
Noul an universitar Proletari din toate țările, uniți văl

a
început SUCCES! cînteia

Jean Livescu
adjunct al ministrului 

învățămîntului

mfiteatrele și laboratoarele frea
mătă din nou de ecourile pașilor, 
al glasurilor și rîsului tineresc 
al studenților : reîncep cursurile 
universitare, 
universitare 
tombrie, de 

rească. Bucuroși, colegii 
mese, tovarăși de muncă 
tenie, prin planuri și visuri de viitor. Pe 
lingă ei, „bobocii** abia trecuți prin emoțiile 
admiterii sînt încă timizi, puțin dezorientați 
în fața problemelor noi pe care le pune ca
pitolul nou de viață pe care-1 constituie stu
denția ; curînd, în colectivul universitar al 
profesorilor și tovarășilor de muncă se vor 
simți și ei studenți „de cînd lumea".

Frumoasă e vîrsta studenției, cînd se plă
mădește, prin muncă, prin frămîntarea idei
lor, prin ciocnirea conștientă cu problemele 
vieții, specialistul și cetățeanul de mîine, 
constructor activ, dornic să-și pună cu abne
gație mintea și inima în slujba marii cauze 
pentru care cu atîta forță creatoare muncește 
poporul, sub conducerea înțeleaptă a parti
dului. Grija partidului și guvernului se în
dreaptă continuu spre tineretul studențesc ; 
dovezile elocvente sînt numeroasele construc
ții moderne pentru învățămînt, pentru cămine 
și cantine, care lărgesc an de an spațiul des
tinat studenților, înființarea de laboratoare 
utilate cu aparatură modernă, fondurile me
reu mai mari acordate bibliotecilor, asigura
rea de manuale și cursuri, creșterea număru
lui de burse de care poate beneficia orice 
student merituos.

Conducerile institutelor și personalul di
dactic fac eforturi pentru a asigura organi
zarea rațională a procesului de învățămînt 
și nivelul cursurilor, seminariilor și lucrărilor 
practice corespunzător progreselor științei și 
tehnicii mondiale și necesităților economiei și 
culturii naționale. Activitățile practice asigură 
legarea directă a cunoștințelor teoretice cu 

^.realitatea vieții. Științele sociale fundamen
tează teoretic datele specialității și contribuie 
la educarea tînărului în spiritul adîncului 
devotament pentru politica justă a partidului 
nostru și pfcntru opera de construcție socia
listă. Acest complex de realizări asigură ca
litatea învățămîntului nostru superior și ca
racterul său profund democratic. Absolvenții

Și străzile centrelor 
se umplu, la 1 oc- 
o viață nouă tine- 
„vechi" se reîntîl- 
uniți prin prie- •

tineretului

Președintele

Premierul
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Conducători de partid
și de stat au vizitat

regiunea Galați
Tovarășii Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej. Chivn Stoica, Ale
xandru Bîrlădeanu, Gh. Gas
ton Marin, Gogu Radulescu, 
Gheorghe Rădoi, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Jânos Fazekăs, ministrul 
industriei alimentare, au făcut 
în zilele de 29 și 30 septem
brie o vizită în regiunea Ga
lați

Conducătorii de partid și de 
■tat an vizitat șantierul Com
binatului siderurgic de la Ga
lați și Combinatul chimic de 
la Brăila, nava trauler de 
pescuit oceanic „Galați*4, sosită 
de cîteva zile din prima cursă 
experimentală de pescuit, pre-

cum și faleza și scara monu- 
mentală-esplanadă din orașul 
Galați.

în timpul vizitei, oaspeții au 
fost însoțiți de tov. Constantin 
Scarlat, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Galați al 
P.M.R., Constantin Dumitra- 
che, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
regional Galați, și alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

De-a lungul traseului pe 
unde au trecut, oaspeții au 
fost întîmpinați cu căldură de 
oameni ai muncii.

(Agerpres)

Muncitor

Joi 1 octombrie 1964

DE Z4 STANDUL

cum 15 ani, cînd 
la „Electroputere’ 
s-au construit pri
mele produse, ci
neva a propus ca

Din nou, la iacultate

Foto : N. STELORIAN

___________ _______ _ . institutelor 
noastre de învățămînt superior fac față cu cinste și devota
ment sarcinilor de muncă la locurile pe care și le-au ales 
în producție și în sectorul social-cultural.

Ca orice altă activitate, munca de student au este ușoară. 
Disciplinele unei specialități formează un tot organic, desti
nat să asigure studentului, in mod progresiv, un ansamblu 
de cunoștințe de cultură filozofico-socială și generală, pe 
care se grefează apoi, în anii superiori, cunoștințele, meto
dele de cercetare dintr-un anumit domeniu de specializare. 
Această concepție, care armonizează echilibrat formația ge
nerală științifică și necesitatea de a pregăti buni specialiști, 
implică o dozare bine gîndită a eforturilor studentului, per
severență în muncă, studiu sistematic, pe baza unei infor
mații multilaterale, prin care să se valorifice critic bogata 
moștenire culturală științifică și tehnică a trecutului, litera
tura de specialitate pe plan cit mai larg, național și mondial, 
cunoașterea aprofundată a realităților prezente și perspec- '' 
tiva pe care o deschide știința spre viitor cînd actualul stu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

pentru agricultură

Consfătuire pe tema:

CHELTUIILILIIR

Tovarășului MAO TZE-DUN 
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinei

Tovarășului LIU ȘAO-ȚI 
Președintele Republicii Populare Chineze 

Tovarășului CIU DE 
Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților 

Populari din Întreaga Chină
Tovarășului CIU EN-LAI 

Consiliului de Stat

Dragi tovarăși,

BACĂU (de la -co
respondentul nostru). 
— Zilele trecute la 
Tg. Ocna a avut loc 
o consfătuire în ca
drul căreia au fost 
dezbătute posibilități
le reducerii costului 
de deviz al sondelor 
de foraj. In cadrul 
consfătuirii, brigadie
rul Constantin Măn- 
toiu de la sonda 400 B 
a întreprinderii de 
foraj Tg. Ocna, a pre
zentat o interesantă 
expunere. Colectivul 
pe care îl conduce a 
hotărît, în urmă cu 
mai bine de două luni, 
să reducă cheltuielile 
de deviz la sonda în 
foraj cu cel puțin 2 
la sută. Această ho- 
tărîre — a arătat Con
stantin Măntoiu —■ s-a 
bizuit pe o serie de 
măsuri pe care între-

gul colectiv și-a pro
pus să le îndeplineas
că. Astfel, prin redu
cerea timpului de re
parații sub 3 la sută 
și prin creșterea vi
tezei mecanice de a- 
vansare a sapei cu 1 
la sută a crescut vi
teza de lucru. Sondorii 
lui Constantin Măn
toiu au acordat o a- 
tenție foarte mare 
funcționării pompelor 
de noroi și respectării 
fișei tehnologice a 
sondei, ceea ce a dus 
la aplicarea unui re
gim de foraj optim.

Cu ocazia consfătu
irii, colectivul brigăzii 
•i relatat rezultatele 
obținute în cele două 
luni de la stabilirea 
angajamentului : a
fost astfel depășit pla
nul la foraj cu 29 la

sută, viteza de lucru 
cu 22 la sută, iar 
timpul neproductiv a 
fost redus de la 
la sută (sarcina 
nificată) la 5,7 la 
tă. Toate acestea au 
dus la o economia la 
prețul de cost în va
loare de peste 
l 600 000 lei.

La consfătuire 
luat cuvîntul numeroși 
sondori, mecanici, in
gineri ai întreprinde
rii de foraj Tg. Ocna. 
De remarcat că au 
luat parte ca invitați 
și reprezentanți ai al
tor întreprinderi din 
regiune (I.F. Onești, 
I.P.R.O.D. Coop) care 
au spus că experiența 
prezentată la consfătu
ire poate fi aplicată 
și în alte sectoare de 
activitate.

17 
pla- 
su-

au

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Agricultura socia
listă a.primit un nou detașa
ment de specialiști. Institutul 
agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad** din Iași a dat agricul
turii în acest an 140 de noi 
ingineri agronomi și hortivi- 
ticoli. Colegi 5 ani de facul
tate, s-au întâlnit zilele aces
tea, pentru ultima oară în 
amfiteatru, pentru a primi 
repartiția întîmpinată cu en
tuziasm și bucurie.

Absolvenții noii promoții 
ieșene s-au alăturat detașa
mentului de specialiști din 
stațiunile experimentale, gos
podăriile de stat și G.A.C. din 
11 regiuni, majoritatea ple- 
cînd în regiunile Iași, Sucea
va, Bacău, Galați, Liliana 
Vieru, Ion Antohi, Ileana A- 
berdeesi, Constantin Cucu, 
Silvia Iliescu — fruntași la 
învățătură și în activitatea 
obștească de-a lungul anilor 
de studii, fruntași și ai pro
moției — sînt hotărîți, 
altfel toți colegii lor, 
noile locuri de muncă 
precupețească nici un 
răsplătind astfel grija
tească pe care au simțit-o în 
anii studenției.

sărbători a poporului

ca de 
ca la 

să nu 
efort, 

părin-

Cu prilejul marii 
chinez, a XV-a aniversare a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, în numele Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne și al po
porului romîn, vă transmitem dumneavoastră 
și prin dumneavoastră întregului popor chinez 
un fierbinte salut frățesc și cele mai calde 
felicitări.

Instaurarea Republicii Populare Chineze a 
încununat lupta revoluționară îndelungată 
dusă cu eroism și abnegație de poporul chinez, 
sub conducerea încercatului Partid Comunist 
Chinez în frunte cu tovarășul Mao Tze-dun, 
împotriva forțelor coalizate ale reacțiunii in
terne și internaționale, a inaugurat o eră nouă 
în multimilenara istorie a Chinei. Victoria 
revoluției populare chineze, eveniment de 
uriașă însemnătate istorică, a zdruncinat din 
temelii pozițiile imperialismului în Asia, a 
adus o contribuție considerabilă la schimbarea 
raportului de forțe pe plan mondial în fa
voarea socialismului, a dat un nou și puternic 
impuls mișcării de eliberare națională, luptei 
pentru progres social și pentru pace în lume.

Luîndu-și soarta în propriile mîini, harnicul 
și înzestratul popor chinez, călăuzit de partidul 
său comunist, a înfăptuit adînci transformări 
revoluționare în toate domeniile vieții sociale, 
a desfășurat o gigantică muncă constructivă, 
obținînd remarcabile realizări în dezvoltarea

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central : 

Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne
3F

al Republicii Populare Chineze
PEKIN

economiei și culturii, în opera de construire a 
socialismului. Succesele Chinei Populare, ale 
tuturor țărilor socialiste, sporesc continuu 
uriașa forță materială și moral-politică a sis
temului mondial socialist, înrîurirea pe care 
acesta o exercită asupra dezvoltării sociale 
contemporane. în rezolvarea problemelor vieții 
internaționale, în lupta dusă de țările socia
liste, de celelalte forțe iubitoare de pace pen
tru zădărnicirea acțiunilor agresive ale impe
rialismului, pentru menținerea și consolidarea 
păcii, Republica Populară Chineză are un rol 
de mare însemnătate.

Nutrind sentimente de adîncă prietenie și 
stimă față de poporul frate chinez, poporul 
romîn se bucură din toată inima de marile 
succese obținute în cei 15 ani de existență a 
Chinei Populare.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de 
prietenie frățească, colaborare și întrajutorare 
tovărășească dintre popoarele romîn și chinez, 
dintre Republica Populară Romînă și R. P. 
Chineză se vor dezvolta, continuu pe baza trai
nică a marxism-leninismului, în interesul am
belor popoare, al unității și coeziunii țărilor 
socialiste, al cauzei socialismului și păcii.

în această zi de mare sărbătoare, vă adre
săm, dragi tovarăși, dumneavoastră și între
gului popor chinez, cele mai sincere urări de 
noi succese în făurirea vieții noi, în înflorirea 
patriei socialiste.

Să trăiască și să se întărească prietenia fră
țească dintre popoarele romîn și chinez!

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne
al

Wk

Textul acestui mesaj de felicitări a fost 
minat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
varășului Ciu En-lai cu prilejul întrevederii pe

în- 
to-

care a avut-o Ia Pekin în ziua de 29 septem-

•Culesul
•Eliberarea

•Arăturile
terenului

întrerupt cîteva zile, din cauza 
ploilor, recoltatul porumbului a 
fost reluat cu forțe sporite în 
G.A.C. Biled din raionul Sînnico
lau Mare. Viteza de lucru crește 
de la o zi la alta. La cîmp se a- 
flă acum tot satul. Se recoltează 
(foto nr. 1); convoaie de care, 
autocamioane, remorci tractate 
de rutiere transportă știule
ții la magazii; echipe de 
colectiviști string imediat coce
nii, iar alături, la numai cîțiva 
pași, tractoarele înscriu brazde 
adînci. Se scrie primul capitol al 
viitoarei recolte. Toate echipele 
și brigăzile sînt în întrecere. O- 
biectivele: depășirea vitezei zil
nice la recoltat (care aici este 
stabilită precis nu numai la nive-

ele să fie păstra
te într-o expoziție 

a uzinei. Întrebat de ce ? — o- 
mul n-a adus prea multe argu
mente : „Așa, să le vedem per
manent, să știm că ele au fost 
primele1. La scurt timp după a- 
ceasta, alături de flori, pe aleea 
ce duce spre pavilionul adminis
trativ, au apărut și mostrele pri
melor produse ale uzinei. E a- 
devărat că acestea — roabe, va- 
goneți pentru șantiere, tăvălugi 
și grape — n-au avut o viață 
prea lungă. Au stat în mica ex
poziție a uzinei doar cîteva luni. 
Le-au luat repede locul primele 
produse electrotehnice — cele 
pentru care, de fapt, se construi
se uzina. In primul an — 1950 
— au fost și acestea puține. Le 
puteai număra pe degetele de 
la o mină: motoare electrice 
4,6 Kw, transformatoare de 
0,5 Kv. Instalate acolo, în cen
trul uzinei, privirile oamenilor se 
îndreptau mereu spre ele. Vete
ranii uzinei povestesc că în pau
zele de prînz, muncitorii din toa
te secțiile se adunau în jurul lor 
și schimbau impresii și păreri 
despre primele mașini construite 
de mina lor. Mica expoziție in
tra astfel în viața uzinei ca o tri
bună a schimbului de experiență. 
O tribună și un etalon — pen
tru că, cu vremea, în expunerea 
mostrelor la standul de produse, 
au intervenit criterii noi. Iși cî^ti- 
gau dreptul de a fi expuse aici 
nu numai acele produse care a- 
veau caracteristici tehnico-func- 
ționale superioare, ci și o es
tetică plăcută. Și iată că mica ex
poziție a uzinei devine astfel și 
un starter care ridică mereu mai 
sus ștacheta exigenței.

Cine va cerceta cu atenție 
standul uzinei va observa că 
pentru aceleași produse apar, u- 
neori, două-trei și chiar mai multe 
mostre. Sînt fazele transformări
lor, la care constructorii le-au su
pus, pînă le-au eliberat permisul 
de ieșire pe poarta uzinei. Un 
permis cu care beneficiarii s-au 
familiarizat de mult: „Fabricat 
în R.P.R. —■ Uzinele „Electro- 
putere“. Un permis cu care se 
circula cu o certă garanție — 
și dincolo de granița țării: In în
depărtata Americă Latină, în Ar
gentina ca și în Asia — R.P. Chi
neză și India; în R.S. Cehos
lovacă, ca și dincolo de Medite- 
rană, în Republica Arabă Unită. 
Un permis care duce cu el — 
o dată cu girul unor constructori 
talentați — cunoștințe despre po
tențialul tehnic al industriei 
noastre constructoare de mașini.

Dar înainte de a ieși pe poarta 
uzinei, de a porni în țară și în 
lume, produsele ce poartă em
blema „Electroputere" sînt supu
se unor confruntări meticuloase, 
unor comparații — pînă la ulti
mul tip de produs — cu ce s-a 
realizat în alte țări. Abia atunci 
primesc pașaportul pentru marea 
competiție tehnică. Iar standul 
expoziției uzinei — unde produ
sele sînt cercetate zilnic de mii 
de priviri — retrospectiv și în 
perspectivă — este cînd punctul 
de plecare, cînd punctul termi
nus în această competiție. Să 
cercetăm, spre edificare, numai 
cîteva produse. Separatoarele ro
tative de exterior de 35 și 110 
Kv au două mostre la expoziție. 
Vechiul tip — se vede — mai 
voluminos, mai masiv. Noul tip, 
mai zvelt — greutatea specifi
că cu 43 la sută mai mică decît

de

a bunicului său. Ambele separa
toare au peste 1200 de Amperi — 
adică dublul amperajului față de 
vechile tipuri. Aceste separatoare 
se sit uează —mi se spune— la 
nivelul celor mai bune realizări 
existente în tehnica mondială.

Paralelisme asemănătoare — 
dar cu alte date — se pot face 
și între vechile și noile tipuri de 
transformatoare de măsură de la 
10 la 35 Kv; și între vechile și 
noile tipuri de transformatoare 
de tensiune; și între vechile și 
noile tipuri de transformatoare 
cu miez de tablă laminat la re
ce. Ultimele — pe lingă greuta
tea specifică mai mică și gabarit 
redus — au o rezistență calcula
tă pînă la sutimi la eforturi elec- 
trodinamice de scurt circuit și 
la unda de șoc. Chiar și cel mai 
nou și mai coplex produs al uzi
nei —• locomotiva Diesel electri
că — va avea curînd, în expozi
ție, a doua mostră.

Aici, între pereții halelor, în 
atmosfera de creație intensă, care 
e stăpînă pretutindeni — atît în 
biroul proiectantului cit și la 
bancul de lucru al muncitorului 
— produselor uzinei li se reînno
iesc mereu pașaportul pentru 
marile confruntări tehnice. Pri
mul examen are loc însă, totdea
una aici, în mica expoziție a uzir 
nei. Și e un examen exigent. Do
vadă — cea mai mare parte din 
produsele care sînt prezentate în 
vitrina uzinei, cum este numit 
standul de probă, se află acum la 
Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale. Și nu există 
vizitator _care, trecind prin 
dreptul standului industriei 
electrotehnice, să nu admi
re cu o îndreptățită minări* 
produsele cu emblema „Electro- 
putere“. 'Vizitatorul recunoaște 
în ele, în tot ce vede în expozi
ție, numitorul comun al întregii 
noastre industrii — produse la 
nivelul tehnicii mondiale.

C. PRIESCU
•••

Lucrările de construcție a Fa
bricii de ciment-Birsești sînt in 

plină desfășurare

Foto : V. OBZA

Noi utilaje în portul Constanța
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru).
Zilele acestea, în portul Cons

tanța. a intrat în funcțiune un 
nou utilaj de mare capacitate: 
cea de a doua macara plutitoare 
de 100 tone „Hercule". Ea este 
destinată lucrărilor de extindere

și modernizare a portului și de
servire a navelor pentru debar
care și îmbarcare a sarcinilor 
foarte grele.

In ultimul timp în portul Con
stanța au fost montate sau sînt 
în curs de montare, încă 12 ma
carale de 5—10 tone, o macara 

mobilă de 10 tone și altele.

Iul gospodăriei, ci și la brigadă 
și chiar echipă), suprafețe cit 
mai mari de teren eliberate. Pri
mele rezultate : pe gospodărie, cu 
toate că timpul a fost puțin fa
vorabil efectuării acestor lucrări 
(zile în șir a plouat din abunden
ță), s-a strîns recolta de pe mai 
mult de 200 hectare, în timp 
ce alte 170 de hectare au fost 
complet eliberate de coceni.

La Șandra, gospodărie vecină 
cu Biled, primele raze ale dimi
neții i-au găsit pe colectiviști la 
tăiatul cocenilor. In funcție de 
timp, munca este aici organizată

în două feluri. Cînd vremea este 
frumoasă, în primele ore ale di
mineții întreaga echipă taie co
cenii iar apoi cînd soarele e sus 
și cînd rouă s-a uscat se trece f 
la culesul știuleților. Dar în ulti
mele zile a plouat. Pentru a se 
menține un ritm rapid de lucru, 
munca a fost altfel organizată: 
Fiecare echipă a fost împărțită 
în două: o parte din colectiviști 
lucrau în aceste condiții la tăiatul 
cocenilor, în timp ce alții cule
geau știuleții. La urmă, convoa
iele de care transportau simultan 
și coceni și știuleți. Eliberarea te

renului se face paralel cu recolta
tul. Aici, la Șandra, o bună parte 
din coceni sînt transportați din 
ctmp direct la groapa de siloz, 
unde sînt tocați mărunt și ames
tecați cu porumb verde din cul
tura dublă. Rezultă un nutreț va
loros, care completează simțitor 
rezervele pentru iarnă. In acest 
fel au și fost însilozate mai 
multe sute de tone de furaje. Și 
acțiunea este doar la început.

La gospodăria colectivă din 
locea Mare, unde o suprafață 
însemnată de grîu ca fi însămîn- 
țată după porumb, tractoarele au

și pregătit un bun pat germinativ 
pe circa 100 de hectare cultivate 
anul acesta cu prușitoars (foto 
nr. 2).

Recoltatul porumbului, elibe- 
tarea terenului, arăturile, se des
fășoară în aceste zile din plin în 
toate gospodăriile agricole colec
tive și de stat din raionul Sînnico
lau Mare.

In zilele cînd din cauza ploilor 
nu s-au putut recolta știuleții, 
cel mai mare număr de colecti
viști și mijloace de transport au 
fost repartizate la tăiatul coceni
lor și eliberarea terenului. Nu-

mui într-una din aceste zile, co
lectiviștii din raionul Sînnicolau 
Mare au realizat o viteză de lu
cru cu 470 de hectare mai mare 
dectt prevedea planul zilnic la 
eliberatul terenului. Așa s-a reu
șit ca acum mecanizatorii să aibă 
peste 2 000 de hectare eliberate 
pe care tractoarele lucrează cu 
randament sporit.

Fotoreportaj de:
ILIE BRINDESCU 

GH. CUCU
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Deschiderea unui nou 
an universitar readuce în 
laboratoarele, în amfitea
trele și în spitalele baze 
de învățămînt, mii de stu
denți pentru a-și însuși 
de la oameni de știință, 
academicieni și cadre di
dactice CU renume, cu
noștințele necesare specia
lității lor.

Studenților din anul I ai 
institutelor de medicină 
— ca și ai tuturor insti
tutelor — care încep acum 
o etapa nouă de viață li se 
cere să depună cu rîvnă 
eforturi neprecupețite 
pentru a-și forma un sis
tem materialist de gîndire 
și o manualitate fără de 
care nu se poate vorbi de 
un viitor medic sau farma
cist, în pas cu vremurile 
noi pe care le trăiește.

Cercetarea științifică, 
domeniul experimental, o- 
cupă un loc extrem de im
portant în dezvoltarea me
dicinii moderne și oferă 
tinerilor absolvenți ai in
stitutelor perspective deo
sebite de activitate pentru 
descoperirea noului.

Noi înțelegem bucuria

Acad. Diof.
Th. Burghele

tinerilor de a se numi stu- 
denți mediciniști, dar ei 
trebuie să ne ajute în 
munca de educare și in
struire, luînd exemplul 
dascălilor lor, așa cum noi 
am luat exemplul înainta
șilor noștri, deschizători de 
școli în științele medicale 
și farmaceutice. Grija fa
ță de om este unul dintre 
cele mai nobile sentimente 
umanitare, și această grijă 
o vor întîlni în tot cursul 
studenției în amfiteatre, 
în clinici și laboratoare.

Studenților din ceilalți 
ani de studii, le dorim să 
fie continuatori avîntați și 
hotărîți ai tradițiilor noas
tre științifice, ai elanului 
nostru in munca de zi cu 
zi. Ei trebuie să ne conti
nue activitatea noastră și 
să o ridice pe cele mai 
înalte culmi, mlndrindu-se 
că au fost elevi la școala 
unde a profesat Victor 
Babeș, Gheorghe Marines
cu, Ion Cantacuzino, To
ma Ionescu, Ștefan Mino- 
vici, Daniel Danielopolu, 
Ionescu Mihăești și mulți 
alții — pentru a nu aminti 
decit cit era din marile 
personalități științifice pe 
care le-a dat țara noas
tră. Bucuria noastră va fi 
cu atit mai mare atunci 
cînd elevul își va depăși 
maestrul.

E început Ce toamnă, 
după rînduelile calen
darului de totdeauna... 
$i totuși, noi, oameni 
ai școlii, nu simțim de 
loc nici bruma înăspri
rii vremii, nici aripa 
melancolică a viatului 
prevestitor al iernii...

Pentru noi, dascăli:, 
e primăvară, e soare, e 
căldură, e bucurie. 
Pentru noi, acum e în
ceput și nu sfîrșit de 
an.

Am dat uitării Dină 
și plăcerile unei vacan
țe de relativă tihnă și 
întremare, la munte 
sau la mare, și nu ne 
pare rău că săptămâni
le odihnei au trecut 
atât de repede. Ne-am 
obișnuit oare cu munca 
și cu treaba, incit nu 
ne găseam in largul 
nostru fără ocupație ? 
Nu, de sigur că nu ! 
Nici unul din noi nu 
eram chiar fără nici o 
treabă și nu lipsa de 
preocupări ne stinjenea 
recreația. Ne lipsea 
elementul esențial al 
vieții noastre profesio-

Acad, prof 
C. Daicovia’u

nale. ne lipseați voi, 
dragi studenți!

Universitatea, insti
tutele, căminele erau 
pustii, întunecate, deși 
ne aflam în toiul verii 
însorite. Le lipsea 
viața !

încă înainte de în
ceperea cursurilor, am 
sesizat o altă atmos
feră. Orașul se prime
nea. se schimba la față. 
11 pătrundea freamătul 
sosirii tineretului. Stră
zile tot mai pline, tot 
mai vesele, tot mai vii, 
pe zi ce trecea ! Vin, 
vin studenții !

Vin ucenicii noștri, 
colegii noștri mai ti
neri, dornici de învăță
tură înaltă.

Alma Mater își des
chide larg porțile și îi 
primește la sinul ei.

Profesorii și educa
torii lor îi așteaptă cu 
drag pe cel care le îm
plinesc rostul lor dăs
călesc : să-i învețe, 
să-i îndrume și să-i 
crească pentru Patria 
noastră sctrnpă Repu
blica Populară Rcsnină.

Iată de ce, în numele 
dăscălimii universita
re vă zic din toată 
inima :

„Bine ați venit !“

Tradiționala urare de 
„Bine ați venit, dragi stu- 
denți“, cu care întîmpi- 
năm la fiecare început de 
an universitar miile de ti
neri ce urcă treptele fa
cultăților noastre, capătă 
anul acesta un plus de a- 
fectivitate.

După marea sărbătoare 
a poporului nostru — cea 
de a 20-a aniversare a 
Eliberării țării de sub ju
gul fascist — pășim acum 
în primul an din cel 
de-al treilea deceniu de 
viață liberă. Pe lingă acest 
motiv de emoție și bucu
rie generală, studenții și 
cadrele didactice ale Uni
versității noastre au un 
motiv special de a trăi cli
pe cu adevărat unice, de 
adîncă emoție, de bucurie 
și entuziasm : numai peste 
citeva zile de la această 
festivitate de început de 
an școlar, Universitatea 
din București va îmbrăca 
hainele sărbătoririi cente
narului său. Cu acest pri
lej vom putea vorbi cu 
mîndrie despre numeroa
sele succese de seamă ale 
universității noastre și

Acad. prof.
Gh. Mihoc

vom sublinia încă o dată, 
ca și astăzi, grija părin
tească pe care partidul și 
statul nostru o acordă în- 
vățâmîntului superior, pre- 
gtirii cadrelor de specia- 

ti din diferite domenii.
Festivitățile centenaru

lui vor cuprinde acțiuni 
multe și variate, la care 
vor participa și numeroși 
oaspeți de peste hotare, 
personalități de seamă ale 
culturii și invâțămîntidui.

Plimbindu-mi privirile a- 
supra voastră, dragi Stu
denți, atenția îmi este re
ținută mai întii de cei 
care, începind de astăzi, 
își rostesc cu mîndrie ti
tlul de student al celei 
mai mari universități din 
țară, cei care pășesc la 
asaltul culturii și științei 
într-un an memorabil. în
demnul ce vi-1 adresez, 
îndemn pe care vi-1 adre
sează astăzi toate cadrele 
didactice cu care veți a- 
vea prilejul să lucrat:, este 
de a învăța in așa fel incit 
sâ faceți cinste facultăților 
care v-an priotit. școlilor 
dm care «ti seast. prcrfe- 
•ordcr ș> părrsrikr

Voci. ceiorăate, caxe vz 
frecat de iacepu.-
tter-, case v-«ti otnsmrf 
ca but ia iile, dar șrca exi
gențele vieții de student, 
vă urez să continuați anul 
acesta activitatea cu și 
mai mult acint.

Deși nu mai am de mult 
vîrsta celor 20 de ani (de 
17 ani sînt numai rector 
de institut), de fiecare da
tă, la începutul unui nou 
an universitar, mă în
cearcă emoțiile celor care 
pentru prima oară pășesc 
pragul institutului. Cu si
guranță că nici nu s-ar 
putea altfel: noi, profe
sorii, sîntem doar în con
tact permanent cu tinere
țea de la care ne întreți
nem aprinsă flacăra alin
tului continuu, a entuzias
mului și căreia dorim să-i 
transmitem, ca un fel de 
compensație — într-o miș
care osmotică — puțin 
cîte puțin, cite un coefi
cient de maturizare.

Tuturor ne sînt prezente 
în minte și în suflet gran
doarea și entuziasmul săr
bătorii naționale a poporu
lui nostru: cea de-a XX-a 
aniversare a Eliberării pa
triei de sub jugul fascist. 
Bilanțul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cu prilejul aces
tei mari sărbători a subli
niat minunatele realizări 
dobîndite de poporul nos-

Acad. prof.
Nicoiae Petrulian
tru, sub conducerea parti
dului, în cei 20 de ani da 
viață liberă, realizări care 
vor servi ca imbold in 
munca de zi cu zi și pen
tru studențimea noastră.

Institutul de petrol, ga
ze fi geologie este o crea
ție a regimului nostru de
mocrat. Date fiind bogă
țiile imense ale subsolului 
patriei, m special petrcluL 
și gazele, institutul nostru 
are frumoasa misiune da 
a pregăti, la nivelul știin
ței fi tehnicii mondiale, 
cadre de specialiști coio- 
roși.

Și in Institutul de 
petrol, gaze fi ge&o&e ou 
venit fi cin mereu sSu- 
denți și aspiranți dm zed 
de țări ale luma pentru • 
se pregăti sau a-p dea*- 
cirși pregătirea.

Anul scesta. ia au&tf*- 
tul nostru ie ou derznrs 
f> im curs vzteruz^cnuL 
postunicersiiar de pcritx- 
țxm&re m domenud ffxie 
gsei și petrchdui — /ws 
ce ccresfituse o mmuni 
certe de prwr»a p-

Problema pregătirii ca
drelor necesare agriculturii 
socialiste se află permanent 
în atenția partidului și sta
tului nostru. Institutului a- 
gronomic „N. Bălcescu* 
din București, ca și celor
lalte institute cu același 
profil din țară, îi revine 
sarcina de a asigura in
struirea unui număr spo
rit de specialiști cu o înal
tă calificare, multilateral 
pregătiți, devotați cauzei 
construirii socialismului, 
capabili să rezolve cu com
petență problemele pe 
care le ridică agricultura 
noastră socialistă în plin 
avînt.

Inaugurăm astăzi un 
nou an de muncă asiduă, 
de studiu organizat. Cei 
mai mulți dintre cei peste 
3 000 de studenți, care ur
mează cursurile celor trei 
facultăți ale Institutului 
nostru, cunosc îndeaproa
pe condițiile optime de 
studiu și de viață pe care 
le au la dispoziție. Fel*- 
citîndu-i călduros pe cei 
aproape 800 de tineri car* 
anul acesta pășesc prima 
dată în institutul nostru.

Acad, prof
Eugen Rădulescu

pentru succesul obținut la 
concursul de admitere și 
cu prilejul începerii pri
mului lor an de studii su
perioare, le amintesc că 
aici vor găsi tot ceea ce 
au nevoie pentru o pregă
tire temeinică.

Pentru a răspunde che
mării lor sociale, specia- 
Lști pe care-i pregătesc 
institutele agronomice tre
buie să fie oameni întrec, 
cu bogate cunoștințe teo-

• aatezâ complexa a da- 
te-joc șa muiat eloz muștar
pxaQe. Si vă hxntineze

•art ace» a «4 anca sâ vi

La vremea echinoxului 
de toamnă, cînd soarele 
cumpănește ziua cu noap
tea aruncînd văpăi poleite 
de aur peste exuberanța 
verii, care se trece, și peste 
belșugul toamnei, care în
cepe, valuri de tineri și 
tinere grăbesc spre porțile 
universităților și institute
lor de învățamînt superior, 
vestind primăvara noului 
an universitar. In ini
mile lor pulsează nerăb
dătoare nădejdi și avîn- 
turi.

Aceleași simțăminte în
suflețesc și inimile îndru
mătorilor lor, ale profeso
rilor care îi așteaptă cu 
drag și fidelitate an de 
an, retrăind in fiecare 
toamnă clipele de adîncă 
emoție ale reînceperii 
cursurilor, ale ciclului a- 
nual care le dă iluzia tine
reții fără sfîrșit. Această 
iluzie hrănește totuși o 
realitate puternică și în
floritoare, aceea a tinere
ții permanente a învăță- 
mîntului care infringe 
timpul, mergînd cu pros
pețime înainte.

Cuvintele calde de bun

Acad. prof.
N. Teodorescu

venit cu care sînt întim- 
pinați studenții sînt înso
țite de îndemnurile de a 
se integra cu tot sufletul 
fi cu toate forțele, de la 
început, in viața universi
tară, de a considera ca un 
țel scump însușirea și stă- 
pinirea cunoștințelor ce li 
se predau.

Facultatea de matemati
că și mecanică, mîndră de 
rolul social de prim plan 
pe care matematica și me
canica il au in viața mo
dernă și, în primul rînd, 
in construcția socialistă, își 
pregătește cu grijă viito
rii absolvenți, inarmindu-i 
cu mijloacele subtile și 
pătrunzătoare ale științei 
actuale. Patria noastră are 
nevoie de matematicieni 
fi mecanici cu o înaltă ca
lificare științifică și profe
sională, cercetători, cadre 
didactice pentru învăță- 
mintul mediu fi superior, 
specialiști pentru nevoile 
tehnicii și economiei na
ționale. Toți aceștia se 
bucură de stima și apre
cierea unanimă in institu
țiile ia care-și desfășoară 
oc&c&le*.

De arm, la vacrpuS de 
m —ii nrri ,ra \ Bacvu fi 

be^e ti țre pntni țoți au- 
dențd, începători sau ina- 
mîați, chezășia viitoarelor 
succese in munca nobilă 
de cucerire a cunoștin
țelor.

Fiecare tinăr care pă
șește astăzi în anul I și-a 
ales specialitatea care i-a 
plăcut mai mult, spre care 
a simțit o atracție mai 
mare, și pentru care are 
aptitudini deosebite. învă
țătura de ieri, cu care fă
cea față zilnic cerințelor 
la diferite discipline șco
lare, trebuie să fie înlo
cuită de aici înainte, cu 
studiul continuu și pro
fund, cu munca personală 
independentă și sistemati
că, cu lecturi și conspec
tări, cu folosirea consulta
țiilor. Cadre didactice cu 
experiență, îndată după 
festivitatea deschiderii a- 
nului universitar, ii edifică 
pe studenții din anul I a- 
supra modului cum tre
buie să învețe la diferite 
discipline, cum să caute 
bibliografia, cum să gă
sească o carte la bibliote
că, asupra modului cum 
să se comporte în institu
ția de învățămînt superior 
și în afara ei etc. Studen
ții rețin cu grijă aceste în
drumări și știu să tragă 
folos din ele.

Prof. univ.
dr. I. Curea

Trebuie să se mai reți
nă de la început faptul că 
o bună pregătire nu se 
poate mărgini numai la 
studiul specialității alese. 
Societatea noastră socia
listă are nevoie de cadre 
pregătite multilateral, ca
pabile să facă față cerin
țelor tot mai numeroase.

Tineretul universitar 
trăiește, în perioada stu
diilor superioare, frumu
sețea preîmplinirilor, iar 
împlinirea — dobîndirea 
calificării în profesiunea 
aleasă — se află la capă
tul unei munci tenace. 
Fiecare student este un 
specialist in devenire ; iar 
calitatea de student, de
pinde, în primul rînd, de 
calitatea studiului. Noți
unea de a ■ studia implică 
o adevărată pasiune pen
tru munca intelectuală, iz- 
vorîtă dintr-o sete nemăr
ginită de cunoaștere mul
tilaterală și aprofundată a 
specialității pe care ți-ai 
ales-o, dintr-o nemărginită 
dorință de a deveni stăpîn 
deplin al profesiunii tale.

Transpuse toate acestea 
pe coordonatele studenției, 
reiese limpede că, ceea ce 
i se cere tinărului aflat 
astăzi pe' băncile facultă
ții este integrarea totală 
in cadrul disciplinei uni
versitare.

An universitar 1964—65, 
„bine ai venit!“. Iți adre
sează această urare stu
denții patriei, profesorii 
lor. Ți-o adresează toți cei 
care participă la bucuriile 
tineretului nostru universi
tar. Și numărul lor este 
impresionant; întregul po
por, care-și pune nădejdi 
trainice în studențimea 
patriei, o înconjoară cu 
încredere și dragoste.

Reîntîlnirea sau întîl- 
nirea cu facultatea, în
seamnă, în fiecare an, în
ceputul unui urcuș pe o 
nouă treaptă a verticalei 
științei. In cadrul tradi
ționalelor festivități care 
au loc astăzi în fiecare in
stitut de învățămînt supe
rior — și au loc 47 de a- 
semenea festivități în 15 
centre universitare — se 
vor rosti îndemnuri de 
rodnice succese, solemne 
angajamente pentru ca a- 
nul inaugurat să fie un an 
de învățătură asiduă, cal
de cuvinte de recunoștință 
pentru darurile cu care i-a 
întîmpinat și acest an uni-

Conf. univ.
ing.

Victor Hoffman
versitar. Amfiteatre și săli 
de cursuri in haine noi, a- 
ducînd parfumul prospe
țimii. Laboratoare cu zes
tre mai bogată in aparatu
ră modernă. Biblioteci cu 
numeroase noutăți științi
fice și literare. Cămine 
confortabile — orășelele 
noastre studențești, care-și 
extind mereu spațiul — 
adăugind peisajului arhi
tectonic noi frumuseți —?! 
în care trăiesc, învață, se 
odihnesc, se distrează 63 
la sută din studenții pa
triei. Cuvintelor de caldă 
mulțumire li se adaugă 
faptele — rezultatele stu
denților la învățătură, me
reu mai bune, pe măsura 
exigențelor sporite.

Așadar, încep noul an 
universitar circa 125 000 
de studenți, aproape de 
cinci ori mai mulți de- 
cît în anul „prosper" al 
burgheziei — 1938. Peste 
o sută de mii de tinerii 
cărora partidul, statul, în
tregul popor le-au asigu
rat cele mai hune condi
ții de viață și învățătură, 
cerîndu-le in schimb un 
singur lucru — să învețe. 
Dar să învețe cu dăruire, 
să nu piardă nici o clipă 
din anii prețioși ai stu
denției.

/
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• Astăzi încep anul uni
versitar circa 125 000 stu
denți — la cursurile de zi, 
serale și fără frecvență; 
comparația cu anul „prosper* 
al regimului burghezo-moșie- 
resc — 1938 — cînd numă
rul studenților era de 26 489 
nu mai are nevoie de co
mentarii. Cifrele vorbesc de 
la sine.

• Fa{ă 'de 17 studenți la 
10 000 de locuitori în 1938, 
proporția a crescut la 60.

• In anul 1938 își deschi
deau cursurile 16 instituții 
de învățămînt superior cu 
33 de facultăți, în 4 centre 
universitare. Astăzi au loc 
47 de festivități în cele 47 
de instituții de învățămînt 
superior, care totalizează a- 
nul acesta 178 de facultăți. 
Noua geografie universita
ră a patriei arată că pe har
tă au apărut 15 centre uni
versitare.

• Studenții din Capitală și din alte cen
tre universitare ale țării vor «5ea la dis
poziție în acest an de invățămint noi am
fiteatre, săli de studii și laboratoare. Astfel, 
tinerii care învață la Institutul de petrol, 
gaze și geologie din Capitală vor primi 
12 noi săli de proiecte. Pentru studenții 
Institutului politehnic din Cluj s-au coe- 
struit recent încă două amfiteatre, iar la Fa
cultatea de farmacie din același oraș s-au 
amenajat noi săli de curs. Studenților ti
mișoreni li se vor da în folosință o aulă 
și amfiteatre, care împreună vor totaliza 
mai mult de 700 locuri. La Institutul poli
tehnic din orașul Galați au fost amenajate 
7 laboratoare noi, dotate cu aparatură 
modernă.

• 2 194 de cadre didacti
ce au predat în învățămîntul 
superior în anul 1938 ; în a- 
nul 1963—1964, aproape 
12 000 cadre didactice au 
îndrumat studențimea pa
triei pe drumul științei.

u

i intrai !n L
Emoția^ 
cu râmca 
in «rmd și «ftepțx 
c* neribdarez pa
lm «imisâ « debx- 
taliu, «seri și <

virsză. ord de cnrs. Er::
te «ua n MU te 111, sXBdea-

«« «Mi » jm-
racol* — eel wait «1 dereatm 
— p așiepți «oal «■* c* seati- 
«arwTwT. inre-epe-e* p, ce
«a. nai «a «oa, de

A «n
am cifcrplrse, p pria^e ele 
ate tetiteî exae «r pvtea 
pi sax, teeepatel cert al 
pernei. «ee« papted sau capi
tol dc car» care va Instmna, in- 
t*-o ri, r^«ec--s?.rețea ta. Ai intrat 
fa nlrr-ta cai, te anul TV sau 
V p. «axr-o dati, uimitoare 
setewbcre, w -nex efti simplul 
Padeat de pted am ieri, ci vii
torul wnedic, zmzorul electronist, 
vnzort^ ffeolog.

Ești waaX cm cri circa 125 000 
de Padeari. neapărat pa
sionez, aeepâre: perseverent, 
pentre ce de «■ aseme
nea viitOT specialist, cu nume 
p identitate creatoare, avem 
neapărată nevoie. Impetuoasa 
dezvoltare a țârii, amploarea 
reroheției tehnico-științifice in 
plină desfășurare in întreaga 
lume cu repercusiuni în cele 
mai variate domenii — te 
solicită la un nou conținut 

definire a calității tale de 
student. Mediocritatea devine 
anti-profesia ta și tu, unul din 
cei circa 125 000, răspunzi solidar 

peatrx toți, dacă miine in pro- 
dncpe,tn cercetare, H tnrdțd- 
•xix: intră «n specialist sau, 
dxmpotrirâ, un om care n-a 
ftint sâ răspundă încrederii. Și 
acestei încrederi trebuie să în
veți să-i răspunzi.

Ăi 18, 20 sau 22 de ani. Ai 
ajuns pe băncile școlii atunci 
cînd învățămîntul, transformat 
structural devenise lege de stat.

o lege socialistă, obligîndu-te să 
te gîndești la viitorul tău, să te 
pregătești și să devii ceea ce 
părinților tăi, ani la rînd, prin- 
tr-o lege nescrisă, le era inter
zis. Intre 1921 și 1931, din cei 
aproape 200 000 de studenți în
scriși în învățămîntul superior
— pe o perioadă deci de 10 ani
— au putut urma facultățile, 
cîte erau pe atunci, doar 23 000. 
Ceilalți, 170 000, au trebuit să 
accepte drama ratării la care-i 
obliga nesiguranța materială, 
condițiile de muncă și viață nu 
numai nestudențești ci și neo
menești. Și din aceeași istorie a 
învățămîntului pentru tine azi 
incredibilă: în 1938, cifră sen

zațională peatins Ecmuxaz te 
atunci, figwa ea sndea*t 2S de 
mii. In 1964. aaaux te ca&i I. 
vor fi mai snlțs deci: e-ei c- 
tunci in tetrepal teadvfaatec. 
Ești unul dxatre ev Pc-tr—i. ::te 
s-a schimba: piei șz peidv^ris 
universitară a ținL De -z eeie 
numai patru ceerre «azvenste- 
re, care nu ere* me-x. »-« cjaas 
azi la 15 centre •epetxzete te

RĂSPUNDERILE
STUDENȚIEI

regiunile țării. Peatn fie
care din cei peste o sate de aui 
de studenți se investesc cnae! 
peste 50 000 lei. Și-i tsrestesc 
cei care au avut iucredere :n 
tine. 47 de institute de tereță- 
mint superior in locul celo* ÎS 
existente in 1938, 178 de fa
cultăți. Avem 12 000 de ca
dre didactice. Încearcă să-x 
raportezi Ia numărul total de 
studenți. Tn 1924, în urmă cu 
40 de ani, ziarul „Dimineața", 
sub titlul. „Din viața studenți
lor — mizeria de la cantine — 
stări de lucruri intolerabile — 
lipsa și frigul" — aducea cuve
nitul „elogiu" învățămîntului 
de atunci. In 1964 secția de pe-

de « l Jt T. Baxn

«severs «e teteațectă • 
de eper-x—nte 
tter—va ire; fa lep p Bvearerix 
w dea sa jUanate vsaie dâteri 
efe Fam-t*t=x de jmr^irstei p,
* expert, r. se nsiti set i cxrs2e. 
Da* t*m pesze esfte. Nn 
te epr» desprm» din-
tr^e sase de fapee. Ccacd seseai- 

ficeția lor. Ești anul din cei 
circa 125 000. Și investițiile în
seamnă eforturi. Eforturi du
blate ce dragoste, de răspun
dere. de înțelegere, de o mare 
prețuire. Și va trebui, din nou, 
să răspunzi. Un răspuns 
care începe încă de azi, 
din prima zi și se continuă, 
trecind prin acești cinci ani de 
o înaltă ucenicie etică și profe
sională, pînă la acel mare exa
men final al profesiei, al ma
turității, al răspunderii civice, 
al întrebării, teribil de simple : 
Ce știi ? Ce ești în stare să faci? 
Și, uneori, dimpotrivă — mena
jamentul va dispare — ce nu 
știi încă sa faci ?

Proțesori» xx>r fi lingă tine. 
Aszsren^i te vor urmări le fiece 
aeauaer. Colegii — p as ate te- 
doeeae ei rex pi sc ți-i faci — 
ze var scalara, exisei un ^xcu- 

cotepteL Ax si-l afli. Și 
ves nx; sfâtait: frtrață 
aa. na emise, as te pregăti in 
esclt— S’etari U cere vei re
flecta. Si vei afirma apoi: te- 
:e!eț. știa total btee p sigur.

Și, important, decisiv, e să știi.' 
Dar să știi cu adevărat! Să știi 
cum, se face un conspect, cum 
se parcurge un manual, ce în
seamnă un seminar pregătit, să 
știi, pe scurt, să înveți, pentru 
că a învăța... e o meserie grea. 
Dar asociațiile studențești, al 
cărui membru vei fi, colegii din 
anii mai mari, utemiști ca și 
tine, vor ști să-ți transmită a- 
ceastă ștafetă a experienței 
profesionale. Nu te sfii s-o 
preiei. Transmite-o mai de
parte.

îndatoririle mari ale pregăti
rii profesionale nu se termină 
însă, cît ar părea de ciudat, la 

ieșirea din amfiteatru, la termi
narea seminarului. Preocupările 
tale nu se pot limita la frec- 
ve-.:area bibliotecii și nici la 
studiul individual. Ești mem
brul unei grupe și opinia ei co
lectivă, sprijinul reciproc în 
'r.omer.îele decisive, interesul 
real și participarea la viața co- 
'.egilor tăi, depășind importanța 
or imediată pentru fiecare în 

parte te vor pregăti, în ansam
blu, pentru colectivul de muncă 
al cărui membru de drept, titu
lar, vei deveni peste ani.

Ești unul din cei circa 125 000 
de studenți, viitori intelec
tuali ai unei țări cunoscînd 
cea mai profundă înnoire, in
trată azi în competiția mon
dială a dezvoltării științifico- 
tehnice. De la pasionatele 
taine ale microstructurii la 
linia aerată a construcțiilor 
moderne ale acestor ani, de 
la aprofundarea complicate
lor probleme ale biologiei solu
lui la cele mai pasionante pro
bleme ale comunicațiilor-radar, 
de la arta marilor pianiști, la 
poezia acestor ani de construc
ție — ți se deschide în față cel 
mai larg cimp de activitate și 
afirmare creatoare. Socialismul 
în mers, te-a inclus în detașa
mentul celor circa 125 000 de vii
tori specialiști, constructori ai 
noii societăți socialiste. în fața 
anilor care vin și a celor care 
ți-au deschis acest drum — va 
trebui din nou să răspunzi.

DOREL DORIAN

/

/



în preajma deschiderii INFORMAȚII

anului de învățămînt
politic U. T. M.

• La Uzina
,,Automecanica“

In acest an, la Uzina „Auto- 
mecanica" din Mediaș vor 
funcționa cinci cercuri de în- 
vățămînt politic al U.T.M. și 
un ciclu de conferințe la care 
s-au înscris aproape 200 de 
tineri. înscrierile s-au făcut 
în urma discuțiilor purtate de 
comitetul U.T.M. și propagan
diști cu tinerii, ajutîndu-i să 
se încadreze în acel cerc care 
corespunde cel mai bine 
velului lor de pregătire, 
momentul de față tinerii 
uzina noastră știu precis 
care formă de învățămînt 
litic vor participa, cine 
propagandistul, ce teme 
aborda și în ce săli vor 
loc cursurile.

Comitetul U.T.M. din
na noastră a discutat în ca
drul unei ședințe măsurile ce 
se impun pentru mai buna des
fășurare a învățămîntului po
litic U.T.M. Printre altele s-a 
stabilit ca pe toată perioada 
de funcționare a cercurilor de 
învățămînt politic U.T.M. ci
te un membru al comitetului 
să sprijine propagandiștii, în 
ținerea expunerilor, în pregă
tirea și desfășurarea convor
birilor.

TAROPA AVISALOM 
tehnician

ni- 
în 

din 
la 

po- 
este 
vor 

avea

uzi-

muncitori, tehnicieni, ingineri 
dintre cei mai bine pregătiți. 
Toți aceștia au participat la 
cursurile de pregătire organi
zate de comitetul orășenesc 
U.T.M. la cabinetul de partid.

Tineri veniți de curînd în 
fabrică și-au manifestat do
rința să fie încadrați în cercul 
de studiere a Statutului 
U.T.M., cei ce urmează școala 
medie serală — să participe 
la ciclul de conferințe, iar 
restul utemiștilor au fost în
cadrați în cercurile „Trăsătu
rile moralei socialiste în rîn- 
dul tinerei generații" și Curs 
politic U.T.M. Propagandiștii 
se îngrijesc de pe acum să-și 
procure grafice, foto-montaje 
și alte materiale intuitive care 
îi vor ajuta să dea expuneri
lor și convorbirilor un carac
ter cît mai atractiv, mai in
teresant.

MARINEL HERMEZIU 
corespondent voluntar

Intre 23 și 29 septembrie, s-au 
desfășurat la București lucrările 
sesiunii a XlV-a a Comisiei ro- 
mîno-polone de colaborare teh- 
nico-științifică.

Comisia a examinat activitatea 
de colaborare tehnico-științifică 
desfășurată în intervalul de la 
sesiunea a XIII-a și a adoptat o 
serie de hotărîri noi și măsuri 
privind lărgirea în continuare a 
colaborării tehnico-științifice din
tre cele două țări.

In baza protocolului semnat, 
părțile vor realiza schimburi de 
documentații și vor înlesni vizite 
de studii în probleme tehnico- 
științifice din domeniul industriei 
petrolului și chimiei, construcți
ilor de mașini și metalurgiei, in
dustriei ușoare și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Alexandru Boa
bă, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, iar 
din partea polonă de Stanislav 
Memik, adjunct al ministrului 
industriei chimice.

MAREA SMtOARE /I POPORULUI CUINEI

• La Reșița

• La Fabrica
„Țesătura" - lași

Invățînd din experiența a- 
nilor trecuți, comitetul U.T.M. 
de la Fabrica „Țesătura“-Iași 
a trecut la organizarea noului 
an de învățămînt politic 
U.T.M. Sub îndrumarea comi
tetului de partid, au fost re
crutați și promovați în mun
ca de propagandiști 11 tineri

Și în secția Hidrotehnică, 
de la Combinatul siderurgic 
Reșița, pregătirile în vederea 
deschiderii noului an de în
vățămînt politic U.T.M. sînt 
în plină desfășurare. Sprijinit 
de organizația de partid, co
mitetul U.T.M. a selecționat 
tineri dintre cei mai bine pre
gătiți pentru munca de propa
gandist. Viitorii propagandiști 
sînt tineri fruntași în produc
ție, pregătiți din punct de ve
dere politic, tineri care se 
bucură de stima și încrederea 
colectivului nostru. în anul de 
învățămînt politic U.T.M. 
1964—1965 vor funcționa două 
cercuri „Trăsăturile moralei 
socialiste în rîndul tinerei ge
nerații", trei cercuri „Să ne 
cunoaștem patria socialistă' 
și un ciclu de conferințe. A- 
cestea vor fi frecventate de 
130 de tineri.

CĂLIN NĂSTASE 
corespondent voluntar

• A plecat în Italia dele
gația țării noastre la prima 
sesiune a grupului de lucru al 
Comisiei europene pentru a- 
gricultură a F.A.O. privind 
clasificarea și prospectarea so
lurilor și resurselor din soluri 
ce se va ține la Florența.

Din delegație fac parte acad. 
Nicolae Cernescu, acad. Gri- 
gore Obrejanu și ing. Stelian 
Cîrstea. Reprezentanții țării 
noastre vor prezenta la sesiu
ne comunicarea „Cartarea so
lurilor la scări mari și foarte 
mari executate în R. P. Ro- 
mînă pentru organizarea pro
ducției în unitățile agricole și 
pentru valorificarea prin plan
tații de pomi și vie a terenu
rilor în pantă supuse ero
ziunii'.

• De cîteva zile se află în țara 
noastră un grup de specialiști în 
silvicultură și prelucrarea lemnu
lui din R.S.F. Iugoslavia. In 
timpul vizitei, ei vor face un 
schimb de experiență cu specia
liștii noștri privind exploatarea, 
transportul și industrializarea 
lemnului. Vor vizita păduri, șan
tiere de construcții de drumuri 
forestiere, combinate de indus- 

| trializarea lemnului, unități de 
’ cercetări din economia fores

tieră.
(Agerpres)

SPORT. SPORI
Pe scurt

• In cadrul etapei a Vl-a a 
campionatului republican de fot
bal, duminică, 4 octombrie, se vor 
disputa următoarele partide : Di
namo Pitești — Știința Cluj ; U. T. 
Arad — C.S.M.S. Iași ; Minerul 
Baia Mare —• Petrolul Ploiești ; 
Crișul Oradea — Progresul Bucu
rești.

• Astăzi se dispută jocurile din 
cadrul etapei a 18-a a tampona
tului republican de rugbi. Pe sta
dionul Dinamo din Capitală, în 
program cuplat, se întîlnesc echi
pele Steaua București — Progresul 
București $1 Dinamo București — 
C.S.M.S. Iași. In țară au loc parti
dele : Ancora Galati — Grivița 
Roșie î Știința Cluj — Construc
torul București.

• Campionatul republican de 
handbal programează duminică, 4 
octombrie, în Capitală, următoare
le partide. Pe terenul Ghencea, de 
la ora 10,00, Confecția București 
întîlnește pe Știința Timisoara (fe
minin), iar Steaua București pe 
Știința Timișoara (masculin). Sta
dionul Tineretului va găzdui de 
la ora 15 mociurile : Progresul 
București — Voința Sighișoara 
(feminin) ; Știinta București — Vo
ința Sibiu (masculin) Știința 
București — Mureșul Tg. Mureș 
(feminin).

(Agerpres)

Reportaj de la Tokio
TOKIO. — (Cores- 

pondență de la trimi
sul special al „Ager- 
pres“, I. Go ga):

La ora cînd trans
mitem primul repor
taj de la Tokio cele 
trei loturi ale sporti
vilor romîni, care au 
plecat separat, pe căi 
diferite, spre capitala 
Japoniei se afla reu
nite în satul olimpic. 
Revederea celor sosiți 
aici cu cîteva zile mai 
înainte cu ultimul lot 
a fost deosebit de 
plăcută.

ir
După zilele de 

ploaie și vreme mo- 
horîtă acum la Tokio 
soarele a „spart" pla
fonul de nori și stră
lucește deasupra ora
șului. în incinta sta
dionului „Național", 
în piscinele de înot și 
la alte baze sportive 
care de la 10 octom

brie vor fi „scena" 
marilor confruntări 
ale sportivilor din 97 
de țări ale lumii, e- 
xistă o mare anima
ție. Antrenamentele 
sînt,în plină desfășu
rare. In prezent se 
află în satul olimpic 
peste 2 200 de spor
tivi și oficiali repre- 
zentînd 51 de țări.

Pe pista stadionu
lui „Național" a fost 
căzut ieri la lucru 
campionul olimpic de 
maraton, etiopianul 
Bikila Abebe, un ade
vărat exemplu de dîr- 
zenie. După cum se 
știe Bikila Abebe a 
fost operat la 13 sep
tembrie de apendici
tă. El și-a reluat an
trenamentele după 9 
zile și se pregătește 
de zor dornic de a-și 
menține medalia o- 
Umpid de aur. Cu 
toate ci « slăbit cu

3 kg Bikila Abebe se 
află în formă bună. 
El a declarat ziariș
tilor că pînă va lua 
startul se va reface 
complet și că va pu
tea alerga dificila pro
bă la adevărata sa 
valoare. Cu mare in
teres au fost urmă
rite, de asemenea, 
primele antrenamente 
ale celebrilor alergă
tori Murray Halberg 
și Peter Snell. La 
groapa de sărituri în 
centrul atenției se a- 
flă recordmana mon
dială Iolanda Balaș, 
înconjurată aici cu 
multă admirație mai 
ales de vînătorii de 
autografe care se țin 
„scai" după campioa
na noastră. ^Antrena
mentele I olandei Ba
laș" remarcă ziariștii 
străini tint urmărite 
cu interes deotebri la 
stadionul „Național".

Noul an universitar 
a început - succes!

(Urmare din pag. I) 

dent se va încadra în activi
tatea productivă. Cînd în lim
bajul studențesc se vorbește 
de „exigență", acest termen 
se referă tocmai la această 
obligație pe care o implică în 
vremurile noastre activitatea 
universitară : azi specialistul 
nu mai poate face față sarci
nilor numai cu un bagaj sărac 
de cunoștințe și nici cu date 
izolate, reținute ocazional din 
prelegeri sau lucrări practice ; 
specialistul de azi are orizon
tul larg al dezvoltării științei 
și tehnicii, are o vastă cultură 
care-1 ajută să descopere ce 
este noul valoros, pentru a-1 
utiliza în folosul patriei. în 
folosul dezvoltării științei și 
tehnicii.

Pe calea aceasta, dificilă dar 
atît de frumoasă, orientează 
membrii corpului nostru di
dactic pe studenți. Profesorii 
transmit, din vastul tezaur al 
științei lor, cunoștințele nece
sare studenților, îi inițiază în 
metodele de muncă, le indică 
sursele de informare, le dau 
sfaturi și recomandări. Prelu
crarea, asimilarea și valorifi
carea acestor date se realizea
ză prin munca organizată, me
todică și perseverentă a fie
cărui student, zi de zi, se
mestru de semestru, an de an. 
Satisfacția datoriei împlinite, 
bucuria descoperirii adevăru
lui, conștiința că prin rezulta
tele bune dobîndite s-a dove
dit demn de grija partidului și 
guvernului, de încrederea cu 
care înconjoară studențimea 
noastră întregul popor — iată 
cea mai înaltă răsplată a 
muncii oricărui student.

Toate acestea sînt lucruri pe 
care acum, la început de an, 
le recapitulează fiecare stu

dent pentru a-<i începe activi
tatea universitară intr-un ca
dra serios . Sînt lucruri pe 
care studenții din anul I — 
cei peste 20 de mii de tineri 
care primesc azi boierul 
vieții universitare — abia a- 
cum le afiă: ei abia acum por
nesc pe drumul desăvirșirl! 
profesionale. Vor intra în am
fiteatre. iși vor alege locuri
le de unde vor putea să urmă
rească prelegerile profesorilor, 
își vor deschide cele dintâi 
caiete de notițe. Și. o dată cu 
prima prelegere, tinerii stu
denți încep construcția ca
sei lor spirituale. Ei vor dura 
această construcție toată pe
rioada studenției pentru ca 
apoi să lucreze în ea tot res
tul vieții, să trăiască aici 
bucuriile căutărilor și împlini
rilor.

Cadrele didactice, organiza
țiile U.T.M. și asociațiile stu
denților. colegii din anii mai 
mari vor fi tot timpul alături 
de ei pentru a-i ajuta să des
cifreze mai lesne alfabetul 
muncii universitare, să treacă 
mai ușor de la etapa școlară 
la cea a studenției. îi vor 
lămuri că drumul spre rezul
tate maxime Ia învățătură tre
ce prin sala de curs, prin la
borator. prin sala de seminar, 
prin bibliotecă — într-un cu- 
vînt, drumul acesta nu în
seamnă altceva decît încadra
rea conștientă în disciplina 
universitară.

Conducerile institutelor, ca
drele didactice, așteaptă de la 
organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților sprijin susți
nut în antrenarea întregii stu- 
dențimi la însușirea creatoare 
a științei, cunoașterea apro
fundată a bibliografiei și a 
altor materiale documentare,

pe baza studiului tudividual, 

gostea fată de proleszusea «* 
leasă, dorința firească de a da 
randamentul așteptat, de a S 
stima: la viitorul loc de man
că duc la pasiune și rivnă 
față de învățătură. Iată de ce 
așteptăm de la organizațiile de 
tineret din facultăți un ajutor 
neîntrerupt în activitatea e- 
ducativă menită să dezvolte 
la studenți dragostea pentru 
profesiunea aleasă, dorința de 
a și-o însuși la înalt nivel 
Experiența atit de bogată să 
fie și în acest an larg valori
ficată în scopul organizării 
unei vaste activități educati
ve. care să contribuie la dez
voltarea răspunderii studenți
lor față de învățătură, la pre
gătirea lor multilaterală, la 
instaurarea în colectivele stu
dențești a unei discipline se
rioase, a unui climat de com
bativitate față de rămînerile 
în urmă și de adevărată cole
gialitate. Să li se ofere stu
denților posibilitatea de a par
ticipa la o bogată viață cultu
rală în institute, organizîn- 
du-se pentru ei activități tra
diționale, îndrăgite, la nivelul 
cerințelor, ajutîndu-i astfel 
să-și folosească bine timpul 
liber, să îmbine armonios 
învățătura cu folosirea judi
cioasă a timpului liber și cu 
odihna.

Avem o studențime entu
ziastă, receptivă la îndemnu
rile care i se adresează de 
a-și folosi la maximum anii 
de studiu în facultate ; în fața 
tinerilor studenți se deschid 
nenumărate căi de realizare. 
Să urănr din toată inima tu
turor studenților succes, sănă
tate și fericire în noul an uni
versitar 1964—1965 !

stăzi, poporul chinez sărbătorește împlinirea a 15 ani 
de la proclamarea Republicii Populare Chineze. Re
voluția populară din China, realizată de marele popor 
chinez sub conducerea Partidului său Comunist, re
prezintă un eveniment de o deosebită importanță în 
istoria contemporană. Instaurarea puterii populare în 
China a contribuit considerabil la schimbarea rapor

tului de forțe pe arena mondială în favoarea socialismului.
Crearea regimului democrat-popular a deschis poporului chinez 

drumul unei vieți noi, drumul construcției socialismului. Oamenii 
muncii din marea Chină au depus eforturi susținute pentru a 
înlătura greaua moștenire lăsată de vechiul regim asupritor, au în
făptuit adinei prefaceri revoluționare și au înaintat cu succes pe 
calea dezvoltării economiei socialiste. In anii puterii populare 
s-au înălțat numeroase întreprinderi, s-au creat și dezvoltat noi 
ramuri de producție industrială — construcția de mașini, automo
bile, tractoare, chimică, navală și altele. Succese s-au înregistrat 
și în ceea ce privește creșterea producției agricole. Cultura, arta, 
știința și învățămînt ul au cunoscut remarcabile progrese. Realiză
rile obținute de poporul chinez, ca și succesele obținute de po
poarele tuturor celorlalte țări socialiste sînt o concludentă dovadă 
a superiorității orînduirii socialiste față de cea capitalistă. Poporul 
romîn, tînăra noastră generație, se bucură sincer de înfăptuirile pe 
drumul socialismului ale marelui popor chinez, ale tineretului Re
publicii Populare Chineze.

Intre cele două țări ale noastre, membre ale familiei statelor so
cialiste, s-au dezvoltat relații de prietenească colaborare înteme
iate pe năzuințele și lupta comună de construire a socialismului. 
Relațiile romîno-chineze au la bază principiile egalității în drep
turi, avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești. Dezvoltarea 
acestor relații este în interesul ambelor popoare, al întăririi țărilor 
socialiste și al păcii în lumea întreagă. Țara noastră se pronunță 
consecvent pentru restabilirea neîntîrziată a drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O.N.U.

De ziua marii sărbători a Chinei populare, urăm poporului chi
nez, tineretului său, noi biruințe în măreața operă de construire a 
socialismului, pentru înflorirea patriei sale.

Aspect de la o centrală termoelectrică din R. P. Chineză

Cu prilejul aniversării

proclamării R. P. Chineze
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, membri ai ambasa
dei. șefi ai altor misiuni di
plomatice și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

(Agerpres)

R. P.

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, 
ambasadorul R.P. Chineze în 
R. P. Romînă, Liu Fan. a ros
ti: miercuri seara o cuvîntare 
la posturile noastre de radio.

★

Cu prilejul cele: de-a 15-a 
ar..versăr: a proclamă!
Crineze Comitetul ce Sta: 
pentru Cuhurt și Ană a or- 
gar rat ntierrar* seara. Ia o- 

tocraful T
spectacx _ de ga~ă cu fihonl 
.Musafiri ctadafi pe atentele 
de «rieaU* — producte a 
riuc-curricr d_z R. P. Cfiirjezâ-

Au pemripat Gh_ Pele ad- 
♦□nct al aatu nrXui afacer-.ee 
externe. L Mcraru. vjcecre- 
șefinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Arii, repre
zentanți ai altor instituții cul
turale oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fas: da față Liu Fan,

Adunarea festivă

Miercuri după-amiază, la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. 
Romîne din București, a avut 
loc o adunare festivă organizată 
de Comitetul Executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei și Insti
tutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare 
Chineze.

Au participat Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Corneliu Nlănescu, ministrul afa
cerilor externe, Anton Breiten- 
hofer, membru al C.C. al P.M.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.M.R., ministrul minelor și 
energiei electrice, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.M.R., Petre 
Constantinescu-Iași, membru al 
Consiliului de Stat, Voinea Ma
rinescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
academicieni și alți oameni de 
știință, cultură și artă, generali 
și ofițeri superiori.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

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

Adunarea a fost deschisă de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.

A luat apoi cuvîntul, acad. 
Gheorghe Mihoc, rectorul Uni
versității București.
Proclamarea Republicii Popu

lare Chineze — a spus vorbi
torul — eveniment de covîr- 
șitoare însemnătate istorică, a 
încununat îndelungata și eroi
ca luptă revoluționară dusă de 
poporul chinez, sub condu
cerea fermă a Partidului Co
munist Chinez, împotriva for
țelor coalizate ale reacțiunii 
interne și internaționale, pen
tru libertate și independență 
națională.

Victoria revoluției populare 
a inaugurat o nouă eră în 
multimilenara istorie a po
porului chinez, deschizîndu-i 
larg calea marilor prefaceri 
socialiste. în același timp, ea 
a dat o lovitură zdrobitoare 
pozițiilor imperialismului pe 
continentul asiatic, a exercitat 
o puternică înrîurire asupra 
mișcărilor de eliberare națio
nală și socială, a contribuit în 
mare măsură la sporirea for
țelor socialismului și păcii pe 
plan mondial.

Poporul romîn, 
rele din întreaga 
manifestat activ
cu lupta dîrză, plină de abne
gație și grele sacrificii, prin 
care viteazul popor chinez și-a 
cucerit la 1 octombrie 1949 
dreptul de a dispune liber de 
propia-i soartă.

După ce a subliniat senti
mentul de solidaritate și sin
ceră bucurie frățească cu care 
poporul nostru 
marile realizări 
poporul chinez 
vieții sale noi, 
cei 15 ani care au trecut vor
bitorul s-a referit pe larg la 
profundele schimbări revolu
ționare din toate domeniile 
vieții sociale, la gigantica 
muncă constructivă pentru 
continua dezvoltare și îaflori-

ca și popoa- 
lume, și-a 

solidaritatea

a urmărit 
dobîndite de 
în făurirea 

socialiste, în

TELEGRAME

ministrul

Cu prilejul celei de-a 15-a ani- 
versâri a proclamării R. P. Chi
neze, C.C. al 
Muncitor, a

Călătorind prin orașele fi 
satele Chinei, reportera 
consemnează însemnate 

realizări ale oamenilor muncii in 
' construcția socialistă. Adeseori, 
: ei întîlnesc fapte interesante cu 

Îirivire la contribuția tineretului 
a aceste realizări. Cîteva din ele 

sînt relatate de publiciștii Din 
Gan și Malcinhu. Ei arată că 
fiecare șantier nou, victoriile din 
industrie, construcțiile noi, recol
tele bogate, sînt strins legate și 
de munca, de priceperea, ener
gia și nu rareori de eroismul ti
nerei generații.

Revelator este, printre altele, e- 
xemplul tinerilor de la uzina con
structoare de mașini grele din 
Taiuan. Nu cu multă vreme în 
urmă, pentru terminarea con
strucției barajului lacului de a- 
cumulare Sanmîn de pe fluviul 
Huanba era nevoie de o macara 
puternică, de un adevărat colos 
ridicător. Deoarece nevoia era 
urgentă s-a hotărît ca ea să fie 
construită de uzina din Taiuan.

în cadrul uzinei, cu executa
rea proiectului a fost însărcinat 
un colectiv de 35 tineri tehni
cieni, a căror vîrstă medie nu 
depășea 26 de ani. Chiar și șeful

Uniunii Tineretului 
trimis CC al Uni-

Exprimind și cu acest prilej 
sentimentele de prietenie ce se 
dezvoltă continuu între tineretul 
romîn și cel chinez vă dorim, 
dragi tovarăși, noi succese în 
munca ce o desfășurați, alături 
de întregul popor chinez în opera 
de construire a socialismului, în 
lupta pentru menținerea și con
solidarea păcii în lume".

la București
re a patriei, desfășurată de 
harnicul și talentatul popor 
chinez, călăuzit de încercatul 
său partid comunist, în frunte 
cu tovarășul Mao Tze-dun.

între popoarele romîn și 
•chinez, constructoare active ale 
socialismului, între R. P. Ro
mînă și R. P. Chineză s-au 
statornicit relații de prietenie 
și colaborare frățească înte
meiate pe principiul respectă
rii independenței și suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, respectului reciproc, 
întrajutorării tovărășești și in
ternaționalismului socialist.

Constatăm cu deosebită sa
tisfacție că relațiile politice, 
economice și cultural-științi- 
fice dintre R. P. Romînă și 
R. P. Chineză s-au dezvoltat 
neîncetat în ultimii 15 ani. O 
contribuție importantă la a- 
ceasta au adus vizite’e reci
proce ale delegațiilor de par
tid și guvernamentale. Vorbi
torul a exprimat ferma con
vingere că relațiile dintre cele 
două țări și popoare se vor 
dezvolta și în viitor pe baza 
trainică a marxism-leninis- 
mului, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii în lumea întreagă.

Nutrind sentimente de adîn- 
că prietenie și stimă față de 
poporul frate chinez — a spus 
în încheiere vorbitorul — îi 
dorim din toată inima, cu pri
lejul acestei zile de mare săr
bătoare, o continuă prosperi
tate și înflorire, noi și impor
tante succese în construirea 
socialismului.

A vorbit apoi ambasadorul 
R. P. Chineze la București, Liu 
Fan.

în intervalul de timp care 
a trecut de la înființarea Chi
nei noi — a spus vorbitorul — 
poporul chinez a obținut rea
lizări strălucite în toate dome
niile de construcție punînd 
astfel bazele industrializării 
socialiste.

Ambasadorul R. P. Chineze 
a trecut apoi pe larg în revis
tă succesele obținute în dez
voltarea industriei și agricul
turii, realizările în domeniul 
culturii, învățămîntului, cer
cetărilor științifice, ocrotirii 
sănătății și creșterii nivelului 
de trai.

Aceste realizări însemnate — 
a spus el în continuare — au 
demonstrat pe deplin superio
ritatea orînduirii socialiste și 
faptul că poporul chinez, des
cătușat din jugul Imperialis
mului, poate transforma o țară 
înapoiată'1 într-o țară socialistă 
puternică. Mobilizîndu-și toți 
factorii activi din interiorul 
țării pentru construirea socia-

lismului, țara noastră a căutat 
să obțină și a obținut sprijinul 
din partea țărilor socialista 
frățești și a tuturor popoarelor 
din întreaga lume.

în relațiile internaționale 
țara noastră a susținut consec
vent următoarea linie generală 
de politică externă : dezvolta
rea relațiilor de prietenie, co
laborare și întrajutorare cu 
țările lagărului socialist pe 
baza internaționalismului pro
letar ; lupta pentru coexistență 
pașnică cu țările cu orînduiri 
sociale diferite ; lupta împo
triva politicii de agresiune și 
război a imperialismului; spri
jinirea luptei revoluționare a 
tuturor popoarelor și națiuni
lor asuprite. Datorită aplicării 
juste a acestei politici, în ac- 
tivitatea internațională ne-am 
bucurat de un sprijin puternic 
din partea popoarelor țărilor 
socialiste și a tuturor po
poarelor iubitoare de pace din 
lumea întreagă.

în continuarea cuvîntării 
sale ambasadorul R. P. Chine
ze s-a referit la unele probleme 
actuale ale vieții internațio
nale.

Vorbitorul a relevat apoi că, 
nu demult, poporul chinez a 
sărbătorit cu mare bucurie 
cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării Romîniei. Consta
tăm — a spus el — că în acest 
timp scurt, de 20 de ani, au 
avut loc schimbări fundamen
tale în înfățișarea Romîniei. 
Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor» 
ghiu-Dej, poporul romîn a ob* 
ținut realizări strălucite în 
opera de construire a socia
lismului.

Noi vedem cu bucurie — a 
spus în încheiere ambasadorul 
— că prietenia frățească din
tre popoarele noastre se întă
rește necontenit, iar relațiile 
de colaborare prietenească 
dintre țările noastre în toate 
domeniile, călăuzindu-se după 
principiile respectării recipro
ce a independenței și suvera
nității, egalității și avantajului 
reciproc, întrajutorării și co
laborării, se dezvoltă neînce
tat. Puteți fi siguri că în orice 
împrejurare, poporul chinez 
va depune eforturi consecven
te pentru întărirea întrajuto
rării dintre popoarele noastre 
și va lupta împreună cu po
porul romîn pentru apărarea 
unității lagărului socialist pe 
baza marxism-leninismulpi.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic.

(Agerpres)

am secțiile Fabricii de porțelan „Steaua Roșie"

TINERI Al CHIMIEI NOI
biroului de proiectare» inginerul 
Liu Men-siun, avea doar 32 de 
ani. Lucrarea avea o însemnă
tate și o amploare deosebită, așa 
că pentru un colectiv de tineri, 
fără o îndelungată experiență, 
sarcina era destul de grea. Aici 
munca și-a spus cuvîntul. După 
zile și nopți, aplecați asupra lite
raturii de specialitate și a planșe
lor de desen, tinerii proiectanți 
au izbutit ca într-un timp relativ 
scurt să termine proiectul soli
citat.

Faza următoare, execuția pro
iectului, munca pentru construi
rea propriu-zisă a macaralei, a 
dat prilejul altor tineri din uzină 
să se evidențieze. Tinerii solici
tați să lucreze la macara au ho- 
tărît de la început să îndepli
nească lucrările numai cu cali
ficativul „foarte bine", să dea 
producție de bună calitate. îm
preună cu maiștrii vechi, cu ex
periență, tinerii constructori au 
înaintat pas cu pas, valorificînd 
fiecare minut, spre atingerea 
obiectivului propus.

Atît proiectanții cît și con
structori au avut în cele din ur
mă bucuria succesului, mulțumi
rea de a fi contribuit alături de 
muncitorii vîrstnici, la crearea 
unei macarale puternice, trai
nice, ușor manevrabile și cu as
pect plăcut. La mai puțin de un 
an de la solicitarea ei, macaraua 
și-a făcut apariția la barajul la
cului de acumulare Sanmîn.

In peregrinările lor, reporterii 
au remarcat ținuta științifică a 
numeroaselor lucrări ale tinerilor, 
dorința lor de a executa sarcinile 
ce le sînt încredințate cu temei
nicie, cu scrupulozitate. Ei ci
tează printre altele, exemplul tâ
nărului tehnician Tan Hsiue-ling 
și a patru tovarăși de-ai lui, care 
lucrau la schela petrolieră din 
Taking. Ei au parcurs în 10 luni 
peste 6 000 de km între 1600 
puncte de reper pentru a culege 
50 000 de cifre de bază înainte 
de a calcula coeficientul de con- 
ductibilitate termică necesar 
pentru instalarea conductelor 
subterane.

Și despre participarea tineri
lor la valorificarea terenurilor 
agricole, pentru redarea de noi 
pămînturi agriculturii, pentru ob
ținerea de recolte bogate, mărtu
risesc numeroase fapte. Așa, de 
pildă, pe malul nordic al lacului 
Bohai, din provincia Leaonin, 
unde pîna nu de mult erau doar 
dune masive nefolosite, în pre
zent se pot vedea ogoare întinse 
cu holde frumoase. O parte din 
acestea sînt rezultatul muncii en
tuziaste depuse de tineri sosiți 
din Shenian, Anșan, Bensi, Leo- 
ian și din alte orașe.

Subiect a numeroase articole 
și reportaje, dragostea pentru a- 
vutul obștesc este în China Popu
lară o caracteristică atît a vîrst- 
nicilor cît și a tinerilor. Este 
emoționantă și edificatoare în a- 
cest sens întâmplarea care a avut 
loc iarna trecută în satul Sine- 
Bulac din Stepa Darhan-Mo- 
miamgan. Două surori Lun-mei 
și Iui-Jun în vîrstă de 11 și res
pectiv 9 ani, pentru a înlocui 
pentru puțină vreme pe mama

lor, au pornit la pășune cu cele 
384 de oi, proprietate colectivă. 
Curînd s-a stârnit o puternică 
furtună cu zăpadă și ger puter
nic. S-a lăsat noaptea. Surorile 
au rătăcit drumul. Grija lor de 
căpetenie a fost însă aceea de a 
salva turma. Iată de ce ele nu 
s-au despărțit de oi pentru a 
găsi drumul de întoarcere sin
gure, ceea ce ar fi fost mult mai 
ușor, ci au preferat să caute a- 
cest drum mînînd în același timp 
turma. Abia spre ziuă, degerate 
și aproape fără cunoștință, au 
ajuns la un canton de cale fera
tă de unde apoi au fost internate 
în spital. Viața fetițelor a fost 
în cele din urmă salvată. Ele 
și-o riscaseră pentru a păstra 
averea colectivă.

Fapte ca cele de mai sus se 
întîlnesc des în viața și activita
tea tinerilor din China. Ele de
monstrează că tineretul este ho
tărît să contribuie cu toate for
țele sale la înfăptuirea măreței 
opere de construire a socialis
mului.

IOAN D. GOIA



Cu prilejul aniversării
proclamării R. P. Chineze

Delegația 
parlamentară

Au început convorbirile 
romino-algeriene

Recepția de la Pekin
romină la Paris

Ziua independenței

PEKIN 30 (Agerpres). — 
Miercuri seara, tovarășul Mao 
Tze-dun, președintele C.C. al 
Partidului Comunist Chinez și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat ai R. P. Chineze au 
oferit o recepție cu prilejul 
celei de-a. 15-a aniversări a 
proclamării Republicii.

Au fost prezenți peste 2 600 
de oaspeți din țări străine, de
legații din țări socialiste, ale 
unor partide frățești, delega
ții guvernamentale, parlamen
tare și militare din țări prie
tene, delegații ale unor orga
nizații obștești precum și nu
meroși oameni de stat străini, 
personalități din viața publi
că și personalități cu renume. 
A fost de față delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne în frunte cu 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

După ce a salutat pe oas
peții străini, președintele R.P. 
Chineze, Liu Șao-ți a spus 
printre altele : Făcînd pași 
uriași de semnificație istorică 
și învingînd tot felul de difi
cultăți de-a lungul drumului 
pe care înaintează, poporul 
chinez a realizat în ultimii 15 
ani mari succese în revoluția 
și în construcția socialistă.

în cursul ultimilor 15 ani 
poporul chinez a depus efor
turi continue și neobosite 
pentru apărarea păcii mon
diale, opunîndu-se imperialis
mului și colonialismului, spri
jinind lupta revoluționară a 
tuturor țărilor și popoarelor 
asuprite și susținînd unitatea 
revoluționară a popoarelor la
gărului socialist și a oameni
lor din întreaga lume. Poporul 
chinez va continua să-și aducă 
contribuția la promovarea 
cauzei comune a popoarelor 
din întreaga lume.

în încheiere, președintele 
Liu Șao-ți a toastat pentru 
marea solidaritate a popoare
lor țărilor din lagărul socia
list, a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină și a 
popoarelor de pretutindeni, 
pentru promovarea cauzei eli
berării popoarelor din întrea
ga lume, pentru pacea mon
dială, pentru 
peților străini, 
lor prezenți.

PARIS. — In cursul zilei de 
miercuri delegația Marii Adu
nări Naționale a R. P. Ro
mîne, condusă de președintele 
M.A.N., Ștefan Voitec, a depus 
o jerbă de flori la mormintul 
marelui compozitor George 
Enescu, de la cimitirul Pere 
Lachaise.

ALGER. — Marți după- 
amiază, delegația guvernamen
tală a R. P. Romine condusă 
de Mihail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimi
ei. care, la invitația guvernu
lui algerian. face o vizită în 
Algeria, a început convorbiri-

le cu delegația algeriană, con
dusă de Bachir Boumaza, mi
nistrul economiei naționale a 
Algeriei. Cu acest prilej a fost 
stabilit programul vizitei și 
discuțiilor ce urmează să aibă 
loc pe parcursul ei.

pentru geologie
între 22 și 27 
avut loc în ora- 

ședința Comisiei

Bologna: revistă

internațională de filme

documentare

BOLOGNA. — In aula mare 
Facultății de economie și 

din Bologna a fost 
„Revistă

sănătatea oas- 
și tuturor ce

a
comerț 
inaugurată a doua 
internațională de filme docu
mentare științifice pe tema 
„Omul și sănătatea1*.

La această manifestare sint 
prezentate 42 de filme, selec
ționate din 168 de filme tri
mise de mai multe țări.

R. P. Romină participă cu 
filmele „Energia nucleară în 
medi<Ană“ și „Fiziologia și pa
tologia rinichiului", realizate 
de Centrul de documentare 
medicală.

Ciprului

Disputa electorală

GENEVA. — La Geneva au 
început lucrările celei de a 
doua sesiuni ordinare a Comi
tetului de coordonare inter- 
unională a Birourilor Interna
ționale Reunite pentru Pro
tecția Proprietății Intelectuale 
(B.I.R.P.I.).

La prima ședință, delegatul 
R. P. Romine, Ion Angliei, a 
fost ales președinte al Comi
tetului.

SIMPOZION 
INTERNAȚIONAL 

DE NEURORADIOLOGIE

NEW YORK. — Intre 20— 
25 septembrie s-au desfășurat 
la New York lucrările celui 
de-al VII-lea Simpozion inter
național de neuroradiologie. 
Din R. P. Romînă a participat 
acad. A. Kreindler. El a pre
zentat comunicarea „Valoarea 
clinica a arterio-electro-ence- 
falografiei".

După terminarea simpozio
nului, A. Kreindler a ținut la 
Mount Sinai Hospital din New 
York o conferință despre ne
vroza astenică.

PARIS. ■— Ministrul armatelor al 
Franței, Pierre Messmer, a făcut 
cunoscut marți că guvernul fran
cez are în vedere o reducere ma
sivă a efectivelor sale armate sta
ționate In Africa. El a precizat că 
pînă în iulie 1965 va fi redus 
efectivul forțelor armate franceze 
staționate în Africa de Ia 27 800 
soldați și ofițeri, la 6 600.

DELEGAȚIA 
COMERCIALA 

AUSTRIACA A PĂRĂSIT 
PEKINUL

PEKIN. — La 29 septem
brie, a părăsit Pekinul dele
gația Camerei federale de 
comerț din Austria. în cursul 
șederii sale la Pekin, delega
ția a purtat convorbiri cu 
Consiliul chinez pentru pro
movarea comerțului interna
țional, în probleme legate de 
dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre cele două țări-

BRUXELLES. — Paul Henri 
Spaak, ministrul afacerilor exter
ne al Belgiei, l-a primit pe cu
noscutul savant brazilian Josue 
de Castro, președintele Centrului 
internațional de dezvoltare, care 
se află la Bruxelles. A fost discu
tată problema creării Universită
ții internaționale pentru dezvol
tare.

Josue de Castro intenționează 
să efectueze o serie de vizite în 
diferite țări, cu scopul de a ob
ține participarea la această uni
versitate a reprezentanților atît a 
țărilor în curs de dezvoltare, cit 
și a celor industrializate.

Potrivit declarației sale, obiec
tivele principale ale universității 
vor fi „definirea unei politici 
mondiale de dezvoltare și crearea 
de cadre naționale în țările în 
curs de dezvoltare".

• Declarațiile lui Willson • Controversa
de la Birmingham • Un sondaj indică 

creșterea șanselor conservatorilor

Campania electorală bri
tanică se intensifică. 
Candidații diferitelor 

partide abordează în declara
ții tot mai critice controver
satele probleme ale politicii 
externe și interne britanice.

Intr-o conferință de presă 
ținută marți la Londra, lide
rul laburist Harold Willson a 
declarat că dacă partidul său 
va triumfa în alegerile din 15 
octombrie, un viitor guvern 
laburist va revizui problema 
recunoașterii regimului repu
blican din Yemen. (După cum 
se știe, guvernul conservator 
britanic nu a recunoscut pînă 
în prezent acest regim). El a 
ținut însă să precizeze că re
cunoașterea de către Anglia a 
unui guvern străin va avea 
loc numai dacă acest regim 
deține controlul efectiv asu
pra teritoriului statului res
pectiv.

O controversă puternică s-a 
produs în orașul Birmingham 
intre candidatul conservator 
din districtul Smethwick. Pe
ter Griffiths și candidatul la
burist, care reprezintă în pre
zent in Parlament acest dis
trict, Patrick Gordon Walker, 
în problema situației popu
lației de culoare din Birming
ham. Districtul Smethwick 
numără între 4 000 și 6 000 de 
persoane de culoare din cei 
68 000 de locuitori, fiind con
siderat regiunea cu cea mai 
mare concentrare a populației 
de culoare din Anglia. La a- 
ceștia se adaugă aproximativ 
2 000 de jamaicani, indieni și 
pakistanezi. Or. candidatul 
conservator a făcut o serie de 
declarații în care respingea 
ideea ca districtul Smethwick 
să devină o societate multira- 
sială în care populația de cu
loare să se bucure de aceleași 
drepturi ca și englezii. „Dacă 
doriți să aveți vecin un negru, 
atunci votați pe laburiști",

se spune că ar fi declarat 
Griffiths. Același lucru a pro
vocat vii critici din partea lui 
Gordon Walker, candidatul 
laburist, care a cerut primului 
ministru britanic, Douglas 
Home, să-1 repudieze pe Grif
fiths.

„Aplicarea planurilor labu
riștilor și liberalilor privind a- 
părarea Marii Britanii va a- 
vea drept rezultat transforma
rea țării într-o națiune lipsită 
de forță care să depindă de 
protecția nucleară a aliaților", 
a declarat primul ministru 
britanic, Douglas Home, la un 
miting din districtul Norfolk. 
In acest caz, Anglia ar depin
de, în ce privește apărarea, 
„de o altă națiune și în special 
de S.U.A.“, a precizat el.

Ziarul conservator „Daily 
Mail“ publică un sondaj efec
tuat în rîndul opiniei publice 
britanice, în care subliniază că 
dacă alegerile s-ar desfășura 
imediat, conservatorii ar obține 
o majoritate de 80—100 de 
locuri în Camera Comunelor. 
Potrivit ziarului, în prezent 
45,7 la sută din electori vor vo
ta pentru conservatori, 42,8 la 
sută pentru laburiști, și 8,2 la 
sută pentru liberali.

Reuniunea miniștrilor 
de externe ai tarilor

neangajate
CAIRO 30 Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Joi după-amiază se des
chide în localul Universității 
din Cairo reuniunea miniștri
lor de externe ai țărilor nean
gajate pentru a pune la punct 
ordinea de zi a apropiatei Con
ferințe la nivel înalt a acestor 
țări. Majoritatea delegaților 
au sosit încă de miercuri în 
capitala R.A.U. Ceilalți urmea
ză să sosească joi dimineața. 
Pregătirile sînt aproape ter
minate. Pe străzile din Cairo 
flutură drapelele celor peste 
50 de țări care își vor trimite 
reprezentanți la conferință. A- 
proape toate hotelurile princi
pale au fost repartizate dele
gațiilor, observatorilor și re
prezentanților presei. între de
legațiile prezente la Cairo au 
avut loc miercuri întrevederi, 
în cadrul cărora au fost exa
minate problemele care vor 
veni în dezbaterea miniștrilor 
de externe și apoi a șefilor de 
state și guverne.

In cercurile conferinței, s-a 
primit cu uimire anunțarea 
intenției primului ministru 
congolez, Chombe, de a parti
cipa la Conferința țărilor ne
angajate. Presa egipteană a- 
nuiițase anterior că lui Chom
be nu i-a fost adresată o in
vitație în acest sens. Dimpo
trivă, în Comitetul de pregă~

tire a conferinței s-a exprimat 
dorința de a se evita partici
parea lui Chombe la conferin
ță. Se crede că această proble
ma va fi dezbătută de miniș
trii de externe care vor lua o 
liotărîre definitivă asupra par
ticipării șefului guvernului 
central congolez.

S-a anunțat, pe de altă par
te, că Republica Niger și Fe
derația Malayeză, care au fost 
invitate la conferință, nu-și 
vor trimite reprezentanți.

SOFIA. — 
septembrie a 
șui Varna 
permanente pentru geologie a 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Au participat delegați ai ță
rilor membre ale C.A.E.R. — 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S., precum și observatori 
din partea R.P.D. Coreene.

Comisia a examinat princi
palele probleme de colaborare 
privind cercetările științifice 
și tehnice în domeniul geolo
giei, făcînd totodată un schimb 
de păreri asupra problemelor 
de standardizare.

Au fost elaborate principiile 
metodologice de evaluare a 
zăcămintelor de substanțe mi
nerale utile solide și a fost a- 
probat planul de lucru al Co
misiei pe anul 1965.

Lucrările Comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă.

Continuă tulburările

din Republica Malawi
BLANTYRE — Tulburările 

din Republica Malawi au con
tinuat în tot cursul zilei de 
marți. Două companii înarmate 
au fost trimise în grabă pen
tru a liniști spiritele din Fort 
Johnson, unde fostul ministru 
al educației, Henry Chipem- 
bere, destituit de Hastings 
Banda, a organizat un adevă
rat centru de rezistență împo
triva guvernului. Un purtător 
de cuvînt guvernamental a de
clarat că tulburările au înce
put 8ă se manifeste și în ora-

Demiterea unor membri
R. D. GERMANA. Construcții 

noi în portul Rojîoek

ai guvernului sud » vietnamez
SAIGON. — La Saigon s-a 

anunțat demiterea unor mem
bri ai guvernului și ai unor 
ofițeri superiori ai armatei. 
Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, această măsură afec
tează pe generalul Tran Thien 
Khiem, membru al triumvi
ratului care conduce în pre
zent Vietnamul de sud, gene- 

Do Mau, vicepremier

pentru problemele culturale 
și sociale, Nghiem Xuan 
Hong, secretar de stat la pre
ședinție și colonelul Pham 
Ngoc Thao, șeful Oficiului 
guvernamental de presă.

Aceste demiteri, relevă a- 
genția Associated Press, par 
să aibă drept scop evitarea 
unei noi explozii politico-mi- 
litare.

însemnări

eputmță

simulată

VIZITA MINISTRULUI 
COMERȚULUI TURCIEI 

ÎN R. P. BULGARIA

SUEDIA. Mica amoarcațiune ..Ormen Large", construită In stil viking, a pornit de c 
într-o cursă îndrăzneață de la Oslo la... Stockholm. Dzpă 10 zile de navigare și-a a::ns ținta.

lat-o poposind plină de măreția^. trecutului, In rada portului Stockholm

SOFIA. — Fenni Islimiyeli. 
ministrul comerțului Turciei, 
se află de citeva zile într-o 
vizită oficială în R. P. Bulga
ria. El a avut un schimb de 
păreri și a studiat posibilită
țile de intensificare a schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări și de colaborare in 
domeniul transportului și tu
rismului. Miercuri, ministrul 
turc a fost primit de T. Jiv- 
kov, președintele Consiliului

um este Donsal, 
and cetățenii paș
nici ai unei țâri sînt 
molestați ce . 
noscuți". i'jctnnele 
solicită protecția po
liția. Un fapt ase

mănător s-a petrecut zilele tre
cute în orașul sud-afrion Cape
town. Dar cu toate ^cercetările 
apărătorilor ordinei publice*. vi
novății nu au putut fi identifi
cați.

Despre ce este vorba ? în ul
timul timp cadrele didactice s 
studenții de Ia Universitatea dm 
Capetown au devenit victime ale 
atacurilor unor „necunoscut* 
care prin acțiunile lor încearcă 
să intimideze și să determine ti
neretul studios să renunțe la orice 
fel de manifestări de protest îm
potriva politicii de apartheid a 
guvernului de la Pretoria. _Ne- 
cunoscuțiU nu sînt niciodată des- 
coperiți. Faimoșii polițiști sud- 
african i par neputincioși.

De fapt în spatele neputinței 
poliției sud-africane, cunoscută 
prin „eficacitatea- metodelor sale 
de prigoană, se ascund acțiuni 
organizate sub ocrotirea autori
tăților împotriva adversarilor dis
criminării rasiale. Ziare relatau 
recent că un grup de rasiști au 
pătruns de mai multe ori în clă
direa redacției revistei „Contact", 
publicație care se pronunță îm
potriva diverselor forme de 
„apartheid-. Huliganii, după ce 
au devastat birourile redacției, 
pricinuind însemnate pagube 
materiale, au părăsit incinta clă
dirii. Poliția avea alte treburi : îi 
vîna pe adversarii apartheidului.

L T.

REPUBLICA CIPRU: Pe o stradă din orașul Nicosia

șui Blantyre, capitala țării. 
Jeep-uri și care blindate au 
fost plasate la principalele in
tersecții ale orașului, pentru a 
preîntîmpina reeditarea eveni
mentelor din orașul Zomba, 
unde un mare grup de africani 
au distrus sediul partidului de 
guvernămînt Congresul Ma
lawi.

Unul din principalii susți
nători ai primului ministru 
Hastings Banda, Chikowi, a 
declarat că locuința sa din 
Zomba a fost incendiată și că 
își va schimba domiciliul la 
Blantyre. Agenția France 
Presse menționează că Chi
kowi și-a atras mînia adversa
rilor lui Banda, în urma fap
tului că în cursul săptămînil 
trecute a dus tratative cu gu
vernul britanic privind men
ținerea în aparatul de stat a 
înalților funcționari englezi.

In orașul Limbe, unul din 
centrele vizitate recent de 
Hastings Banda, au avut loc, 
de asemenea, incidente pe care 
autoritățile le consideră de or
din politic.

Marți după-amiază, aproape 
70 de funcționari guvernamen
tali și-au încetat activitatea, 
declarind că nu pot lucra în 
condițiile lipsei de securitate 
personală. Ei au organizat o 
demonstrație în piața princi
pală din orașul Zomba, dar 
forțele polițienești au izbutit 
s-o risipească.

Agenția UJP.I. subliniază că 
adepții lui Banda manifestă 
îngrijorare in legătură cu o 
serie de acțiuni revendicative 
ale muncitorilor din Republi
ca Malawi, care pot complica 
și mai mult situația politics a 
guvernului I

I
lui 
Ci

n prima zi a 
octombrie, în 
pru se aniversează 
proclamarea inde
pendenței insulei. 
Siîrșitul domina
ției coloniale a

lost consemnat prin acordul de 
la Ziirich din 1959, precizat du
pă aceea la tratativele tripar
tite de la Londra. înțelegerea 
intervenită între Grecia, Tur
cia și Anglia trebuia să creeze 
premizele unei dezvoltări paș
nice a încercatei insule. Apa
riția unui Cipru independent 
a lost salutată de toți cei ce 
doresc sincer ca această zonă 
a lumii să fie ferită de conse
cințele unor conflagrații. Din 
nefericire, evenimentele ulte
rioare — cauzate, mai ales, de 
imixtiunea străină — au dus la 
vărsări de sînge, la ciocniri ce 
au subminat liniștea și pacea 
insulei. Opinia publică urmă
rește cu neliniște încordarea 
din Cipru și susține fiecare e- 
fort destinat a îmbunătăți cli
matul politic, a netezi drumul 
spre normalizarea 
dintre cele doua 
Pașii întreprinși în

relațiilor 
comunități, 
această di

recție de guvernul cipriot gă
sesc ecoul cuvenit.

Ciprul se află într-o regiune 
apropiată de țara noăstră și a- 
cesta a fost un motiv în plus 
pentru ca poporul romîn să ur
mărească cu atenție evoluția 
situației de pe această insulă. 
In cadrul O.N.U., ca și în alte 
foruri internaționale, Romînia 
a sprijinit aspirațiile juste ale 
ciprioților către o viață liberă 
și pașnică, a luat atitudine îm
potriva a lot ceea ce prejudi
cia normala dezvoltare a Ci
prului. Relațiile romîno-cipriote 
au cunoscut o continuă lărgire 
și ele își au izvorul în năzuin
ța de prietenie și colaborare 
a ambelor părți. Schimburile 
economice au crescut pe o ba
ză reciproc avantajoasă. Legă
turile culturale, științifice, s-au 
înmulțit. Ele favorizează o mai 
bună cunoaștere între po
poarele noastre.

In această zi sărbătorească, 
ne exprimăm sincera dorință 
ca încercatul Cipru să dobîn- 
dească liniștea și pacea, con
diții esențiale pentru prosperi
tate, pentru consolidarea inde
pendenței sale.

MOSCOVA. — La Kremlin 
a avut loc miercuri, o convor
bire între N. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și dr. Sukarno, 
președintele Indoneziei. La 
convorbire a participat A. 
Mikoian, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, men
ționează agenția TASS, a avut 
loc un schimb de păreri pri-

Hrușciov - Sukarno
vind probleme ale dezvoltării 
continue a relațiilor de prie
tenie sovieto-indoneziene, pre
cum și probleme internațio
nale care prezintă interes pen
tru cele două țări.

în aceeași zi, Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
guvernul sovietic au oferit la 
Kremlin o recepție în cinstea 
înaltului oaspete.

SALVADOR 75 la sută
din țărani—fără pămînt

ka republică Sal
vador, avînd o su
prafață de 21OOO 
£xz pătrați și o 
populație de 
2 700 OOO locuitori, 
este iuh3 din țările 

taie situate ia America 
am. .Aproape 70 Ja sută 

din poptziația acestei țări se 
consacră sauotzdor agricole din 
cere ctzuiâ Sarstiăor.rl continuă 
să rămiaă o țară rurală care 
depmde, ioaate de toate, de 
exporturile âe calea. De crește
rea ssu scăderea prețurilor ca
felei, slabil&e pe piele inter- 
rat’orna coatroiată de mono
poluri cLa SX_A_ deprade dez- 
voitarea sex iriaarea econo
miei acestei țări. proporțiile șo
majului, aproape întreaga si
tuație marer:aiă a unui popor.

Despre probJeca agrară în 
Salvador, bond RE
PUBLIC A1N" a publicat un ar
ticol, in care scrie printre al
tele :

„CaractensUoie proprii ale 
economiilor agrare și latifun
diilor suhastă și abundă tot 
mai mult in Salvador: mono- 
culîura (cafeauaI. un număr 
foarte mare de țărani lipsiți de 
pămînt. înfometați și bolnavi 
„există" alături de un număr 
foarte redus de mari fermieri 
(in total 14), care controlează 
cea mai mare suprafață a pă- 
mint un lor și a căror deviză 
este: .Tot ceea ce este bun 
pentru noi. este bun și pentru 
Salvador*. Economia acestei 
țări este bazată pe cultura ca
felei care reprezintă 85 la sută 
din valoarea totală a exportu
rilor. Salvador este a patra ța
ră producătoare de cafea din 
America și a cincea din lume.

Agricultura are un rol domi
nant in economia Salvadorului. 
Producția agricolă se concen
trează intr-o asemenea măsură 
pe cultura cafelei, incit în ul
timii ani guvernul s-a văzut 
obligat să cumpere din străină
tate mari cantități de articole

primare care se produceau în 
mod tradițional în țară 
pildă porumbul, care a 
tara peste 25 milioane 
(10 milioane dolari).

Salvador este o țară cu foar
te puține terenuri pentru agri
cultură, nu numai datorită su
prafeței sale foarte reduse, dar 
de asemenea datorită munților 
inalți și zonelor întinse de 
semi-deșerturi, victime con
tante ale eroziunii. Numai 12 
la sută din teritoriul național 
e>te apt pentru agricultură. Și

es. de 
costat 
coloni

• Deviza celor 14
latifundiari*24 cenți
pentru 12 ore de
lucru • Ce ascunde

„calmul"...

această suprafață, în cea mai 
mare parte a ei, se găsește în 
mîinile a 14 mari latifundiari 
și a unor mici grupuri de cres
cători de vite. Toate acestea, 
in timp ce, potrivit datelor pu
blicate de Asociația generală 
a studenților salvadorieni, 75 
la sută din țărani nu au nici o 
palmă de pămînt.

Țăranii din Salvador, care 
reprezintă 70 la sută din popu
lație, lucrează în majoritate ca 
zilieri pe plantațiile de cafea. 
Salariul unui zilier este de 60 
centavos adică 24 de cenți (un 
dolar = 100 cenți) pentru 12 
ore de muncă sau chiar mai 
multe pe zi. Un număr consi
derabil de țărani lucrează pe 
pămînturi închiriate de la mo
șieri cărora trebuie să le plă-

tească dijmă sub formă de 
bani sau prin muncă prestată 
la ferma acestuia.

Nivelul de viață al țăranului 
este foarte scăzut. Bolile cele 
mai curente : paludisniul și in
fecțiile intestinale sînt foarte 
frecvente. Ele sînt denumite 
aici „boli țărănești". Muncito
rilor agricoli le lipsește nu nu
mai o asistență medicală per
manentă și eficientă, dar sînt, 
de asemenea, teribil de subali- 
mentați.

Împotriva acestei situații, ță
ranii salvadorieni s-au pronun
țat în mai multe rînduri. în
totdeauna ei au fost însă repri
mați cu violență de autorități 
și marii fermieri. în 1932, mii 
de țărani s-au răsculat în dife
rite regiuni ale țării cerînd 
condiții mai bune de viață. 
Dictatura, condusă de genera
lul Maximiliano Hernandez 
Martinez, a reprimat această 
mișcare, care a durat trei luni, 
instaurînd un regim de teroa
re în întreaga țară. Armata, 
poliția și bandel.e înarmate a- 
flate în slujba moșierilor, au 
declanșat o represiune barba
ră la sate, care s-a soldat cu 
un bilanț de peste 10 000 de 
țărani asasinați. Hernandez 
Martinez a recunoscut fără 
scrupule că a lichidat 4000 de 
țărani.

De la acea dată, țăranii sal
vadorieni s-ar fi „calmat", po
trivit afirmațiilor guvernelor 
care au urmat lui Hernandez 
Martinez. Dar revendicările ță
ranilor nu au fost satisfăcute 
în nici un fel.

Ca urmare a răsturnării lui 
Lemus s-au intensificat reven
dicările populare. Dar junta 
militară care a preluat puterea 
nu a făcut pînă acum nici un 
pas în scopul de a favoriza re
forma agrară chiar dacă și-a 
exprimat intenția „de a fact 
ca țara să se îndrepte spre căi 
diferite".
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