașii, prin cuvîn
tarea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej, spre direcțiile principale ale 
îndatoririlor noastre de studenți.

Minunată viață de student 
trăim ! .

Tabloul de ieri al vechii 
lumi studențești noi îl cu
noaștem din povestiri, de la pă
rinți și profesori, de la cei care 
au înfruntat greutăți uriașe pen
tru a învăța și de la cei care au 
fost opriți să învețe pentru 
simplul motiv că aparțineau pă
turilor nevoiașe.

Datorită luptei revoluționare a 
clasei noastre muncitoare, sub 
conducerea partidului, acele vre
muri au apus pentru totdeauna 
în patria noastră. Dar noi n-a
vem dreptul să le uităm. Tre
buie să comparăm în fiecare cli
pă viața noastră de azi cu ta
bloul mizer al trecutului, să în
vățăm să prețuim mai bine pre
zentul minunat pe care-l trăim, 
să luptăm pentru apărarea și în
florirea lui continuă,

GHEORGHE LÜG A și 
DUMITRU ANGHEL 
studenți în anifl IV al 

Institutului politehnic 
din Galați

Aceasta

să învățăm, să învățăm,, 
care 
jus- 
care, 
carej 
careț

ELENA SAVIN 
CONSTANTIN DINULESGU 

studenți la Institutul politehnio 
din Ițiși

Găminul ne-a primit curat 

proaspăt, înnoit. Să.l păstrăm 

cu grijă! Aici vom locui de 

cum pînă Ia sfirșitul anului 

universitar.

Foto: P. PAVEL

a

loc.de


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

înflăcărată generație tinără a Chinei noi

Foto: CHINA NOUA
Imagine luată noaptea la Anșan, unul din centrele siderurgice ale R. P. Chineze.

Muntele celor trei fete In cîteva rînduri
Astăzi China produce au-

0 nouă biografie muncitorească de Niu Han

Cînd Ciu lu-hua s-a întors de 
la Pekin, unde participase la 
cea de a doua Conferință națio
nală a tinerilor activiști în con
struirea socialismului, prietenii 
ei, fete și băieți i-au ieșit nerăb
dători înainte :

— Spitne-ne lu-hua, ce s-a 
discutat acolo despre împăduriri? 
Vrem să știm lotul.

— Au avut loc multe discuții 
aprinse. Faptul că am sădit puieți 
pe muntele „Sanhuașan“ e aproa
pe neînsemnat față de ce-au fă
cut alții- Comitetul Central al 
partidului .și Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
ne cheamă să depunem în conti
nuare toate eforturile și să facem 
din acest munte o grădină cu 
pomi fructiferi, o adevărată li
vadă...

Zeci de mîini se ridicară apro
bator, după obiceiul poporului 
nostru.

Moș Ciu Șan, în vîrstă de a- 
proape 70 de ani, care era de 
față, spuse răsucindu-și barba :

— Da. da. Voi sînteți capabili 
s-o faceți și pe asta. Nu degeaba 
se cheamă acum muntele acesta 
„Sanhuașan”. Aștept să mănînc și 
eu fructe din pomii sădiți de mii. 
nile voastre.

Ca să 
muntele 
aruncăm

vedem cum a căpătat 
acest nume trebuie să 
o privire în trecut.

★
în primăvara anului—Era

1951. Organizația de partid din 
comuna Ilanvan, județul Dunșan, 
provincia Cianșu. a lansat chema
rea de a împăduri munții golași. 
Tineri și virstnici 
gata să participe la 
țiuite patriotică, lan 
vea pe atunci 15-16

s-au declarat 
această ac- 

Tien-hua a- 
' ani. S-a în-

tilnit intr-o zi cu cele două bune 
prietene ale ei Ciu lu-hua și Ciu 
Cuei-hua și le-a spus : „Toată 
lumea muncește de zor la împă
duriri. Nici noi nu putem sta 
deoparte. N-ar fi bine să plan” 
tăm arbori pe muntele Siohun
șan ?”

Cele două fete, pe care toată 
lumea din sat le lăuda pentru 
iscusința 
aprobat.

Apoi, 
vreo 20 
varăși de joacă, n-au 
lase mai prejos și au declarat că 
merg și ei la împăduriri. Cel mai 
mare din acest grup de 30 de 
băieți și fete avea 18 ani, iar cel 
mai mic — 8. Au format o 
echipă și-au pornit să urce mun* 
tele înalt.

Siohunșan, mai este supranu
mit „muntele coloană“, atit de 
abrupt e. Din această cauză mulți 
țărani din sat, auzind ce și-au pus 
în gînd tinerii, au cam dat din 
cap a îndoială. Atunci, cîțiva co
pilandri au început 
nifeste nehotărîrea.

Tien-hua, lu-hua și Cuei-hua 
erau tare mîhnite, 
plîngă. Dar lu-hua spuse :

— Trebuie să se poată ! Pe 
Siohunșan crește doar soia și s-au 
obținut chiar recolte bogate. I)e 
ce atunci nu s-ar putea planta 
copaci ?

Cei 30 de tineri au spus atunci 
într-un glas :

— Mergem ! Trebuie să sădim 
copaci pe „muntele coloană“ !

A început o adevărată bătălie. 
Puieții i-au procurat fiecare de 
pe la gospodăriile părinților lor. 
Au urcat sus pe munte și au în
ceput munca. Unii săpau gropi,

și curajul

Tien-hua a 
de fele- 10

lor, au

mai strîns 
băieți, to- 
vrut să se

să-și ma-

le Vea să

■

Ma

-

»ui .e de naționalitate Pai din multinaționala provincie funnan 
Foto: CYUNA NOUĂ

alții sădeau puieții. Cei mai mici 
făceau treburile mai ușoare.

Cind se simțeau obosiți, Tien- 
hua îi strîngea în jurul ei și le 
spunea povestea unei fete cu
rajoase. „Ei, și ce-i dacă simțim 
puțină oboseală ? O să treacă”. Și 
munca pornea din nou cu elan.

Atunci au sădit 1300 de ptîieți.
A trecut un an. Era după săr

bătoarea primăverii. Tinerii șe 
duceau mereu să vadă cum le 
merge copăceilor. Pămintul avea 
deja o haină verde, dar copacii 
de pe muntele Siohunșan nu dă
deau încă muguri, unii se usca
seră. Au chemat pe secretarul or. 
ganizației de partid, pe cîțiva ex- 
perți mai în vîrstă. Aceștia i-au 
liniștit :

— Numai o parte din puieți 
s-au uscat, restul trăiesc. N-au 
dat încă muguri pentru că pămînr 
tul e foarte uscat. Stropiți-l !

Au început stropitul călind apă 
cu gălețile de la un riu din apro
piere. Urcușul era greu și cu apa 
adusă de 5 tineri abia se stropea 
un puiet. Dar nu s-au dat bătuți. 
Urcau poteca de zeci de ori într-o 
zi. Au mai plantat în primăvara 
aceea încă 600 de puieți și i-au 
înlocuit pe cei uscați.

ir
A mai trecut un an, doi, trei... 

Pe măsură ce acești tineri creș
teau se schimba și înfățișarea 
muntelui.. O mare de verdeață îl 
făcea de nerecunoscut. 40.000 de 
copăcei au fost pînă în prezent 
plantați aici. Primăvara te îmbată 
mirosul florilor. Caișii, piersicii 
au crescut mari și dau roade. 
Pentru a cinsti inițiativa și mun
ca celor trei fete, lu-hua, Tien- 
hua și Cuei-hua, cei de prin par
tea locului au dat muntelui nu
mele de ,jSanhuașan” ceea ce în
seamnă muntele celor 3 „hua“.

Anul acesta, Ciu lu-hua a or
ganizat o echipă pentru plantarea 
trandafirilor pe Sanhuașan. Ian 
Tien-hua, care urmează școala 
medie la Sîniciu și Ciu Cuei-hua 
care e acum căsătorită și locuiește 
în altă parte, și-au făcut timp și 
au venit și ele să ajute la înfru
musețarea muntelui. Angajamen
tul luat de Ciu lu-hua în fața 
C.C. al U.T.C. a fost îndeplinit.

DUN IO

-h
tocamioane, autoturisme, loco
motive, avioane, vapoare mari, 
pe care nu le-a putut produce 
pînă la eliberare.
* Industria de cărbune a 

Chinei s-a dezvoltat rapid. 
Producția ei se situează pe lo
cul al treilea din lume.

-X Industria de filatură de 
bumbac a Chinei s-a dezvol
tat vertiginos. Producția dc 
fire de bumbac a ajuns în 
1958 la 6,1 milioane baloturi, 
adică de 4,4 ori mai mare de- 
cit cea a anului 1949.

-g In primelp 7 luni ale a- 
nului curent, volumul total al 
vinzărilor în comerțul cu a- 
mănuntul a fost cu 20,7 la 
sută mai mare decît în pe 
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Copil fiind, am îndurat foame 
și frig. Eram obișnuită sa hoină
resc aiurea. Nimeni nu-mi purta 
de grijă. Îmi amintesc cît dc mult 
invidiam copiii avuțj care se du
ceau fericiți la școală. In acele 
zile triste și întunecate din vremu
rile regimului trecut, școala nu 
era la îndemîna copiilor săraci. De 
la vîrstă de 11 ani am fost nevoi
ta să-mi agonisesc singură traiul 
muncind la o fabrică de textile. 
Adesea veneam acasă bătută și jig
nită. Atunci plîngeam în brațele 
mamei, zicînd că nu mă mai în
torc la lucru. Răspunsul din tot
deauna al mamei era : „Dar, co
pilul meu, din ce vom trăi noi dacă 
n-ai să te mai duci ia lucru?“ 
Plîngea și ea împreună cu mine, 
cu surioara mea care avea doar 
șase ani. Îmi uscam lacrimile și 
ma tirani din nou la fabrica. Via
ța îmi era un șir fără sfîrșit de 
lipsuri și umilințe.

A venit eliberarea și odată cu a- 
ceasta, viața noastră s-a schimbat 
din rădăcini. In primăvara anului 
1951 s-a deschis o școală medie 
speciala pentru muncitori și țarani. 
Partidul a hotărît să mâ trimită 
la școală. In noaptea aceea n.am 
mai putut dormi de emoție. Aproa
pe că nu-mi venea să cred că unui 
simplu muncitor i s-au deschis 
porțile școlii. Eram nespus de fe
ricită pentru că partidul mă aju
ta să-mi împlinesc un vis, o veche 
dorința, aceea de a învăța.

Cînd m-am dus prima dată la 
școala, admiram toate cîte le ve
deam în jurul meu. Clădirea nouă 
cu pereții orbitor de albi mă in
cinta, Stăteam în fața tablei vi- 
sînd cu ochii deschiși la tot soiul 
de lucruri. Atunci, în fața acelei 
table, m-am hotărît £ă depun toa
te strădaniile pentru a învăța bine.

In primul semestru am muncit 
din greu. Dc fiecare dată secreta
rul de partid m-a ajutat, m-a încu
rajat. Convorbirile noastre îmi 
faceau bine, îmi dădeau tărie. Co
legii mei de școală mă ajutau cu 
toată răbdarea. De atunci studiam 
cu și mai mult zel. Nu știu cum 
s-a făcut eă despre succesele mele 
pe care le-am dobîndit în cele din 
urmă, s-a auzit și.în alte școli. Am 
primit invitații de a vorbi despre 
aceasta.

In 1955, după absolvirea școlii, 
m-am reîntors la fabrica noastră 
din Sîc'iuahțuang. Tovarășii met 
de muncă m-au copleșit cu 
urările lo" povestindu-mi și despre 
prefacerile care au avut loc în a- 
telier dc la plecarea mea. Curînd 
am fost numită șefă de atelier. To-

varășii m-au asigurat de sprijinii1 
lor. O muncitoare mi-a spus:

— Tu ești acum mai cultă, știi 
mai multe decît înainte, 
întors, noi eram curioși să vedem 
dacă te-ai schimbat.

— Cum era să mă 
i-am răspuns. Cinstea aceasta de 
a merge la școală am dobindil-o 
datorită partidului. Voi sinteți fa. 
milia mea. Cum aș fi putut să-mi 
schimb atitudinea față de voi ?

Și nt-ani purtat cu tovarășele 
mele de inunqă întocmai ca și pină 
atunci. In schimb, toată lumea ve
nea la mine cind avea nevoie de 
un sfat. Existînd o strînsă colabo
rare intre noi, producția din ate
lierul meu atingea mereu un pro
cent mai înalt atit calitativ cit și 
cantitativ.

Anul trecut partidul m.a trimis 
la un institut tehnic superior pen. 
tru continuarea studiilor. Acesta 
a fost un lucru la care nici n-am 
îndrăznit să visez. Munca mea în 
acest institut n-a fost nici ea u. 
șoară. Partidul m-a sprijinit și 
aici în toate împrejurările. Secreta
rul de partid și decanul se intere, 
sau îndeaproape de munca mea.

Profesorii foloseau tot felul de 
mijloace pentru a mă face să pri
cep mai lesne cele ce se predau. 
Ei s-au străduit să mă lumineze și 
să ina încurajeze. Desigur că am 
fost foarte mișcată și nu odată 
m-am încurajat singură 'zicîn- 
du-mi: „Jing-feng, cum ai putea 
să-ți arăți mai din plin recunoștin
ța fața de partid, față de acești 
oameni, decît muncind din toate 
puterile tale ?“.

Vreau să spun că deși toate 
aceste întîmplări mi-au părut mic 
atit de noi și neobișnuite, ele se 
petrec astăzi în tot locul pe întin
sul marei noastre patrii. Dacă îna
inte de eliberare celor ce mun
cesc li se închideau cu trufie în 
nas ușile școlilor, astăzi ele stau 
larg deschise în fața muncitorilor, 
țăranilor și fiilor lor, partidul no
stru îi îndeamnă și-t sprijină să 
învețe. Numărul școlilor a cres
cut considerabil. S-au înființat 
școli de toate gradele pe lîngă în
treprinderi. Celor ce învață li se 
oferă însemnate înlesniri materiale. 
Căci, țara noastră, în plin avînt 
ăl muncii de construire a socialis
mului, are nevoie de cadre cu o 
pregătire cît mai înaltă.

Și cu această ocazie festivă, cea 
de a 10-a aniversare a sărbătorii 
noastre naționale, nu pot să nu 
mă gîndesc la acest lucru.

Cînd te-ai

schimb ?

VEN JING-FfiNG
I

Întoarcerea fiului
de Li Ghi Bin

Maica mea, ți-aruncă ochii.n zare, 
Ți.se-nto.irce fiul tău iubit ;
La Djuitzin sosit prin Poarta Mare 
Luminos în prag ți s-a ivit!

Ții tu minte toamna-ntunecată, 
Cind vrăimașu-n geamuri ne-a bătut ? 
Și-am fugit din fanză, și pe zloată 
într-o hrubă neagră am stătut! ?

Țu te-ai strîns la pieptu.mi ghemuită; 
Doar o clipă așa ai lăcrimat 
Și apoi cu mina ta, iubită, 
Mi-ai deschis ai ușilor canat.

Drag copil — de-ai să te-ntorci acasă, 
Doar De Poarta Mare tu să-mi vii!
Mi-ai șoptit! — Și-n noaptea viforoasă 
Am pornit spre crunte bătălii.

Și-am trecut prin bălți; pe mii de coaste! 
Amintirea-ntr-una caldă_mi e !
Mă primiră.n vajnica lor oaste.
Partizanii dragi ai lui Ciu De!

Nu te teme, mamă, nu te teme! 
Gîndul tău nu l-am uitat nicicînd! 
Și-a trecut de.atunci atîta vreme ! 
Tu de ce mă- ntimpini lăcrimînd ?

Cu zece ani în urmă numai, Gansu 
era considerată o provincie îndepărtată 
și pustie. Deși monumentele naturale de 
aici cum ai fi peșterile Tunhuan, tre- 
cătoarea Giacu și muntele Maigișan, îi 
aduceau o anumită faimă în lume, to
tuși condițiile geografice și climaterice 
făceau să se spună despre ea că e „un 
colț uitat de lume”. Dar în muntele Ci- 
lienșan se ascundeau bogate zăcăminte 
de metal. Cum să se ajungă însă la ele 
cînd pe aceste pămînturi stăpîneau ge
rul și zăpada, vîntul cu nisip și adese
ori seceta. Industria era aproape inexi
stentă iar agricultura extrem de îna
poiată.

După eliberare, la chemarea Parti
dului Comunist Chinez, 400.000 de 
muncitori din diferite colțuri ale marii 
noastre patrii, în majoritate tineret, au 
venit în Gansu să transforme aceste 
loouri într-o regiune înfloritoare. în ca
drul unei echipe de geologi care a venit 
în 1953 să muncească aici se afla și 
tînărul Ian Iu-de, de fel din provincia 
Șăciuan. într-o zi, a fost chemat de se
cretarul organizației de partid a echipei 
geologice. „Iți încredințăm o sarcină 
grea care va trebui s-o îndeplinești în 
numai nouă zile“. Și i-a spus despre ce 
este vorba. Trebuia să se cerceteze un 
drum de munte pe care urma să meargă 
expediția spre un bogat zăcămînt de 
metale. Drumul era foarte îngust și stră
juit de prăpăstii înspăimîntătoare. Pe 
acolo nu mai pătrunsese nimeni.

A primit drept călăuză pe tibetanul 
Iu Șue-cen. Au porni* la drum călare.

Drumul era foarte greu de străbătut. La 
început trebuiau să treacă peste ape și 
să se cațere pe Stînci abrupte. în curînd 
caii au devenit o povară. Iu Șue-cen 
mergea mai în vale, iar Ian Iu-de se 
cățăra pe înălțimi căutînd o cărare. 
Noaptea dormeau ghemuiți sub o stîncă 
mai mare. în depărtări se aurea urle
tul lupilor. A treia zi după-amiază, în 
munți a început să sufle un vînt turbat 
și-apoi începu să plouă torențial. Stîn- 
cile deveniseră alunecoase de parcă ar 
fi fost unse cu ulei. Deodată, un vîrtej 
de vînt cu ploaie îi izbi în față și Ian 
Iu-de alunecă rostogolindu-se în jos.

Ți-am adus a muncii primăvară I 
Visul nostru.n China a învins I
Și pe Poarta Mare, seculară
Âm intrat, cu brațul meu întins 1

Și privește, sus, pe piscuri albe,
Unde-n lupte aspre.am sîngerat:
Stele — cinci — cum ard ca niște salbe ] 
Roșul steag de vînturi fluturat!

Haide-mbracă.ți rochia cea mai dragă; 
Din bătrîna ta odaie, ieși!
Vom cînta cu pruncii ziua-ntreagă ! 
Timpul nou, cu noi e megieș 1

Ne-mplinirăm visurile toate I 
Toți purtăm o floare de rubin I 
Nu-s prin China cîmpuri înflorate, 
Cîte-s azi la Pekin și Djuitzin 1

Ți-amintești de noaptea de-altă dată, 
Noaptea cruntă — a salvelor de tun !? 
Azi aclamă China-nghirlandată 
Un cirmaci slăvit: Mao Țze-dun 1

Mamă scumpă, caldă mumă-a Chinii I 
Mîndru sînt de marea-i sărbătoare
C.am intrat cu zorile luminii.
Cu poporul tot — prin Poarta Mare I

in romînește de Mihail Cosma

muntele. Cînd îl răzbea foamea se tîra 
spre mal și sorbea apă. A șasea zi a 
trebuit să-și lepede încălțămintea și 
călcîiele îi erau pline de bășici roșii. 
Foamea îi producea amețeală.

In clipele cele mai grele, Ian Iu-de 
se gîndea : „Trebuie să răzbesc. Tova
rășii așteaptă de la mine să 
calea spre comorile de care 
nevoie”, își aminti 
unui om adevărat“, 
lui Meresiev. El deschise 
și calculă cu atenție. Nu mai putea fi 
mult pînă la ieșirea din munți. Se în-

de
de

le deschid 
are patria 
„Povestea 

dîrzenia 
harta

Cei 400.000

prin munții Huantsia 

stînci se cățăra 

în veci nu calcă fiara j

în spatele vrăjmașului, 

Detașamentul nostru pe 

Tufișuri nu-s pe-acolo;

Nu-ți scaldă — ochii un și pot! Și stincile-s ca para! 

Doar vîntul, steagul nostru și oîntul flutura,

De nopți și zile-ntr-una, prin munții Huantsia!

Ni se-așternuse colbul pe inimi ca o placă

Și nici cărări, nici rouă! Cit vezi : Doar stîncă seacă I

Dar noi urcam într-una, urcam cu pas tăcut, 

Spre piscul cei sălbatec de vînturi doar bătut.

Și am ajuns și iată : lantsiul de rubin

Și crestele albastre din munții Ainlin.

Vedeam pămînturi, parcă, de pictori colorate

Și codrii, ce nici glonțul nu le-ar putea străbate I 

Vedeam slăvita-mi țară, magnifica-i splendoare,

Cu tot ce-o înflorește, cu tot ce dă în floare ;

Vedeam în orice mugur izvorul ei de pîine,

Tufișuri de răcoare, lumina ei de mîine!

Și fluviile — o mie — și micul pîriiaș

Cum scaldă pomi și sate pe-ogoru-i uriaș !

Vedeam frumoasa-mi țară, cu bolta ei adincă

Și îi juram : „Chiar ierbii — i-om fi de-apururi — stîncă 1

fn romînește de Mihail Cosma

Tînără muncitoare manevrînd tablou! de comandă la topitoria de 

oțel din Anșan

Foto: CHINA NOUA

Vîntul urlă și aleargâ înebunit 
Ca un cal sălbatic scăpat din frîu,
Temperatura a ajuns la 40 grade sub

zero 
Zăpada înghețată atrage bocancii ca 

magnetul. 
Dar cîntecul nostru de muncă, 
Străbate spre muntele Cileanșan.
Pămînlul aici e o foaie de hîrtie ima

culată. 
Pe care vom desena cu sapa .ți tirnă- 

copul linii de drum. 
Vom construi un drum al fericirii pînă 

la muntele plin de comori.

din provincia Gansu
A încercat să se apuce cu mîinile de 
vreun colț dar deodată n-a mai știut 
ce se întîmplă cu el...

Cînd își veni în fire era întuneric 
deja. Simți eă se află la o adîncime de 
mulți metri. în cădere rămăsese agățat 
de o piatră uriașă sub care curgea nă
valnic o 
apă. Ian 
ridică și 
Dar pe 
devenea
Se întoarse din drum și începu să caute

apă. Merindele îi căzuseră în 
Iu-de nu se dădu bătut. Se 

porni cu
măsură

din ce

curaj mai departe 
ce înainta, apa 

în ce mai adîncă.

curaja singur : „Am de străbătut ultima 
etapă. Fiecare minut trebuie cîșțigat 
Și deși a mai avut de întîmpinat destule 
grțutăți, și-a îndeplinit misiunea cu 
două zile înainte de termen.

*
Pe vasta întindere a provinciei Gansu 

printre sute de mii de tineri și tinere 
care au venit să sprijine construcția so
cialismului în acest colț al patriei sînt 
mulți asemenea lui Ian Iu-de, „oameni 
adevărați“. Tînărul muncitor U Tin-fan 
scrie într-o poezie plină de entuziasm :

în ultimii zece ani, împreună cu lo
cuitorii provinciei Gansu, tinerii și 
tinerele care au venit să muncească 
aici au transformat complect înfățișa- 
rea acestor locuri. Aici a apărut orașul 
petrolifer Luimîn. La Lanciou s-au ri
dicat rafinării și cîteva zeci de uzine 
moderne cum e Combinatul chimic, U- 
zina constructoare de mașini, multe fa
brici textile, centrale electrice etc. E- 
chipele de geologi înalță mereu stea
guri roșii pe piscurile cele mai înalte. 
Pe căile ferate ce străbat în lung și în

lat provincia Gansu aleargă zi și noapte 
trenurile încărcate cu materiale de 
construcții sau călători. Ogoarele dau 
an de an recolte mai bogate. In a- 
ceastă provincie, unde înainte majori
tatea populației era neștiutoare de car
te s-a generalizat învățămîntul elemen
tar și funcționează multe institute de 
învățămînt superior și cercetări știin
țifice.

Cei 400.000 de oameni veniți în ul
timii zece ani în provincia Gansu sînt 
hotărîți să rămînă aici pentru toată 
viața. Iată ce scrie tînăra U Tin-fun 
logodnicului ei : „Aici mai sînt greu
tăți, mai ales pentru noi, geologii, pio
nieri ai industriei. Escaladînd munți de 
peste 4.000 metri înălțime, ne cuprinde 
uneori oboseala. Adesea avem de în
fruntat uraganul. Dar cînd găsim un 
zăcămînt de minereu, se termină con
strucția vreunei șosele sau fabrici, ce 
bucurie simțim ! Fără hărnicia muncii 
nu se poate obține bucuria unei re
colte bogate. Ca o tînără a unei epoci 
noi și o fiică a partidului, mă simt 
mîndră că am lăsat urme de pași ai ti
nereții mele pe pănjîntiil din Nord- 
Vestul patriei noastre. Sînt convinsă 
că după' ce ai să vii și tu aici, ai să 
iubești mult acest părnînt. Fie ca se
mințele muncii noastre să încolțcasc.' 
și să prindă rădăcini, să dea în floar 
pe pămîntul acesta drag !“.



A X-a aniversare a proclamării R. P. Chineze
Cuvîntarea tovarășului Ștefan Voitec

(Urmare din pag. l-a)

oamenii muncii chinezi întîmpină 
marea lor sărbătoare națională. 
Transmitem poporului chinez, Par
tidului Comunist Chinez, în frun. 
te cu Comitetul său Central, gu
vernului Republicii Populare Chi
neze, un sincer și frățesc salut de 
luptă și cele mai călduroase felici
tări pentru marile succese dobîndi- 
te prin munca lor eroică, pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Timpul care a trecut de la pro. 
clamarea republicii populare, a a- 
dus schimbări profunde în viața 
poporului chinez, de neconceput în 
anii întunecați ai vechii orînduiri. 
Făcînd zid în jurul Partidului Co
munist Chinez, poporul a pășit 
ferm pe drumul construirii socie
tății socialiste. Au fost înlăturate 
pentru totdeauna vechile rînduieli, 
care au ținut în cătușe forțele ere. 
atoare ale sutelor de milioane de 
muncitori, țărani și cărturari din 
China.

Ca de la cer la pămînt se deo
sebește vechea Chină, stat îna
poiat, semifeudal, semicolonial, o- 
biect de jaf al imperialiștilor stră. 
ini și al exploatatorilor interni, de 
China populară de astăzi, patria 
unui popor liber, angajat cg tot 
talentul, hărnicia si imensa sa

era

talentul, hărnicia și imensa
operă deputere de muncă, într-o 

gigantice proporții.
Prin munca eroică a 

chinez, sub conducerea 
său comunist, în China 
fost in linii mari desăvirșite trans. 
formările socialiste în toate dome
niile vieții economice și sociale.

China populară cunoaște in pre
zent un puternic avînt al econo. 
miei și culturii naționale. In zece 
ani producția industrială a crescut 
de circa 10 ori, iar producția agri
colă a sporit de două ori și jumă. 
ta te.

Vorbitorul a enumerat o serie de 
cifre care ilustrează dezvoltarea 
impetuoasă a economici și cultu
rii în R. P. Chineză.

Marile cuceriri ale poporului 
chinez de 650 milioane, se dato- 
resc faptului că în fruntea statu
lui și poporului se 
tul partid comunist, 
măreața învățătură 
nistă.

Partidul Comunist 
porul chinez să lupte pentru în
deplinirea înainte de termen a ce
lui de-al doilea plan cincinal, a 
trasat sarcina ca in următorii 
cițiva ani China să ajungă din 
urmă țări capitaliste puternic dez
voltate din punct de vedere eco
nomic. întregul popor chinez ur. 
mează cu încredere gloriosul său 
partid, călit in lupte revoluționa
re. Poporul chinez, toate naționa
litățile de pe vastul teritoriu al 
Chinei populare, din răsărit și 
pînă la apus, din nord și pină în 
Tibetul chemat astăzi pentru pri
ma dată în istoria sa la o viață 
liberă, răspunde cu însuflețire 
chemărilor partidului și guvernu
lui, în lupta pentru obținerea de 
noi succese, pentru realizarea ma
rilor țeluri trasate de partid. Așa 
cum a spus tovarășul Mao Țze- 
dun, Partidul Comunist Chinez „a 
devenit nucleul in jurul căruia s.a 
unit întregul popor în» vederea 
construcției socialiste".

Combătînd cu fermitate mani
festările de oportunism și orice a. 
batere de la linia sa generală. 
Partidul Comunist Chinez ve
ghează, în permanență, asupra u- 
r.ității și coeziunii sale, asupra 
purității învățăturii marxist-leni- 
niste, își unește rîndurile în jurul 
încercatei sale conduceri.

Puternică prin marile ei victo. 
rii, Republica Populară Chineză 
reprezintă t uriașă forță a păcii 
și progresului, o mare putere

poporului 
partidului 
nouă au

află incerca- 
călăuzit de 
marxist-leni-

a chemat po.

a

vremii noastre, care și-a cîștigat 
pe drept cuvînt stima și dragostea 
tuturor popoarelor din Asia și din 
lumea întreagă. Ea luptă cu fer
mitate și consecvență pentru pro
movarea principiilor de coexisten
ță pașnică în relațiile dintre state 
cu orînduiri diferite, pentru rezol, 
varea pe calea tratativelor a pro
blemelor litigioase șj pentru o Iar. 
gă colaborare internațională pe 
plan economie și cultural. Este cu
noscut rolul Chinei populare în 
reglementarea conflictului din În
doctrina, participarea sa activă la 
Conferința de la BandUng a țări
lor Asiei și Africii, contribuția ei 
importantă, alături de alte forțe 
iubitoare de pace din Asia, la men
ținerea păcii în zona Oceanului 
Pacific.

Pentru prima oară în Istoria ei. 
China se bucură de un mare pres
tigiu în viața internațională. Iar 
însăși viața impune ca Republica 
Populară Chineză să-și ocupe lo
cul ce i se cuvine de drept in Or
ganizația Națiunilor Unite.

Atît timp cit China veche nu 
reprezenta decît o țară subordona
tă intereselor colonialiste, prezen
ța ei în organizațiile internaționa
le era acceptată, intrucît hu
necesar să se țină seama de inte
resele ci Din momentul în care 
revoluția chineză i.a asigurat însă 
independența națională și a trans
format-o intr-un mare stat, puter
nic și înaintat, capabil să joace în 
viața internațională rolul t cores
punzător importanței sale, prezen
ța ei a devenit stinjenitoare pen
tru anumite cercuri imperialiste. 
Avem convingerea că manevrele 
adversarilor destinderii internațio
nale și ai dreptului popoarelor de 
a dispune de soarta lor 
greș. Astăzi, în politica 
nu este posibil să nu se 
ma de existența Chinei 
a Chinei noi socialiste, 
tre marile puteri ale lumii.

Alături de Uniunea Sovietică, de 
toate țările socialiste și de alte 
țări membre ale O.N.U., Republi
ca Populară Romînă a susținut 
întotdeauna, cu fermitate, dreptul 
legitim al Republicii Populare Chi
neze de a-și ocupa locul in aceas
tă organizație internațională.

Poporul romîn și guvernul 
publicii Populare Romîne s-au 
clarat, de asemenea, solidari 
lupta dreaptă a poporului chinez, 
împotriva ocupării Taivanului și a 
insulelor înconjurătoare de către 
forțe militare străine.

Politica de pace a poporului 
chinez aduce o imensă contribuție 
ta lupta marelui lagăr socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pen
tru triumful păcii în lumea 
treagă.

Țările socialismului, care 
dezvoltă cu succes economia 
cultura, sint vital interesate în 
sigurarea unei păci trainice 
lume. O expresie strălucită a 
cestei politici este recenta vizită 
a tovarășului N. S. Hrușciov in 
S.U A. Oamenii muncii din întrea
ga lume au admirat vigoarea cu 
care conducătorul guvernului so
vietic a militat pentru afirmarea 
princiniilor coexistenței pașnice.

Vizita în S.U.A. a tovarășului 
N. S. Hrușciov, convorbirile sale 
cu președintele Dwight Eisenho. 
wer, comunicatul comun sovicto- 
americăn constituie fără îndoială 
un aport de scamă la slăbirea în
cordării internaționale, la crearea 
climatului de încredere în re'ațiile 
dintre state. Salutăm cu satisfac
ție faptul că această vizită va fi 
urmată de noi tratative și contac
te in vederea soluționării pe cale 
pașnică a problemelor internațio
nale.

De o însemnătate deosebită 
sînt propunerile istorice ale Uniu-

vor da 
mondială 
țină sca. 
populare, 
una din-

Re- 
de- 
cu

in-

și 
a- 
în 
a-

nii Sovietice cu privire la dezar
marea generală și totală, prezen. 
tate la tribuna O.N.U. de către 
tovarășul Hrușciov în numele gu
vernului sovietic. Răsunetul favo. 
rabil pe care aceste propuneri l-au 
găsit în întreaga lume arată că 
există premise pentru abordarea 
lor concretă, pentru izolarea vrăj
mașilor înrăiți ai păcii, pentru li
chidarea politicii „războiului rece", 
pentru inaugurarea unei ere de 
colaborare internațională rodnică.

In anii care au trecut de la eli
berarea țării noastre și de la pro
clamarea Republicii Populare Chi
neze, între R. P. Romină și China 
populară s.au închegat și dezvol
tat trainice legături de prietenie și 
colaborare multilaterală. Așa cum 
a spus tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej în cuvîntul său de salut la al 
Vlll-lea Congres al Partidului 
Comunist Chinez: „La temelia 
prieteniei celor două popoare, ro- 
■min și chinez, stă comunitatea de 
năzuințe și țeluri ale partidelor 
noastre, comunitatea sistemelor 
sociale, hotărîrea neclintită de a 
întări indisolubila unitate interna.’ 
ționalistă a țărilor sistemului so
cialist, de a consolida pacea în
tre popoare. O astfel de prietenie 
este eu adevărat de nezdruncinat“.

Relațiile politice de frățească 
prietenie între țările noastre sînt 
completate și prin relațiile econo
mice în continuă creștere. De la 
primul acord comercial, încheiat 
in anul 1952, volumul schimburi
lor a crescut an de an, ajungînd 
ca în 1958 să fie de 2 ori mai 
mare decît în 1957, fiind prevăzute 
creșteri și mai mari în acordul 
comercial de lungă durată pentru 
anii 1959—1962. De asemenea, în 
cursul anilor 1953—1958 R. P. Ro
mînă și R. P. Chineză au desîa- 
șurat o largă colaborare tehrico- 
științifică, realizînd un schimb de 
peste 200 teme tehnice.

Ca o expresie a colaborării fră
țești dintre țara noastră și R. P. 
Chineză, termocentrala electrică 
din lumen, provincia Gansu. a 
primit numele de „Prietenia chino- 
romînă".

In deceniul care s.a scurs de 
la întemeierea R. P. Chineze, po
porul nostru a învățat să cunoas
că și să iubească minunata cul
tură și artă chineză și sîntem 
bucuroși că arta și cultura noas
tră au găsit de asemenea răsunet 
în inima poporului chinez.

Cu profund interes și fierbinte 
simpatie urmărește poporul nos
tru marile realizări ale Chinei 
populare, munca minunată a har
nicului și talentatului popor chi
nez. Fiecare succes pe calea spre 
socialism înregistrat de tovarășii 
noștri chinezi este întîmpinat <_u 
o deosebită căldură de -------- ”
muncii din țara noastră, 
rîndu-l drept o victorie 
drept o victorie comună 
noastre familii socialiste.

De la această tribună, 
poporului chinez. Partidului 
munist Chinez salutul nostru fră. 
țese și urări de noi biruințe pentru 
cauza noastră comună, cauza so
cialismului și a păcii.

Trăiască prietenia ind structibi- 
lă ciitre poporul romîn și poporul 
chinez!

Trăiască Partilul Comunist Chi. 
nez și Comitetul său Central, 
frunte cu tovarășul Mao ~

Trăiască Republica 
Chineză 1

Trăiască guvernul 
Populare Chineze 1

Trăiască unitatea de 
nat a puternicului lagăr socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică I

Trăiască pacea în lume și cola
borarea intre popoare 1

mai mare al economiei naționale a 
crescut necontenit și nivelul de 
trai al oamenilor muncii. Poporul 
chinez consideră întotdeauna rea
lizările dv. ca propriile sale reali
zări, iar succesele dv. ca propriile 
sale succese. Ne bucurăm din 
inimă și sîntem însuflețiți de aceste 
reali :ări strălucite obținute de po
porul frate romîn.

In încheiere, ambasadorul Șiu 
Gien-guo a spus: Vorbind la săr
bătorirea acestei glorioase zile a 
poporului nostru de marile reali
zări obținute de poporul nostru în 
cei 10 ani care au trecut, trebuie 
să subliniem că realizările pe 
care le-am obținut in opera de con 
struire a socialismului Sînt indi
solubil legate de ajutorul și spri
jinul Uniunii Sovietice și al celor
lalte țări socialiste. Poporul frate 
romîn a sprijinit construcția so 
cialistă a țării noastre prin mașini, 
utilaje și produse petrolifere fabri
cate prin munca lui harnică și a 
trimis specialiști bine pregătiți 
pentru a ne acorda ajutor în lucră7

nostru și al tuturor popoarelor țării 
noastre. Am obținut mărețe victo
rii în anul trecut și în prima jumă
tate a anului în curs, tocmai pen
tru că, construind socialismul, am 
întărit rolul conducător al partidu
lui, urmînd cu fermitate principiul 
„politica conduce“, am adoptat me
toda de lucru a liniei maselor și 
am ținut sus gloriosul steag al li
niei generale, al marelui salt și al 
comunei populare, mergînd pe dru
mul măreț al luptei pentru noi vic
torii. Vom merge și de acum îna
inte cu curaj pe această cale glo
rioasă și victorioasă luptînd pen
tru noi și mărețe victorii.

Intre poporul chinez și poporul 
romîn există o prietenie frățească 
profundă. Ambele noastre țări sînt 
membre ale marii familii a lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Marxism-leninismul a 
unit strîns țările'noastre cu toate 
celelalte țări socialiste. In de
cursul celor 10 ani, odată cu dez
voltarea rapidă a construcției so
cialiste din țările noastre, sau în- „„„„ „ . ...... .........
tărit necontenit și relațiile de prie- “de “construcție“ Poporiii romîn 

__i„i ji_*„ acordat un sprijin puternic luptei
drepte duse de poporul nostru pen
tru apărarea teritoriului său Taivan 
și a insulelor de coastă. Poporul 
nostru exprimă din inimă poporu
lui romîn mulțumirile sale pentru 
sprijinul frățesc de care s-a bucu
rat și transmite din suflet poporu
lui romîn frate salutul său.

Trăiască prietenia frățească și de 
nezdruncinat dintre poporul chinez 
și poporul romîn !

Trăiască marea unitate a lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică !

Trăiască pacea lumii !

colaborare dintre țări'e 
chinez privește 
realizările stră- 

harnicul

tenie și 
noastre. Poporul 
cu mare bucurie 
lucite pe care ercieul și 
popor romîn, sub conducerea justă 
a Partidului Muncitoresc Romîn, 
în frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, le-a obținut în cei 15 ani 
de la eliberare în revoluția so
cialistă și în opera de construire 
a socialismului. Astăzi, Romînia a 
lichidat starea de înapoiere econo
mică de dinainte de eliberare,- 
transformîndu-se într-o țară in- 
dustrial-agrară socialistă, cu un 
înalt nivel de dezvoltare indu
strială. Concomitent cu avîntul tot

Tovarășului CEN I
Vicepremier al Consiliului de Stat și 

Ministru al Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Chineze

Pekin
Republicii 
mai calde

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a proclamării 
Populare Chineze, vă rog să primiți tovarășe ministru cele 
felicitări.

Poporul romîn socotește un bun de mare preț prietenia veșnică 
care-1 leagă de poporul chinez și întîmpină cu sincere sentimente 
frățești succesele obținute 'în construcția socialismului în cei 10 ani 
care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Chineze.

Urez poporului chinez și dv. personal, tovarășe ministru, noi suc
cese în aplicarea politicii R. P. Chineze de promovare a colaborării 
internaționale și apărare a păcii între popoare.

AVRAM BUNACIU 
Ministrul Afacerilor Externe al 

Republicii Populare Romîne

Cuvîntarea
(Urmare din pag. l-a)

plenară a celui 
al partidului nos- 
loc recent, a tra-

cultură generală a ajuns la 8,52 
milioane, sporind de 8,2 ori față de 
același an, iar cel al elevilor din 
școlile elementare a ajuns la 83 
milioane, sporind de 3,5 ori. Aceste 
succese strălucitoare obținute iu 
cei zece ani de poporul nostru re
prezintă fapte inărețe fără prece
dent în istoria Chinei și au dovedit 
în mod convingător marea superio
ritate a regimului socialist. Toa
te aceste succese strălucite ob
ținute de poporul nostru pe 
frontul economic — a spus în con
tinuare vorbitorul — au dovedit in 
mod convingător că linia generală 
a partidului de construire a socia
lismului: „încordindu-ne toate for
țele, tinzînd mereu înainte, să con 
struim socialismul după principiul 
mai mult, mai repede, mai bine, 
mai economic“ și întregul complex 
de orientări ale „mersului pe două 
picioare“ lansate de partid sînt 
întrutotul juste.

Cea de-a 8-a 
de-al 8-lea C.C. 
tru, care a avut
sat în fața întregului partid si a 
întregului popor următoarea „'.r- 
cinâ de luptă: continuarea cam
paniei pentru mărirea producției 
și respectarea regimului de eco
nomii în scopul îndeplinirii în a- 
cest an, înainte de termen, a indi. 
cilor principali ai celui de-al doi
lea plan cincinal (1958—1962). 
Totodată, ținînd seama de datele 
verificate privitoare la producția 
agricolă din anul trecut, de înde
plinirea planului economie; națio
nale în primul semestru al anuuri 
curent și de recentele calamități 
naturale. Plenara a propus un pro
iect cu privire la reajustarea celor 
4 indici principali ai ptoducției de 
oțel, cărbune, cereale și bumbac, 
și anume: oțel (cu excepția celui 
fabricat cu metode locale și simple) 
la 12 milioane tone (cu 50 la 
sută mai mult decit producția de 
8 milioane tone de oțel ^in anul 
trecut, realizată cu utilaj modern); 
cărbune — la 335 mi'ioane tone 
(:u 24 la sută mai mult decît

oamenii 
conside- 
proptie, 
a marii

adresăm 
Co-

n 
Țze-dun ! 
Populară

Republicii

nezdr'in.'i-

ambasadorului Șiu Gien-guo
producția de cărbune din anul tre. tot, în satele noastre, s-au înfiin- 
cut, de 270 milioane tone) ; cerea- țat comune populare, 
le, circa 10 la sută peste produc
ția verificată a anului trecut de 
500 miliarde țzini (250 mi'ioane 
tone) : bumbac, la aproximativ 
10 la sută mai mult dfecît producția 
verificată din anul treci' de 42 
milioane dani (2,1 mi ioane tone) 
Este foarte clar că planul de e- 
cononrie națională reajustat rămî- 
ne încă un plan al continuării sal
tului înainte și că poate fi depășit 
și de aceea cu atit mai mult poate 
să încurajeze inițiativa oamenilor 
muncii. Ne va fi posibil a arătat 
ambasadorul Șiu Gien-guo, ca în 
decurs de aproxi nativ 10 ani (in- 
cepind dm 1958) să traducem în 
fapt lozinca „Să ajungem din 
urmă Anglia în Ce privește pro
ducția principalelor articole in
dustriale în decurs de 15 ani". Ne 
va fi de asemenea posibil să de
pășim cu mult înainte de termen, 
programul de dezvoltare a agri
culturii în 12 ani (1956—1967). In 
prezent, poporul nostru, răspunzînd 
cu mare entuziasm la chemarea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, desfășoară în 
continuare în întreaga țară cam. 
pania viguroasă pentru mărirea 
producției și respectarea regimu
lui de economii și luptă cu abne. 
gație pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de salt continuu 
înainte al economiei naționale peînainte al economiei naționale 
anul acesta.

Noi am realizat un mare salt 
numai în 1958, noi vom realiza 
cest salt continuu înainte și 
1959 și în întreaga perioadă a ce
lui de-al doilea plan cincinal. Pe 
baza planului reajustat al econo
mici naționale, valoarea produc
ției industriale globale a țârii 
noastre va spori în anul acesta cu 
25,6 la sută față de anul trecut
— an de salt,excepțional de mare
— iar a producției agricole cu 10 
la sută. Această creștere reprezin. 
tă un ritm pe care nu îl au 
nici nu-1 vor avea 
le capitaliste.

Odată cu marele 
economia națională

nu
a-
in

Ș'
niciodată țări-

salt săvîrșit în 
în 1958, peste

Inființărea 
comunelor populare exprimă ce
rințele sutelor de milioane de ță
rani. Pentru a pune capăt mai re
pede și mai eficient sărăciei și 
înapoierii, masele largi de țărani 
nu mai puteau fi satisfăcute cu 
forma de organizare a cooperați, 
velor de tip superior, existente pe 
atunci, și au cerut înființarea co
munei populare — o organizație de 
mai mari proporții și cu o sferă 
mai extinsă de activitate. Tocmai 
pentru faptul că comuna populară 
exprimă voința majorității covîrși- 
toare a țăranilor, de la insăși în
ceputurile ci, ea a fost aprobată 
cu căldură de țăranii din toate re
giunile țării și, numai in cîteva 
luni, în toate regiunile rurale ale 
țării au fost înființate comune 
populare. Aceasta reprezintă un e- 
vehiment de însemnătate epocală 
în istoria țării noastre. Aceste co
mune populare de mari proporții, 
care combină industria, agricultu
ra, comerțul; învățămîntul și ac
tivitatea militară și în care se 
îmbină de asemenea administrația 
guvernamentală cu conducerea co
munei, au un mare rol în elibera
rea și dezvoltarea pe mai depar
te a forțelor de producție ale so
cietății și au arătat de la crearea 
lor, marea forță vitală de care 
dispun. In conformitate cu repeta
tele indicații ale Comitetului Cen
tral al partidului nostru șj ale 
tovarășului Mao Țze-dun, in ulii, 
mele cîteva luni s-a efectuat mun. 
ca de reglementare a comunelor 
populare rurale și s.a pășit pe 
calea întăririi și dezvoltării lor 
sănătoase.

Linia generală a partiduh'J, ma
rele salt înainte și comuna"popu
lară constituie, toate, întruchiparea 
măreței hotărîri și marii înțelep
ciuni a celor 650 milioane de oa
meni harnici și curajoși din țara 
noastră și sînt rezultatul îmbinării 
creatoare a adevărurilor universale 
ale marxism-leninismului cu situa
ția reală din China, îmbinare în
făptuită de tovarășul Mao Țze dun, 
marele conducător al partidului

Marea recepție de la Pekin
PEKIN

Miercuri, 
ședințele C. C.

30 (Agerpres). 
Mao Țze-dun, pre; 

al Partidului
Comunist Chinez, Liu Șao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze, Sun Țin-
lin și Dun Bi-u, vicepreședinți ai 
R. P. Chineze, Ciu De, președinte
le Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, și Ciu En-lai, pre. 
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, au oferit o mare recep
ție în cinstea celei de-a 10-a ani
versări a Republicii Populare Chi. 
neze.

In uriașa sală de recepții din 
clădirea Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, se 
aflau peste 5.000 de oameni. La

recepție au participat N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., condu
cătorul delegației de partid și gu
vernamentale a U.R.S.S., M. A. 
Suslov, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și ceilalți membri ai de
legației sovietice, delegațiile de 
partid și guvernamentale din țări
le socialiste, delegațiile partidelor 
comuniste și muncitorești frățești 
din numeroase țări, delegațiile gu
vernamentale din țările Asiei și 
Africii, precum și numeroși alți 
oaspeți străini care au sosit în 
China pentru a participa la festi-

vitățile în cinstea celei de-a zecea 
aniversări a R. P. Chineze.

Ciu En-lai, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, a rostit o cuvîntare 
care a fost întîmpinată cu aplauze 
furtunoase.

Cînd a urcat la tribună N. S. 
Hrușciov, șeful delegației de par. 
tid și guvernamentale sovietice, 
sala a răsunat de ovații puternice.

Premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, i-a mul
țumit lui N. S .Hrușciov pentru 
cuvintele sale calde.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă excepțional de cordială.

Cuvîntarea lui Ciu
Luînd cuvîntul la recepție, pre

mierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai, a salutat pe reprezentanții 
delegațiilor străine care au venit 
pentru a participa la sărbătorirea 
celei de-a 10-a aniversări a con
stituirii R.P. Chineze.

Sîntem deosebit de bucuroși, a 
spus Ciu En-lai, că astăzi se află 
aici tovarășul Hrușciov care abia 
s-a înapciat din vizita sa in Sta
tele Unite ale Americii. II felici
tăm pentru succesul pe care l-a 
realizat în timpul vizitei în S.U.A. 
ca sol 
nicatul 
dintre 
ho ver.

al păcii și salutăm comu- 
cu privire la tratativele 

el și președintele Eisen-

că în cei 
în China 
schimbări

Ciu En-lai a subliniat 
zece ani care au trecut 
populară s-au petrecut 
uriașe. Am repurtat, a spus el, o 
mare victorie în revoluția socia
listă și am dobîndit mari succese 
în construcția socialistă. Am și 
început să schimbăm înfățișarea 
Chinei.

In cursul revoluției și construc
ției am primit un uriaș sprijin și 
ajutor din partea tuturor țărilor 
socialiste și îndeosebi din partea 
Uniunii Sovietice, ne-am bucurat 
de mare simpatie și sprijin din 
partea popoarelor lumii întregi. Le 
mulțumesc din inimă în numele 
poporului

Sîntem
chinez.
ferm convinși, a spus în

continuare Ciu En-lai, 
fi nevoie de prea mult 
tru ca, sub conducerea 
Comunist Chinez și a tovarășului 
Mao Țze-dun, să putem transfor
ma țara noastră intr-un stat so
cialist înfloritor și puternic și, îm
preună cu toate țările socialiste, 
să triumfăm în întrecerea pașnică 
cu capitalismul.

In încheiere, Ciu En-lai a sub
liniat că situația actuală este ex
trem de favorabilă pentru po
poarele din lumea întreagă. Lagă
rul socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică devine tot mai pu
ternic, coeziunea tuturor țărilor 
socialiste este de neclintit, ca o 
stîncă. •

că nu va 
timp pen- 
Partidului

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov

Glorioasa sărbătoare 
a poporului frate chinez

(Urmăre din pag. l-a) 

pasul cu transformările săvîrșite 
la oraș; au crescut în mod 
simțitor recoltele de orez, grîu, 
bumbac și alte culturi agricole. 
Forțele descătușate ale milioane
lor de țărani au făcut să spo
rească nu numai suprafețele în- 
sămînțate, ci să și crească pro
ductivitatea muncii. Dacă în 
1949 de pe fiecare hectar de pă
mînt s-au 
cereale, în 
1.531 kg., 
mai mult.

Anii celui de al doilea plan 
cincinal constituie de asemenea 
ani de mărețe victorii ale po
porului chinez în lupta sa pe i- 
tru construirea unui viitor lumi
nos, pentru socialism. In 1958 
a crescut în mod deosebit pro
ducția de oțel a Chinei populare; 
metalurgiștii chinezi au dat ță
rii 8 milioane de tone de oțel de 
calitate superioară, mai mult 
decît producea vechea Chină în 
59 de ani (între 1899 și 1919 
s-au produs în total doar 7,6 mi
lioane tone de oțel). In pre
zent, centralele electrice chineze 
dau în ddtiă luni mai multă e- 
nergie electrică decît au dat în 
tot anul 1941. Agricultura Chi
nei a continuat să facă uriași 
pași înainte (producția globală 
anuală a ei a crescut cu 25 la 
sută).

Pe baza sporirii neîncetate a 
producției industriale și agricole 
crește nivelul material și cultu
ral al poporului chinez. Zeci de 
sanatorii și case de odihnă au 
fost puse la dispoziția oamenilor 
muncii. Numeroase școli și in
stitute de învățămint superior 
sînt urmate de fiii oamenilor 
muncii din China frățească. Par
tidul Comunist Chinez și guver
nul popular central duc neabătut 
politica de construire a socialis
mului, de ridicare permanentă a 
nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

In obținerea marilor sale vic
torii în toate domeniile vieții, 
poporul chinez s-a bucurat de 
sprijinul și solidaritatea țărilor 
prietene din lagărul socialist îi 
frunte cu Uniunea Sovietică. 
Multe din întreprinderile chineze 
sînt împodobite cu plăci memo
riale avînd gravate următoarele 
cuvinte: „Cristal al prieteniei 
sovieto-chineze"; In anii primu
lui cincinal, cu ajutorul frățesc 
al Uniunii Sovietice in R.P. Chi
neză au fost construite 166 de 
întreprinderi.

Ca una dintre cele mai mari 
țări ale lumii, parte integrantă a 
puternicei familii a lagărului so
cialist, R.P. Chineză acționează 
ca un puternic factor de stabi'i- 
tate în Asia și în zona Pacifi
cului. Rolul internațional al Chi
nei populare, prestigiul ei pe ar 
rena mondială au crescut cu re
peziciune în deceniul care a tre
cut de la eliberarea țării. Cei 
10 ani care s-au scurs de la 
proclamarea R. P. Chineze au 
arătat deosebit de limpede nece
sitatea impe-ioasă ca Remibli-a 
Populară Chineză să participe la 
rezolvarea problemelor interna
ționale litigioase. Alături

recoltat 1.061 kg. de 
aii- I 1957 s-au strins 
adică cu 44 la sută

Uniunea Sovietică, China popu
lară a adus o contribuție impor
tantă la stingerea focarelor de 
război din Coreea și Indochina, 
la restabilirea păcii pe continen
tul asiatic.

Cercurile imperialiste adversa
re destinderii internaționale nu se 
pot împăca însă cu existența unei 
Chine puternice, independente, 
iubitoare de pace. Continuînd să 
privească cu teamă adevărul 
istoric în față, imperialiștii duc 
astăzi față de China aceeași po
litică dușmănoasă, ele se încă- 
pățînează și continuă să reuze 
să recunoască dreptul Chinei 
populare de a face parte din 
O.N.U. Oblăduirea clicii cian- 
kaișiste aciuată în Taivan de că
tre imperialiști constituie încer
cări zadarnice și falimentare ale 
acestora de a întoarce înapoi 
roata istoriei. Poporul chinez 
merge cu hotărîre ferm înainte 
pe calea construcției socialiste.

în această mare operă de con
strucție a vieții noi. tineretul 
Chinei populare își aduce apor
tul din plin; el participă cu 
înflăcărare la schimbările gran
dioase în țara sa. In fabrici, u- 
zine, pe șantiere și ogoare ti
neretul chinez, mobilizat de or
ganizația sa, Uniunea Tineretului 
Comunist. înfăptuieștewadevărate 
acta de eroism în muncă, îndepli
nind cu abnegație mărețe'e sar
cini puse în fața întregului po
por de către partidul comunist.

Alături de întreg poporul ro- 
min, tineretul nostru urmărește 
cu caldă simpatie lupta entu
ziastă a poporului și tineretului 
frate chinez în construirea vieții 
noi. Cu dragoste nețărmurită ia 
cunoștință tineretul nostru de 
marile victorii pe care le cuce
rește poporul frate chinez în 
dezvoltarea economiei și culturii 
țării sale, și-și manifestă solida
ritatea sa cu lupta oamenilor 
muncii din noua Chină pentru 
apărarea și consolidarea victo
riilor sale, cu lupta sa pentru 
pace în Extremul Orient și în 
întreaga lume.

De ziua celei mai mari sărbă
tori a R.P. Chineze, tineretul 
romîn trimite poporului, tinere
tului frate chinez, un cal! salut, 
urîndu-i dii toată inima noi și 
strălucite victorii în lupta pen
tru îmflorirea patriei sale, pen
tru triumful cauzei păcii in în
treaga lume.

Actualul an 1959, a spus N. S. 
Hrușciov, este bogat în date în
semnate și, după cum se spune 
la noi, în date „rotunde". In a- 
cest an, popoarele polonez, ro
mîn, bulgar, albanez sărbătoresc 
15 ani de la instaurarea puterii 
democrat populare în țările lor, 
iar prietenii noștri germani vor 
sărbători peste o săptămînă 10 
ani de la proclamarea 
cii Democrate Germane.

Sîntem fericiți să 
aici, alături de dv., în 
sărbătoresc, glorioasa victorie a 
poporului chinez care a deschis o 
nouă epocă în istoria Chinei. Fie
care din aceste date remarcabi'e 
reprezintă un jalon istoric pe ca
lea dezvoltării impetuoase a so
cialismului și comunismului. Vic
toria revoluției chineze a consti
tuit un nou triumf al forței revo
luționare, transformatoare, însu- 
flețitoare a ideilor marxisf-leni- 
niste. După victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
care a deschis o nouă epocă în 
istoria omenirii, Revoluția popu
lară din China a fost cel mai 
important eveniment din istoria 
mondială.

In cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov a arătat că poporul eroic 
și harnic al Chinei, sub condu
cerea gloriosului său partid co
munist a demonstrat cît de multe 
poate înfăptui un ponor cînd ia 
puterea, în mîinile sale.

Ne mîndrim cu succesele po
porului chinez, a spus în conti
nuare N. S. Hrușciov. Ne bucu
răm

Republs-

celebram
Pekinul

cu atît mai mult de aceste

succese 
zultatul 
rnupist Chinez, frățesc, a Comi
tetului său Central în frunte cu 
marele fiu al poporului 
tovarășul Mao Țze-dun.

Țările socialiste, a spus 
tinuare N. S. Hrușciov, 
de tot ce le trebuie pentru a ajun
ge din urmă și pentru a depăși 
țările capitaliste în domeniul dez
voltării forțelor de producție și 
al producției atit din punct de 
vedere al volumului cît și pe cap 
de locuitor. Popoarele țărilor so
cialiste vor trăi an de an tot mai 
bine, ele vor ului lumea prin mul
te și mulțe înfăptuiri și, fără în
doială, vor învinge în întrecerea 
economică pașnică cu capitalis
mul.

Și atunci, a 
Hrușciov, alte 
de oameni din 
convingîndu-se 
comunismul 
mai bună, vor urma calea 
tră. Ei vor dobîndi în socialism 
nu numai bunuri materiale ci și 
adevărata libertate, bogății ale 
vieții spirituale, pace pentru ei și 
pentru generațiile viitoare.

Apoi Nikita Hrușciov a vorbit 
pe scurt despre rezultatele vizitei 
sale în S.U.A. în vremurile noa
stre, a spus el, conducătorii gu
vernelor unor țări capitaliste an 
înpeput să manifeste o anumită 
tendință spre înțelegerea realis
tă a situației care s-a creat în 
Imne. Stînd de vorbă cu preșe
dintele Eisenhower mi am format 
impresia că președintele S.U.A.

cu cît ele reprezintă re- 
conducerii Partidului Co-

chinez,

în con- 
dispun

declarat N. S. 
sute de milioane 
țările capitaliste, 
că socialismul și 

constituie o viață 
noas-

— pe care nu puțini oameni îl 
sprijină — își dă seama de ne
cesitatea slăbirii încordării inter
naționale. N. S. Hrușciov a sub
liniat că cel care ar dori să con
tinue în prezent politica războiu
lui rece ar înainta spre propria 
sa pieire, deoarece, în vîlvătăile 
unui nou război mondial ar pieri 
în primul rînd cei care l-ar dez- 
lănțui.

Relevînd apoi că țările socia
liste au realizat mari succese în 
dezvoltarea economiei lor și au 
creat un puternic potențial. N. S. 
Hrușciov a declarat : Noi trebuie 
însă să gîndim realist și să înțe
legem just situația contemporană. 
Aceasta, desigur, nu înseamnă 
cituși de puțin că dacă sîntem atit 
de puternici trebuie să încercăm 
stabilitatea orînduirii capitalist- cu 
ajutorul forței. Aceasta ar fi nejust: 
Popoarele nu ar înțelege și nu ar 
sprijini niciodată pe acei cărora 
le-ar trece prin minte să acțio
neze astfel. Am fost întotdeauna 
împotriva războaielor de cotropire. 
Cînd va păși o țară sau alta pe 
calea socialismului, a adăugat 
Hrușciov, aceasta este o problemă 

pe care o va rezolva însuși po
porul. Aceasta este 
noi.

Alianța frățească 
cialiste, solidaritatea 
ternațională, unitatea mișcării co
muniste și muncitorești mondiale— 
iată baza de nezdruncinat a viitoa
relor noastre victorii in lupta pen
tru comunism, a spus în încheiere 
N. S. Hrușciov.

a țărilor so- 
proletară ta

Călduroasa primire făcută 
lui N. S. Hrușciov la Pekin

PEKIN 30. — Corespondentul 
Agerpres transmite : „Vine fra
tele nostru cel mare“. Aceste cu
vinte le-am auzit de nenumărate 
ori azi pe aeroportul din Pekin 
de la cei veniți să-l întâmpine pe 
N. S. Hrușciov. „Lao Tha ka“ adică 
„fratele cel mare“ — așa e numit 
aici în China omul sovietic, 
ceste trei cuvinte simple răsună 
melodioasa limbă chineză ca 
poezie ; ele exprimă respectul 
dragostea poporului chinez
de marele popor sovietic care l-a 
ajutat să scuture jugul cotropito
rilor străini, să-și elibereze țara și

4-
în
o

față

să dezvolte ru păți uriași econo
mia socialistă.

Pe aerodrom în întâmpinarea 
înaltului oaspete sovietic au venit 
tovarășii Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, 
Ciu En-lai, Ciu De și alți condu
cători de partid și guvern, condu
cători ai partidelor democratice 
și ai organizațiilor obștești, dele
gațiile de partid și guvernamentale 
participante la sărbătorirea celei 
de-a zecea universuri a proclamării 
R.P. Chineze, printre care și dele
gația romînă în frunte cu Iov. 
Emil Bodnăraș, corpul diploma
tic din Pekin, ziariști străini ele.

Avionul TU-114 aterizează lin pe 
aerodrom. Apariția tovarășului

Hrușciov pe scara avionului e 
întâmpinată cu aplauze furtunoase. 
Tovarășul Hrușciov și tovarășul 
Mao Țze-dun își strîng mîinile. cu 
căldură și se îmbrățișează. Fan
fara intonează imnul U.R.S.S. și 
imnul R.P. Chineze. însoțit de to
varășul Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, 
Ciu En-lai, N. S. Hrușciov trece 
în revistă garda de onoare. Un 
grup de pionieri oferă buchete de 
flori roșii înaltului oaspete și per
soanelor care-l însoțesc.

împreună cu Mao Țze-dun, 
N. S. Hrușciov urcă apoi la tri
buna improvizată pe peronul aero
portului unde rostește un cuvînt 
de salut.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
stituirea unui control eficient. Dacă 
aceste propuneri vor avea ecou, se 
vor bucura de înțelegerea și spri
jinul tuturor statelor, ele pot de
termina schimbări radicale în reia 
țiile dintre popoare. După cum re
iese din propunerile noastre. 
Uniunea Sovietică este dispusă să 
accepte soluționarea cea mai lar
gă a problemei dezarmării, astfel 
incit să fie create cu adevărat con
diții de securitate pentru toate po
poarele.

Guvernul sovietic a declarat în 
repetate rînduri — și în cuvîntarea 
pe care am rostit-o în Adunarea 
Generală a O.N.U. am reafirmat 
punctul nostru de vedere — că Or
ganizația Națiunilor Unite nu 
poate îi un organ cu adevărat uni 
versal al colaborării internaționale, 
un instrument internațional pe de
plin eficient pentru reglementarea 
tuturor problemelor internaționale, 
dacă acolo este absentă o mare 
putere cum este Republica Popu
lară Chineză. Am declarat în Adu
nare că a sosit de mult timpul să 
fie îndepărtat din Organizația Na
țiunilor Unite cadavrul Chinei reac 
ționare — clica lui Cian Kai-și. 
Marea Chină socialistă 
să-și ocupe locul ce-i 
drept in Organizația Națiunilor 
Unite. Aceasta se va 
s-ar împotrivi torțele

Dragă tovarășe Mao Țze-dun 1 
Dragi tovarăși Liu Șao-ți, 
Ciu De și Ciu En-lai!
Dragi tovarăși, prieteni!

Mă bucură invitația de a fi oas
petele dv. la festivitățile consacrate 
celei de-a 10-a aniversări a Repu
blicii Populare Chineze.

Partidul Comunist Chinez sub 
conducerea Comitetului Central în 
frunte cu tovarășul Mao Țze dun, 
însuflețind și organizînd lupta po
porului său pentru victoria revolu
ției, pentru avîntul economiei 
reorganizarea pe noi baze 
liste a structurii economiei 
obținut succese uriașe. Ne

Și 
socia- 

sale, a 
bucu-

Convorbire între N. S. Hrușciov 
și Mao

PEKIN '30 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 30 septembrie, N. S 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliului 
de Miniștri al UiR.S.S., șeful dele
gației de partid și 
tale a U.R.S.S., <
Pekin la 
împlinirii 
clamarea 

de I neze, s-a

i guvernamen 
care a sosit la 

solemnitățile consacrate 
a zece ani de la pro 
Republicii Populare Chi 
întîlnit cu Mao Țze-dun,

Ț ze-d u n
președintele C.C. al Partidului Co
munist Chinez;

Ei au avut o convorbire Cordială, 
prietenească.

La convorbire au participat to
varășii : Liu Șao-ți, Ciu De, Ciu 
En-lai și alți activiști cu munci de 
conducere ai Partidului Comunist 
și ai guvernului chinez. Din partea 
sovietică la convorbiri au luat 
parte M. A. Suslov și A. A. Gro- 
mîko.
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răm de succesele voastre și vă 
urâm progres continuu pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
în construirea comunismului.

Partidele noastre au fost alături 
în momentele cele mai grele, noi 
mergem împreună spre un țel mă 
reț și vom ajunge împreună la de- 
săvîrșirea construirii societății co- 
—Ț-t., —.a încununează efortu- 

ale popoarelor în 
revoluționară a so-

muniste, care 
rile comune 
transformarea 
cietății.

Am sosit la 
m am întors la Moscova din călă
toria mea în Statele Unite ale 
Americii. transbordîndu-mă literal
mente dintr-un avion în altul. In 
Statele Unite am avut intilniri și 
convorbiri cu conducătorii S.U.A., 
în special cu președintele D.vight 
Eisenhower.

Călătoria în S.U.A. și convorbi
rile care au avut loc acolo au fost 
utile, ele trebuie să ducă, incontes
tabil, la îmbunătățirea relațiilor 
dintre țările noastre și la slăbirea 
încordării internaționale. Trebire 
făcut fotul pentru a limpezi cu a- 
devărat atmosfera și a crea con
diții pentru prietenia dintre po 
poare. Depunind toate eforturile, 
trebuie să ajungem la o situație 
In care pacea să fie asigurată in 
întreaga lume.

Noi am prezentat in Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor 
Unite propuneri cu privire la-de
zarmarea totală și generală cu in-

dv. imediat după ce

trebuie 
revine de

lace oric’t
r........... ,... reacț onare.

Dreptatea trebuie să triumfe.

(Text prescurtat)
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