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Revelion 1957

area familie

cu excla-
printre zăpezi

orășenesc
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muncă la noi

încheiat cu-

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
1 XII, Seria Il-a, Nr. 2382

sa jul de Anul Nou 
it la posturile de radio și televiziune 
tovarășul dr. Petru Groza 
edintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a R.P.R.
I cetățeni, cetățene și tovarăși,

-ne din nou la capătul unui an de muncă și de activitate 
re.
enii muncii de la orașe, cei ce muncesc ogoarele, inginerii 

savanții sau cei ce în opere de artă dau expresie vieții noi 
rului nostru, harnic și înțelept, și-au îndeplinit cu cinste 

ririle lor. Energia și talentul, sacrificiile lor, nu au fost 
ice. Țara noastră, bogată de la natură, s-a îmbogățit cu 
rici și uzine, sonde și mine, producătoare de bunuri de care 
I nostru, exploatat în trecut, a fost lipsit.
e acestea vor face ca munca să fie din ce în ce mai bine 
ită, iar viața să fie mai îmbelșugată. Pentru aceasta avem 
ondițiile.
a noastră prietenă Uniunea Sovietică ne-a acordat, în 
ratativelor care au avut loc recent la Moscova, sprijinul său 
ntru a înlătura lipsurile provenite din recolta slabă a 
an cit șt pentru dezvoltarea unor domenii vitale ale eco- 
noastre.
noastră liberă și independentă a participat pentru prima 
lucrările sesiunii Organizației Națiunilor Unite. Alături de 

e țări prietene ea și-a făcut cunoscut cuvîntul său în apă- 
păcii și politicii de colaborare între țări, indiferent de sis- 
lor social.
imentele, uneori tragice, petrecute în anul care s-a scurs 
tă că mașinațiunile care primejduiesc pacea n-au încetat, 
sintem insă convinși că datoria noastră este de a lupta cu 
rență și pe viitor, alături de toate forțele din lume care 

n războiului, pentru a face ca pacea să triumfe spre binele 
popoarelor.

intr-un an nou întăriți ir. nădejdile noastre de hotăririle 
nte adoptate zilele acestea de Comitetul Central al Par- 
Muncitoresc Romin și de guvernul țării noastre. Ele sint 
să ducă la o ridicare continuă a nivelului de trai al po- 
nostru, |a dezvoltarea agriculturii, la sporirea inițiativei și 
arii active a tuturor fiilor patriei noastre la conducerea
or obștești, la construirea socialismului.
erile de deputați ce vor avea loc in curind sub egida From 
emocrației Populare vor face ca Marea Adunare Națională 
expresia concentrării tuturor forțelor progresiste din țara 
, pentru realizarea aspirațiilor celor mai nobile ale poporu- 
iru.
ceste clipe ale noului an, privind cu încredere viitorul lu
ai patriei noastre, vă adresez dumneavoastră tuturor, dragi 
i și tovarăși, precum și vouă tineri, cărora ne străduim să 
m o viață fericită, tradiționala urare: La mulți ani!
săm urările noastre de pace și prosperitate tuturor po- 
r.

ele trenuri la granița romîno-sovietică
1 ianuarie 1957, ora 6,05 

ta. Impiegatul de mișcare 
a Socola Roșie primește o 
are din stația Ungheni:

0 minute in gara Socola 
a sosi un tren din Uniu- 
□vietică

pentru
i ora 
rnitura 
. Este primul tren cu 
din țara vecină și prie- 

trat în anul 1957 în țara 
prin gara Socola Roșie, 
prieteniei conține 1200 
produse: cărămidă re- 
pentru Hunedoara și Re- 
i de cărbune pentru tra
de cale ferată, laminate 
fier brut, îngrășăminte

chimice pentru unitățile socia
liste ale agriculturii. 250 tone 
mărfuri sînt venite cu același 
tren în tranzit pentru alte țări 
de democrație populară.

GALAȚI. — Prin stația C.F.R. 
Galați-Larga marți la ora 7,20 
a sosit din U.R.S.S. un alt tren 
al prieteniei, care transportă 
1.287 tone de mărfuri, printre 
care minereu, tuburi, oțel, ver
gele, piese de rezervă pentru uti
laj industrial, tablă etc. In a- 
ceeași zi, la ora 17.30 a sosit o 
nouă garnitură care a transpor
tat aproape 900 tone de diferite 
mărfuri. Au sosit de asemenea în 
tranzit mărfuri pentru R.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Ungaria și R-P. 
Bulgaria.

Primirea de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a tovarășilor

30 decembrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., a pri
mit pe tovarășii Pin Cijen, mem
bru in Biroul politic și secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, conducătorul delegației 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină și pe to
varășul Li Cian-șen membru al 
C.C, al P.C. Chinez, vicepreșe-

dinte al Federației Sindicatelor 
din întreaga Chină.

La primire au participat tova
rășii Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, Iosif Chișinevschi, A- 
lexandru Drăghici, Constantin 
Pîrvulescu, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M R., Janos 
Fazekaș, secretar al C.C. al 
P.M.R., Avram Bunaciu, membru 
al C.C al P.M.R.

A asistat de asemenea Ke Bo- 
nian, ambasadorul R.P. Chineze 
la București.

fntîinirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Primirea de către tovarășul 
Chivu Stoica a delegației 

parlamentare chineze și a 
delegației comitetului popular 

ai orașului Pekin
30 decembrie, tovarășul

garanția ridicării bunei stări
Oamenii muncii salută cu bucurie noile hotărîri ale partidului și guvernului

Mai multe produse 
livrate statului

CONSTANȚA (de la trimisul 
nostru). —

Cu toate că era zi de sărbătoa
re, ieri de dimineață in biroul 
președintelui colectivei din Pa- 
lazul Mare era multă însuflețire.

lacob Tincu, președintele gos
podăriei, a deschis vorba, între, 
bîndu-i pe cei de față:

— Ei, ce părere aveți ? — și 
arătă ziarul cu raportul tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej la ulti
ma plenară a C.C. al P.M.R.

Fără să aștepte însă ca Dumi
tru Lazăr și Burgăroiu Mihai, 
membri in consiliul de conducere, 
Anton Tincu, secretarul organiza
ției U.T.M. și brigadier al brigăzii 
a Il-a de cimp să spună vreo vor
bă, președintele continuă:

— Cu toate că nu am studiat 
încă așa bine raportul tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej, am înțe
les că partidul, hotărînd desfiin
țarea cotelor obligatorii, creindu- 
ne noi avantaje, a avut în vedere 
cointeresarea noastră în obținerea 
și livrarea către stat a unor can
tități sporite de cereale și alte 
produse.

— Noi — intră tn vorbă Du
mitru Lazăr — am livrat statu
lui și pînă acum, in afara cote
lor obligatorii, însemnate canti
tăți de produse.

— Așa este, întări președintele. 
Am încheiat controcte cu organi
zațiile comerciale de stat și am 
livrat pînă acum, la preț de achi
ziție, 10.000 litri lapte, patru va
goane cu zarzavat, 2000 kg. 
un vagon porumb și 1500 
brtnză.

Ne-au mai rămas încă 
tule cereale și produse pe 
le-am împărțit 
Valoarea unei 
a ajuns la 40

lacob Tincu 
vîntul astfel:

— Anul acesta, cu toată seceta, 
am livrat statului 22 de vagoane 
produse, drept cotă. Acum, după 
ce am împărțit veniturile și după 
ce ne-am făcut socotelile, ne-am 
dat seama că puteam livra sta
tului și mai multe produse.

Noi vom propune adunării ge
nerale ca in anul acesta să li
vrăm statului cel puțin 30 de va
goane de produse. Sintem siguri 
că vom realiza 
ne va ajuta în 
iedelor noastre 
gospodăriei.

cu membrele 
Mai" pe care 
despre raportul tovarășului 
Gheorghiu-Dej prezentat la

Plenara C.C al P.M.R. Ne-am a- 
dus aminte de Directivele Con
gresului al II-lea al P.M.R. care 
prind tot mai mult a se înfăptui. 
Astfel, întreprinderea noastră 
și-a realizat planul de producție 
pe anul 1956 încă de la 24 decem
brie. Brigada noastră lucrează de 
la 20 decembrie în contul anului 
1957. Deosebite sint și succesele 
obținute de fabrica noastră pen
tru asigurarea sănătății 
lor muncii.

Acum constatăm cu 
că eforturile noastre sînt
mult răsplătite de către partid și 
guvern. Raportul vine să 
confirme încă o dată grija deose
bită pe care partidul și guvernul

o poartă pentru continua îmbu
nătățire a condițiilor de muncă 
și de trai ale oamenilor muncii. 
In urma progreselor realizate ra
portul stabilește principalele lip
suri ale sistemului actual de sa
larizare Totodată se prevede că 
salariul mediu tarifar pe întreaga 
economie națională va crește în 
medie cu 36 la sută, iar creșterea 
netă a cîștigului mediu față de 
cîștigul mediu qctual va fi de 
circa 15 la sută.

Raportul tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej, prezentat la plenara C.C. al 
P.M.R. ne-a umplut inimile de 
bucurie. De aceea, 6Întem hotă- 
rîte ca în anul care a început să 
obținem noi și importante suc
cese în munca noastră.

categoriile de muncitori cu sa
larii mai mici. Noi sintem o în
treprindere unde muncitorii cîști- 
gau bine în medie. Aceasta se da
tora în special depășirilor de nor. 
mă. Acum ei vor simți o creștere 
substanțială a salariului tarifar 
fapt care implică bineînțeles o 
creștere globală a veniturilor.

în afară de aceasta, simplifi
carea formelor în ceea ce pri
vește premierile, acordarea unei 
mai mari independențe directori, 
lor de întreprinderi în ceea ce 

ngastră a crescut. privește acordarea de premii,, va 
prilejui fără îndoială o creștere 
a cointeresării muncitorilor pentru 
ridicarea necontenită a producti
vității muncii. Dacă întreprinde
rea noastră a reușit să-și reali
zeze planul pe 1956 la 10 decem
brie, sint convinsă că in urma 
noilor măsuri luate de partid și 
guvern privind sistemul de sa
larizare, vor spori și mai mult 
eforturile muncitorilor pentru ca 
prin aceasta să ne dovedim și 
mai departe dragostea nețărmu
rită pe care o purtăm partidului 
Și

Am citit cu multă bucurie ra
portul tov. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej prezentat la ședința plenară 
a Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin. La fel ca 
și mine, muncitorii întreprinderii 
noastre au întimpinat cu deose
bită satisfacție hotăririle plena
rei.

In urmă cu puțin timp, ca ur
mare a unei recente hotărîri a 
partidului și guvernului, salariul 
muncitorilor, tehnicienilor și per
sonalului administrativ din în
treprinderea 
Și iată că într-un interval de 
timp destul de scurt, clasa mun
citoare din țara noastră are pri
lejul de a se convinge încă o dată 
de grija partidului nostru față 
de ea.

întreprinderii noastre, în care 
majoritatea muncilor sint pres
tate de femei, recentul raport 
îi oferă perspective mai mult decît 
îmbucurătoare. El presupune ca 
salariul tarifar ai muncitorilor 
să crească în medie cu 36%, iar 
cîștigul mediu față de cel actual 
să se ridice cu circa 15 la sută, 
Citind cu atenție raportul vedem 
că această creștere a cîștigului 
mediu va fi mai accentuată la

guvernului nostru.

GEORGETA BACULEA 
inginer „Textila Grivița Ro- 

șle"-București

La
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, a primit dele
gația Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină in 
frunte cu Pin Cijen, conducătorul 
delegației, Li Tzi-șen, Cen Țian, 
Cijan Bo-tziun, Hu Tzî-an, loc
țiitori ai conducătorului delegației 
și delegația Comitetului Popular 
al orașului Pekin.

La intilnire au participat tova
rășii Al. Moghioroș și P Borilă, 
prim vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Al. Biriădeanu,

■ ■ = oOO-----

Gh. Hossu și St. Voitec, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
A. Bunaciu, secretar al prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și 
prof. univ. N. Sălăgeanu și Gh. 
Vidrașcu, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, T Ru- 
denco, locțiitor al ministrului A- 
facerilor Externe, Ed. Stan, prof, 
univ. N. Melinescu.

A fost pre-zent Ke Bo-nian, am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Oaspeții chinezi
au părăsit țara

Delegația parlamentară chineză înaintea plecării

La 2 ianuarie au părăsit Capi
tala delegația Adunării Repre
zentanților Populari din întrea
ga Chină în frunte cu Pin Cijen, 
conducătorul delegației, Li Țzi- 
șen, Cen Țian, Cijan Bo-țziun, Hu 
Tzî-an, locțiitori ai conducătoru
lui delegației și delegația Comi
tetului Popular al orașului Pekin, 
care timp de 10 zile ne-au vizi
tat țara la invitația Marii Adu
nări Naționale a R.P.R.

La gara Băneas-a, împodobită 
cu drapelele de stat ale R.P. Chi
neze și R.P. Romîne, oaspeții au 
fost însoțiți de tovarășii : acad. 
M. Sadoveanu, Iosif Ch.șinevscbi, 
Alexandru Drăghici, Gheorghe 
Hossu, M. Mujic, A. Bunaciu, Fi 
Dănălache, Th. Iordăchescu, I. 
Pas, Popa Gherasim, A. Vlădoiu, 
C. Țeodoru, Th. Rudenco, gene
rat colonel I. Teclu, Al. Voitino- 
viei, Gh. VaSilichi, V. Cfistache, 
Stelian Moraru, Gh. Vidrașcu, 
prof. univ. N. Sălăgeanu, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, acad. E. 
Carafoli, prof. univ. N. Melinescu, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, oameni de știință, artă Și 
cultură, membri ai Comitetului 
Executiv ai Sfatului Popular al 
Capitalei.

Erau prezenți: Ke Bo-nian, am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești și membri ai ambasadei, 
precum și Stoian Pavlov, amba
sadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Pin Cijen, conducătorul dele
gațiilor, a rostit un cuvînt de ră
mas bun.

Vă mulțumim încă odată pentru

intarea acelor de ceasor- 
adran spre cifra indicînd 
oamenii din cele mai di- 
Ițuri ale țării, oameni de 
ni, vîrste și temperamen- 
ite căpătau din ce în ce 
It un sentiment și o emo- 
ună care-i unea și-'- fă- 
e asemene. Se deso/irțeau 
n, întâmpinau un a'tul. 
Iau întâmplări și in:er- 
ghicească altele. Evocau 
și configurau pe tele 

Gravitatea maturității, 
mul juvenil se amestecau 
tă oră severă și Itiminoa- 
ată. La confluența a doi 
enii și-au strîns mâinile 

cut urări, s-au îmbrățișat, 
at să petreacă. Și au iz-

tor. Tinerii obișnuiți ai schelelor 
de construcție au fost printre a- 
ceștia. La Galați, brigadierii, cei 
care construiesc și reconstruiesc 
orașul de pe malurile Dunării, au 
fost împreună în această noapte, 
în locul mistriilor — paharele 
pline. Au ascultat cîntecele și 
cupletele oferite de artiștii Tea
trului de Stat, au cîntat ei înșiși 
și și-au spus glume, au dansat, 
au făcut tot 
unui revelion, 
cestea fiecare

Tradiții 
și perspective

ile prietenii încercate în 
uncă, sentimentele tovă- 

ești au fost principalii 
ri ai revelionului. Mulți 
cei care și-au căutat to- 
cu care se află in între- 
tru a ciocni cu el cupa 
plină de vinul seînteie-

ce este în obiceiul 
dar, peste toate a- 
simțea o sudură 

intimă cu toți ceilalți, pornită 
deprinderea de a simți zilnic 
tul vecinului în coloana care 
îndreaptă spre șantier.

Aceasta este o lege nescrisă 
dar puternică a societății noas
tre. De la familia care petrece 
de una singură, acasă intre pe
reții binecunoscuți, de la reuniu
nea cîtorva prieteni, noi cunoaș-

tem saltul spre marea petrecere 
a tovarășilor din fabrica și uzi
na noastră. Mai mult : noi cu
noaștem petrecerea, veselia sin
ceră și deplină a celor ce mun
cesc, reuniți prin efortul lor de 
depășire. Așa s-au întâlnit cei 
300 de tineri fruntași din peste 
40 de întreprinderi ale raionului 
Nicolae Bălcescu. A fost un reve
lion neobișnuit de cald, în ciuda 
prejudecății care cere un număr 
mic de oaspeți. Amfitrion a fost 
comitetul raional U.T.M. Nicolae 
Bălcescu. Tn cele 4 săli ale școlii 
medii de muzică din str. Princi
patelor nr. 63 cei 300 de tineri 
au ridicat paharul în cinstea nou
lui an. Stăteau alături, la aceeași 
masă. Marin Neacșu de la șan
tierul tineretului — combinatul 
„Zorile” din Jilava, Nicolae Sa
bie de la atelierele de reparații 
utilaj greu și Mihai Vucea de la

fabrica „Adesgo”. Se vedeau 
poate pentru prima dată, dar 
multe lucruri le erau comune — 
în primul rînd bucuria unei nopți 
venind după 365 de zile de mun
că cinstită și rodnică. Tot restul 
a venit să ornamenteze și să 
îmbogățească această bucurie: și 
serpentinele multicolore, și pomul 
de iarnă al cărui foc de artificii 
era continuu alimentat de către 
amatorii de jocuri seînteietoare, 
șt tombola copios înzestrată cu 
articole dintre cele mai origi
nale. (cu o remarcabilă ospitali
tate, organizatorii au ținut să-și 
scutească invitații de surprize 
neplăcute, oferind numai numere 
cîștigătoare).

O insulă veselă

T Mâl

Dlstanțele nu au fost 
factor care să conteze 
organizarea petrecerii anu

lui nou. Nu puțini au fost aceia 
care au preferat în locul parche
telor strălucitoare, sclipirea mai 
autentică și mai pură a zăpezii 
înconjurînd cabana alpină. Reve
lionul a început pentru aceștia 
încă pe cînd urcau potecile nin
se, printre brazii îmbrăcați de 
sărbătoare, sub lumina palidă a 
stelelor. Neprevăzutul și-a jucat 
cu prisosință rolul și unii dintre 
cei care aveau de gînd să po
posească la cabana Gura Diha- 
mului au descins pînă la urmă 
la Girbova, pentru binecuvîntatul 
motiv că acceleratul nu oprise la 
Bușteni, ci la Predeal.

Și s-a văzut cum oameni veniți 
din puncte diferite au adus în 
cabana primitoare nu numai 
ruck-sacurile doldora de merin
de, ci și inimile cu voie bună și 
clntec. Aci, brazii nu mai erau 
ornamente de efect, stridente oa
recum în cadrul saloanelor, ci 
erau în elementul lor, „la ei a- 
casă”. Cel mult globurile — dra- 
cu știe cum nu s-au spart pe 
drum — și naivele luminărele.

Dlstanfele 
factor i

La miezul nopții, sus, la o altitu
dine respectabilă, în insula stin
gheră printre zăpezi și păduri, 
oamenii au toastat pentru noul 
an, cu toate onorurile cuvenite. 
Erau elevi ai Școlii medii fi
nanciare, funcționari ai Ministe
rului Agriculturii, profesori și a- 
sistenți ai catedrei de chimie ai 
l.M.F. în masivele de piatră ale 
munților percutau uralele turiști
lor și munții înșiși, atît de de
prinși cu chiuiturile celor care se 
cheamă, au cunoscut in strigătele 
nopții de 31 decembrie ceva deo
sebit.

Trebuie să ai fantezie ca să re
constitui tabloul îneîntător al li
nei seri de dans în cabană, să 
vezi aevea bocancii cu tălpile 
groase și ținte mișeîndu-se greoi 
și vesel, atît de vesel incit zăpa
da, afară, asculta cu invidie. Și 
ce nu s-a petrecut in acest reve
lion la Girbova ?! Demonstrații 
de hipnotism, echilibristică, sca
matorii, coruri organizate spon
tan in jurul acordeonistului a- 
mator... Plnă cind zorile s-au în
trezărit peste crestele înzăpezite, 

*• mesajul optimiștilor s-a auzit cu 
putere.

Dacă am crede tn spiriduși, 
am imagina aceste simpa
tice născociri ale spiritului 

popular dind o raită pretutindeni 
unde in această noapte s-a petre, 
cut. O, ar fi fost foarte ocupafl 
spiridușii in această noapte. Ar 
fi trebuit să meargă nu numai în 
Capitală, ar fi trebuit nu numai 
să facă ascensiuni alpine dar ar 
fi trebuit să facă popasuri tn fie
care sat de cimpie, și să zăbo
vească binișor pentru că de ni
căieri nu s-ar fi indurat să plece 
prea repede. Ar fi trebuit astfel 
să rămină plnă tn zori in satul 
Băltăgești, din raionul Hirșova.

De cu seară ar fi tnsofit flăcăii 
și fetele porniți cu uratul, l-ar fi 
auzind spunind : moș Gheorghe, 
bade Nicolae, nea Marine, venifi

la noi să petreceți de Anul Nou.
Tot satul a răspuns invitației 

tinerilor colectiviști. Și nu numai 
cei din sat. Au venit și tracto
riștii — printre ei Alexandru 
Ciuică, — a venit inginerul agro
nom Dumitru Năstăsoiu, oaspeții 
ciocnind paharele cu cei „de~ai 
casei1’, urau: să ne trăiască și să 
ne înflorească gospodăria colec
tivă. Dar pricit de mult ar fi 
luat parte spiridușii la veselia 
generală. oricît de mult ar fi 
gustat din vin, oricît de mult 
s-ar fi virît și ei între cei care 
roteau perinița ca să se aleagă 
și ei cu un sărut acolo, tot nu 
ar fi înțeles că nimic nu ar fi 
fost atît de rotund și de împli
nit in această petrecere dacă nu 
ar fi fost, acesta, primul revelion 
în marea familie a colectiviștilor 
din Băltăgești din cel de al doi
lea raion cooperativizat în între
gime din țară.

★
Cine n-a petrecut ? Nu-i știm. 

Noi îi știm pe cei care la Bicaz și 
la Uricani au primit 
mâții de surprindere și bucurie 
darurile Comitetului 
U.T.M. București. Nu erau niște 
daruri întâmplătoare. Era o aten
ție tovărășească pentru brigadie
rii plecați din Capitală să gră
bească construcția șantierelor. 
Noi o știm și pe Maria Zebrea- 
nu, urzitoare la fabrica Proleta
rul” din Bacău, care lucrind în 
contul anului 1966 a aruncat, la 
acest revelion o privire parcă vi
sătoare, parcă ironică, asupra ca
lendarului. Dacă ea ar fi cea 
care dă măsura timpului, revelio
nul sărbătorit acum ar fi aparți
nut unui alt deceniu.

Noi îi știm pe studenții bucu- 
reșteni, care și-au sărbătorit pri
mul revelion in Casa lor studen
țească. Ti știm pe matrozi, pe pă
durari, pe mineri și sondori. Pen
tru toți, 1957 a venit cu multe, 
nenumărate perspective. Tn pri
mul ceas al noului an, prin toa
te inimile străbate un fir unic, 
un fir roșu: din ceea ce am cu
cerit — pămînt, unelte, cîntece 
— nimic nu vom da înapoi! Din 
ceea ce rămîne de făcut, vom 
cuceri multe și anul care începe 
va fi cu siguranță o etapă re
marcabilă in suișul nostru.

PETRE VEDEA

primirea foarte ospitalieră și a- 
propiată pe care ne-ați făcut-o în 
tot cursul vizitei — a spus vor
bitorul.

Mulțumim tovarășilor din con
ducerea diferitelor sectoare 
activitate, tovarășilor muncitori, 
țărani și intelectuali pentru aju
torul entuziast ce ni l-au dat în 
vizita noastră. Prin vizita noas
tră s-a adîncit cunoașterea reci
procă, s-a întărit prietenia dintre 
popoarele noastre. Noi am învă
țat mu'.t din experiența dv. îna
intată. Aceasta constituie un aju
tor foarte folositor în diferite do
menii ale construcției socialiste 
în țara noastră.

In cursul vizitei noastre în Ro- 
mînia am avut convorbiri apro- 
piaie cu tovarășii din conducerea 
guvernului, Partidului, a Prezi
diului Marii ^dunări. Naționale, 
și a diferitelor domenii de activi
tate, precum și cu muncitori, ță
rani și intelectuali. In discuțiile 
noastre am simțit că prietenia 
adîncă. și mare ca și unitatea din
tre noi are o bază indestructibilă. 
Fie ca prietenia și unitatea dintre 
popoarele noastre să se dezvolte 
și să se consolideze neîncetat.

Sintem foarte bucuroși să cons
tatăm cu proprii noștri ochi că în 
partea de apus a lagărului socia
list stă un astfel de bastion trai
nic al păcii, democrației și socia
lismului cum este Rominia.

Noi știm că existenta în apusul 
lagărului socialist a unui bastion 
atît de ferm ca Rominia nu este 
pe placul blocurilor imperialiste, 
reacționare și a diferitelor ele
mente contrarevoluționare.

Lor nu le place acest lucru, dar 
n-are decît să nu le placă Este 
suficient că aceasta este pe pla
cul muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor revoluționari, că este

de

pe placul oamenilor iubitori de 
pace din întreaga lume, al în
tregii omeniri progresiste.

La despărțire dați-mi. voie *â 
urez Republicii Populare Romire 
înflorire și poporului romin o 
viață fericită.

La revedere tovarăși 1
Acad. M. Sadoveanu, vicepre

ședinte al Prezidiului Mar .
a transmis

ro-

ședințe ___
Adunări Naționale 
oaspeților urările poporului 
min.

Poporul nostru are o urare la 
despărțire de prieteni buni: ..L’m- 
blati sănătoși 1“

Vă rugăm să duceți poporului 
dv. urările noastre de bine. iz. 
bîndă în construirea sociausu- 
lui, spor și pace. Odată cu ace, e 
urări incredințați-1 de prietec.. 
sinceră și statornică a popor... 
romin I - ■ ■

Prieteni, la revedere I
Pînă la frontieră oaspeții chi

nezi au fost însoțiți de Gh. Vi
drașcu, prof. univ. N. Sălăgeanu, 
prof. univ. N. Melinescu, de func
ționari superiori ai Prez diului 
Marii Adunări Naționale, de zia
riști romini. De asemenea, de
legațiile chineze au fost tnso;ile 
de Cen Ke, consilier al Ambasa
dei R.P. Chineze la București și 
do aiti membri ai Ambasadei.

De la București în trenul spe
cial al delegației parlamentare 
chineze au urcat: K Klisurskt. 
vicepreședinte al Prezidiului A- 
dunării Populare a R.P. Bulga
ria, P. Popzlatev, vicepreședinte 
al Biroului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, Mincio Mincev. 
secretarul Prezidiului Adunăr i 
Populare a R. P. Bulgaria D. Di
mov, membru al C.C. al Parti. 
dului Comunist Bulgar precum 
și S. Pavlov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

Spectacolele Ansamblului de Stat 
de dansuri populare al U.R.S.S. 

condus de IGOR MOISEEV
Marți și miercuri seara, Ansam

blul de stat de dansuri populare 
-1 U.R.S.S., condus de artistul 

a dat
al U.R.S.S., condus de 
poporului Igor Moissev 
două spectacole în sala sportu
rilor de la „Floreasca**.

Opt mii de persoane au răsplă
tit cu aplauze îndelungate inter
pretarea neintrecuților maeștri ai 
artei populare sovietice. „Parti- 
zanii“, 
„Suita 
creații

„Suita moldovenească", 
ucraineană" și celelalte 
ale celebrului ansamblu

au etîrnit admirația miilor de 
spectatori. O mare manifestare 
a prieteniei romîno-sovietice a 
avut loc după ce, în semn de pre
țuire a poporului nostru și a artei 
sale, membrii ansamblului au in
terpretat dansurile rominești 
„Briul" și „Mușamaua".

Ansamblul de stat de dansuri 
populare al U.R.S.S. își continuă 
turneul tn țara noastră printr-o 
serie de spectacole pe care le va 
da la Cluj și lași.

Concert extraordinar festiv 
al Filarmonicii de Stat „George Enescu1

Cu prilejul sărbătoririi a 40 ani 
de carieră a primului concert-ma- 
estru al Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", din Capitală prof. Ale
xandru Theodorescu, artist eme
rit al R.P.R., miercuri seara a a- 
vut loc în sala Ateneului R.P.R. 
un concert extraordinar dat de 
Orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu", 
colectiv artistic emerit djn R.P.R.

Prof. Alexandrul Theodorescu a 
interpretat Concertul pentru vioa
ră și orchestră de Nardini, Vră- 
jile Armidej, poem pentru vioară 
și orchestră de I. Nonna-Otescu 
și concertul pentru vioară și or
chestră de Beethoven. Au 
dirijat George Georgescu, artist

- ’ ’ * Mircea Basarab.
fost călduros a-

al poporului și 
Concertul a 

plaudat.
(Ager preș).

TELEGRAMĂ
Excelentei sale

Domnului D1RD1R1 MOHAMED
Președintele Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan 

KHARTUM
Cu prilejul primei aniversări a proclamării independenței Re

publicii Sudan, vă rog să primiți felicitările mele cordiale și cele 
mai sincere urări de fericire și prosperitate pentru poporul su
danez.

OSMAN

și prosperitate pentru poporul su-

Președintelc Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne 
Dr. PETRU GROZA
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Surprizele ? Pot fi de 
multe genuri: unele îm
bucurătoare, altele mai 
puțin. Romanticii visează 
ca lucrurile deosebite să 
li se întlmple într-o am
bianță deosebită, undeva 
sub cer înstelat, dacă se 
poate chiar pe un lac, 
singurul martor fiind na
tura. Oamenii prozaici 
nu sint preocupați de pro
blema cadrului, acțiunii, 
dorind doar ca surpriza 
așteptată să vină mai re
pede (nu știu să guste 
emoțiile așteptării). Sînt 
insă și împrejurări etnd. 
indiferent de firea lor, 
oamenii așteaptă în
lași loc și In același fel 
un eveniment, dorind ca 
„surprizele" ce i le aduce

ace

EXAMENELE i

x Intîlnire cu anul 1957!
Revederi

LAREVELION N'
Ați petrecut 

vreodată un reve
lion in mijlocul 
studenților ? Da ? 
Firește, este plă
cut. Deși aș pu
tea fi acuzat de 
indiscreție, nu pot 

relev faptul că

La Casa de cultură 
a studenților

oaptea e 
pornit-o 
tul meu

în dreapta 
dansatori 

făcînd

sint 
ultl- 
pen- 
ziua

să fie, pentru toți, bune. 
Ar fi de altfel nerea', ca 
cineva să dorească sd ia 
la un examen „insufi
cient".

Așa dar, în cazul nos
tru — fiind vorba de exa
mene — să intrăm să Ve
dem de ce natură 
surprizele amintite, 
mele din anul 1956, 
tru că se petrec in 
de 31 decembrie.

Examen de geochimie. 
Totul se petrece intr-o 
sală de curs care nu ne 
dă un alt indiciu, 
denții, „veterani" 
nului V de la secția geo
logie, Facultatea de ști
ințe Naturale-Geografie 
din București, aplică a- 
cum iot ceeace au învă
țat pînă acum în labora
toare sau pe teren.

La tablă o găsim pe 
studenta Camelia Bres-

Stu- 
ai a-

toiu, una dintre bunele 
membre ale grupei 721, 
care tratează anul din 
cele 3 subiecte revenite, 
anume: geochimia boru
lui (fotografia nr. 1), Ea 
demonstrează ciclul a- 
cestui element cu compe
tență, așa incit e sigur 
că tov. lector Victoria 
Stiopol ti va da califica
tivul „foarte bine".

Cine n-ar dori să po
sede asemenea 
ve ? Dar noi 
peste tot.

Pe tov. conf. 
bu Radovici, 
prins tocmai felicitind pe 
studentul Ion Pristaru. E 
o expresie a satisfacției 
pentru răspunsul bun ce 
l-a primit și în același 
timp o urare de succese 
asemănătoare pentru anul 
1957 (fotografia nr. 2).

calificati- 
le găsim

ing. Bar- 
l-am sur-

Dimineața, în fața la- 
i „materiale 

de construcții" al Insti
tutului politehnic din 

de studenți afișau vizibil

Ț A Q Ț boratorului
* de construe!

Iași, un grup 
nerăbdarea și emoția.

...Grupa 432 din anul I al Facultății 
de construcții dă examen la „materiale 
de construcții"- Studentul care răspunde 
acum. Nicolae Bălosu, explică fenome
nul uscării cărămizilor în uacătoriile 
cu camere. Vorbește cu multă stăpînire 
de sine, învingîndu-și emoția. Examina, 
torul intervine cu cîteva întrebări de 
sondaj, iar răspunsurile clare și precise 
v fără intirziere. Totul a mers bine... 
In foaia de examen Nicolae Bălosu a 
is®: cotat cu calificativul „foarte bine".

îascunde acum studenta Cecilia Co- 
■^rajSrtfcjcea ei răsună limpede in IP 
x. tai ^oratorului. Admir siguranța 
ris^xsălor. In subiectul „prelucrarea 
a-gJelor ;a cald", vorbește cu 
taie și competență

Acum este examinat Dinu 
Vorbește greu, cu pauze între 
tatonînd un teren necunoscut, 
voința și răbdarea profesorului

:gui 
:luc
seriozi-

Costiuc. 
cuvinte, 

Bună- 
___ , - , ț sint za
darnice. Studentului i se pun întrebări 
aiutătoare. Răspunsurile insă nu sint 
satisfăcătoare, abundă confuziile. Dinu 
Cosțiuc a fost notat1 pe bună dreptate 
cu calificativul ..insuficient".

Ultimul examinat in cursul 
dimineții a fost Nicolae Frățilă. 
Din răspunsurile sale precise 

ț recunoști să stăpînește temeinic 
materia. Examinarea lui Frățilă 
este o veritabilă discuție științi
fică, vie, suculentă, care continuă 
chiar după ce profesorul a trecut 
fn foaia de examen calificativul 
„foarte bine" .

După examen l-am reținut citeva clipe 
pe studentul N. Frățilă. La întrebarea 
mea mi-a răspuns bucuros care e 
cheia succesului său.

— Nu mă bucură atît calificativul ob
ținut, ci convingerea că am reușit să-mi 
însușesc materia. Și am reușit acest lu
cru pentru că în timpul anului am folo
sit la maximum studiul individual, ?e- 
minariile și consultațiile. In calitate de 
responsabil al grupei îmi pare rău că 
studenții T. Cazacenco, I. Codreanu și 
Dinu Costiuc au căzut la examen. Dar 
trebuie să vă spun că n-a fost vorba de 
„ghinion", ci de lipsa de cunoștințe.

Și iată acum părerea tov. profesor 
Alex. Chelărescu despre acest examen :

— Aș fi vrut ta toți cei 20 de studenți 
ai grupei să obțină calificativul maxim. 
Faptul că numai 3 studenți au obținut 
acest calificativ, iar alții au dat răs
punsuri nesatisfăcătoare arată că există 
o deosebire evidentă in modul de pregă 
tire al studenților. Majoritatea lor Insă 
au dovedit că au pregătit acest turner 
nu In „salt", că in generai probleme 
ie sint clarificate.

I AGH1XEI

nntoiii I ,n ,a<a laborato- 
UnASUL rului fizică o 

~ - agitație neobișnui.
STÂLIK - t4- Unii studenți 

sint calmi. a’»» 
deosebit de ner

voși, iar parte dintre ei Ișl mai 
revizuiesc cunoștințele răsfoind 
notițele.

In sfîrșit, primii zece studenți 
din grupa 23, Facultatea de auto
mobile. intră in laborator. Exa
menul de fizică — un examen 
greu, așteptat cu multe emoții — 
a Început.

Aurel Aron e primul care trage 
biletul. După el altul și altul... 
apoi liniștea cuprinde sala in care 
zece studenți caută să răspundă 
unor probleme grele pentru a do
vedi in ce măsură au fost băieți 
de ispravă și și-au văzut de învă
țătură.

Cei ascultați se prezintă destul 
de bine.

Studentul Craiu Damian, bună
oară, e mai calm decit in alte îm
prejurări, dovedind siguranță in 
ceea ce spune Așteptăm să ve
dem ce calificativ va căpăta. Dar 
cind tovarășul profesor Vasile 
Parpală se ridică și-i strînse 
mina, urind și celorlalți din grupă 
succese asemănătoare, ne-ain dat 
seama că-i vorba de un „foarte 
bine”.

. Și examenul a decurs in con
tinuare bine, majoritatea studenți- 

■ lor cbținînd calificative de „bine" 
și „foarte bine".

Examenul de fizică a corespuns 
muncii depuse de noi într-un în
treg semestru, a ilustrat eficacita
tea activității organizației U.T.M. 
în rîndul studenților, a meditații
lor organizate cu tovarășii asis
tenți. E grăitor, de pildă, faptul 
că studentul Florian Nițulescu, 
care la examenele de anul trecut 
a obținut și rezultate slabe la 
unele materii, printre care și fi
zica acum a răspuns frumos și 
în carnetul de student i-a fost 
trecut calificativul „bine".

Acesta e doar începutul. Spe
răm că la examenele următoare 
să obținem nu numai 12 califica
tive de „bine" și „foarte bine" ci 
și mai multe.

FURO IULIU
student la Institutul politehnic 

Orașul Stalin

Convenind pentru o convorhire 
asupra citorva probleme actuale 
ale invățămintului superior, to
varășul prof, ing Sergiu Rașeev, 
rectorul Institutului de petrol și 
gaze din București, a ținut totuși 
să precizeze:

— O convorbire strict orală 
nu-i așa ? In nici un caz nu tre
buie să scriu.

— Strict orală, tovarășe rector.
— In asemenea condiții... cu 

plăcere.
...Două zile mai tirziu, insta

lați intr-un birou modest mobi
lat, din eind în cind întrerupți 
de cite o secretară venită pentru 
o semnătură, de un decan venit 
pentru o informație sau un sfat...

— întrebările dumitale le am 
in față. Să începem cu prima, 
nu ? Proiectele de an.

— Sînt gata să notez, tovarășe 
rector.

— Bine Voi începe atunci cu 
o apreciere generală. Am primit 
de curînd comunicările decanilor 
celor patru facultăți. Fapt îmbu- 

fost 
de- 
de

Este ultima zi a anu
lui. Peste 
gongul va 
nopții.

lată-mă 
politehnic, 
iește atmosfera obișnuită 
a zilelor de examene. Să
lile destinate studiului 
sint mai populate ca de- 
obicei.

Am urcat scările spre 
sălile unde au loc exame
ne. Pe ușa fiecărei săli 
era prinsă o bucată de 
hirtie cu numele studen
ților aflați în examen. Pe 
unul din aceste tabele am 
citit numele unor stu
denți cunoscuți. Am in
trat în sală Cineva mi-a 
spus că sint studenții 
grupei 122, din anul II al 
Facultății de mecanică și 
dau examen la tehnologie 
Profesorul examinator, to. 
varășul Vasile Brumară, 
prorectorul institutului, 
își ocupase un loc într-o 
bancă mai în spate.

La tablă, studentul Mă. 
runtu Stan, lucra încet ți 
calm.

citeva ceasuri 
bate miezul

la Institutul 
Institutul tră-

— întrebările — mia 
spus tovarășul profesor 
Brumaru — sint legate 
de practica făcută anul 
acesta de studenți. Tov. 
Măruntu — după cite 
vezi — răspunde bine. 
In general, studenții s-an 
prezentat bine la examene 
— a continuat tov. pro
fesor discuția. Grapa a- 
eeasta este cea de-a doua 
pe care o examinez. Stu
denții care s-au străduit 
să învețe în cursul anului 
cu rose materia și primesc 
calificativele corespunză
toare. Mihai Sudrijan, Ra
du Rusu. Florea Cerghi- 
zan din grupa 122 și alți

fnnd suficient O precizare: nici 
tm student nu poate intra în se
siunea de colocvii și examene 
pînă nu-și predă proiectul

— Calitatea lor?
— Ajung și acolo. Și cu a- 

ceasta trec și în domeniul e- 
xemplelor. De pildă, deși studen
ții anului V de la Facultatea 
de ingineri economiști au dat 
anul acesta pentru prima oară 
proiecte la disciplinele tehnice de 
specialitate (element nou introdus 
in planul de învățămînt) calita
tea lor a fost la nivel aproape 
egal cu proiectele similare de la 
celelalte facultăți ale institutului 
nostru. Din 37 studenți care au 
dat proiecte la tehnologia țițe
iului doar trei au primit califica
tivul „suficient". Restul, „bine" 
și „foarte bine".

curator: proiectele de an au 
predate pînă acum (N.R.—24 
cembrie 1956) în proporție 
80—100 la sută.

— Fapt îmbucurător?
— Evident, în comparație 

situația din anii trecuți. De altfel . 
nu mi-am terminat ideea.

— Nu vă mai întrerup.
— Așa dar, proiectele de an au 

fost predate într-o proporție sa
tisfăcătoare. Aprecierile asupra 
calității lor le las pentru mal tir
ziu. Deocamdată citeva observa
ții privigd modul de organizare a 
muncii fn acest domeniu. De la 
început, străduințele decanatelor 
s-au îndreptat spre eșalonarea în 
timp a termenelor de predare. 
Aceasta, pentru a înlătura even
tualele obiecții și justificări ale 
studenților: lipsă de timp, ter
mene prea apropiate etc. Pentru 
aceasta s-a cercetat cu seriozitate 
numărul de proiecte pe care tre
buia să le predea studenții, pla
nul lor de învățămînt, timpul pe 
care-1 au pentru învățătură. Ter
menul limită fixat pentru preda
rea proiectelor — 15 decembrie— 
a ținut seama de toate aces’e 
condiții, in plus, am avut în ve
dere și eventualitatea refacerii 
sau compiectării unora, timpul 
pus la dispoziție pentru aceasta

CU

ea

6 studenți din grupa 124 
au primit calificativele 
„foarte bine". Din gru
pa 122, pină acum n.c 
unul din studenți nu a 
luat calificativul „insu
ficient". Studenții din 
grupa 124 s-au prezentat 
insă mai slab. Trei din- 
trei ei au primit califica
tivul „insuficient"

— Ați putea spune, de 
ce ?

Două exemple iți pot 
da. Studentul Florez Al- 
dea Ia «ele trei Întrebări 
care cuprind materia din 
cele trei capitole pe care 
le au cursurile respective 
a răspuns In felul urcă
tor : la prima întrebare 
a primit bine, la cea de-a 
doua a luat califi 
suficient, iar la ce 
treia a luat insa 
I-am mai dat o ini 
suplimentară din
parte a cursului șl nu a 
știut să răspundă. A~ 
dedus deci că «tuceatnl 
nostru pregătise ansa, 
cele două capitole a> 
cursului fccmpaxdn-» 
probabil că, șt 3d doaâ 
întrebări va otLae aota 
de trecere.

Și acra ț> despre a 
doilea exemplu. Acrei Co
man. care a taat tssufi- 
deat. Acesca a răspuns 
cine nasai la aater-a la 
care a avut canari scri
se. La întrebările sasde 
trecma să studieze pon
tele și materialul bibSo- 
grafic n-a știut

Intre timp studentul 
care răspundea la tablă 
terminase schițele pe care 
le avea de executat. Am 
întrerupt discuția noastră 
dind posibilitatea profe 
sorului să-și examineze 
studenții.

M OPREA

totuși ... .
lostuț student Eugen Burlacu, azi 
președintele tribunalului raional 
Suceava, a fost și el prezent la 
revelionul studenților Universită
ții „Alexandru Ion Cuza" din Iași 
și s-a distrat de minune, la fel 
cum s-a distrat aici și acum un 
an, și acum doi ani, în ciuda 
faptului că a terminat cursurile 
universitare în 1954. Desigur că 
există și o altă explicație care 
motivează prezența tovarășului 
președinte al tribunalului la reve- 
.ionj! studențesc. Dacă sinteți 
curioși, o să vă spun. „Explica
ția" e... tinăra Viorica Rotaru, 
studentă in anul V al facultății 
de chimie, logodnica tovarășului 
președinte.

I-am strîns mîna cu putere to
varășului Eugen Burlacu și am 
simțit din plin bucuria revederii, 
care de iapt mi-a prilejuit nume
roase dragi amintiri.

Orchestra a atacat t 
Privesc în jur să-mi 
parteneră și, fericită 
den;ă, inttlnesc 
cunoștință, pe _ 
studentă in anul I al
tătii de științe juridice. Mă
apropii de ea. Prezența ei îmi 
răscolește din nou amintirile... 
Virginia Lascu a fost in urmă 
cu ani fată de serviciu intr-o 
lăptârie. A urmat Facultatea 
TnuncîiorBsscâ și ăcuni_

— Visez cu ochit deschiși. Nu 
mai Ia condițiile de azi am putut 
deveni studentă. Apoi m-a luat 
de mini și m-a tras după ea pini 
ce am ajuns in fața unui tinăr.

— Este so;L meu. Ion Las- 
ca sîrunzar la întreprinderea 
E.TAC.

Am văzut îi 
neri puternica

— Vă brresc să fiți 
xaa fer cifi ca acum, 
aai, la multi ani 1

I. ANGHEL

tîrzie... totuși am 
însoțit de nelipsi- 
prieten, obișnuitul 

dar prețiosul carnet de reporter.
Și iată-mă pe Calea Plevnei, în 

fața impunătoarei clădiri a Ca
sei de cultură a studenților Prin 
ferestrele casei răzbesc stăruitor 
raze vii de lumină și acordurile 
muzicii îmbietoare.

Aci petrec revelionul tradițional 
studenții fruntași din toate facul
tățile Capitalei și invitații aces
tora, tineri muncitori.

La ce gindesc oare Ion Mămiță 
la Institutul de mine, Nico- 
Nicolăescu de la Universita- 
„C. I. Parhon", Gri gore Guzu 
la Institutul de agronomie 
Băicescu" și ceilalți? Desigur

de cracare catalitică, problemă 
de mare actualitate pentru dez 
voltarea industriei petrolifere, 
prevăzută de altfel și în Direc
tivele celui de-al doilea plan cin
cinal. Rezultatul ? Doi dintre stu
denți. Borisov UHana și Alex. 
Constantinescu, au sezisat cîteva 
probleme de calcul neindicate în 
metodica proiectului, mult mai 
complexe care depășeau mult 
nivelul cerut unui proiect de an

— Aceasta ar fi o cale. Cea de 
o doua ?

— Stimularea morală Studen 
ții știu că activitatea lor creatoa
re, originală, desfășurată pentru 
întocmirea proiectelor nu rămîne 
fără rezultat. De pildă, partea 
experimentală a proiectului de 
diplomă 
Petre și

ai studenților Valter 
Verman Ligia a intrat

; Prof. ing. Sergiu Rașeev
[ne vorbește:

un vals, 
i caut o 
i coinei- 

o altă veche 
Virginia Lascu. 

Facul-

ochii acestor ti. 
licărire a fericirii. 

Intotdea- 
La mui;i

In sălile Casei

s-a 
loc 
să 

Dar 
as-

Petrecerea 
studenților 
mediciniști

<*

*

mai rodnic, mai frumos in 
avem atitea de făcut., 
miezul nopții 1 Toate lumi- 
s-au stins pentru o clipă a- 
acompaniați de orchestra

de 
lae 
tea 
de 
,N.
la faptul că In curind unii vor fi 
ingineri, alții medici sau profe
sori. Cite visuri îndrăznețe, cite 
speranțe mari și ce de amintiri 
plăcute se leagă de această noap
te a revelionului începe un an 
nou, 
care

E 
nile 
poi.
Teatrului de Estradă, cei prezenți 
au intrat in anul 1957 cintind 
„La mulți ani".

Cu mare satisfacție a fost pri
mit cuvintul tov. Ion Iliescu, se
cretar al C C al U.T.M., preșe
dintele Comitetului de organizare 
• asociațiilor studențești din 
R.P-R, care a adresat studenților 
un cald salut cu prilejul Anului 
Nou.

Iar in noul an studenții sint și 
mai veseli; se ciocnesc pahare, 
pentru prietenia lor, pentru mun
ca lor și a părinților lor—

Sala de festivități, frumos îm
podobită cu ghirlande a devenit 
neincăpătoare și in ritmul muzi
cii perechile dansează—

— Dorina Drăghici! Dorina

Universitarilor

Drăghici I se aude 
noastră, și printre 
deschis un coridor, 
spre rampă, celei care avea
culeagă sute de aplauze... 
tot noi am avut bucuria să 
cultăm Și alți interpreți de muzi
că ușoară ca Florian Dorian, 
Magda Constantinescu, Maria 
Sereea etc.

y ntr-un colț al sălii un cerc 
I de tineri.

dansul? 
iată printre ei 
imortalizînd un 
rită atenția cuvenită.

— Vă doresc numai fericire și 
noroc — se adresează Maria Cos- 
ma de la Facultatea de ziaristică 
tinerilor Aurora Manolescu, dese
natoare tehnică și Sergiu Geor
gescu, student la institutul de 
arte plastice, care s-a făcut cu
noscut de curind „marelui public 
studențesț" prin afișul său care 
anunța apariția primului număr 
al revistei „Viața studențească"...

N-au lipsit în această noapte 
nici surprizele, căci cine și-ar fi 
închipuit că avind in buzunare 
moneda de cea mai mică valoare 
-----  1 ban de pildă — poți cîș- 
tiga o sticlă cu șampanie. 
Dar așa s-a întîmplat I Șint sur
prize de Anul Nou, ce să-i faci î

Surprize au continuat de ase
menea și în caricaturile expuse în 
sala de dans. Ar fi bănuit un 
student de la facultatea de Chi
mie că 
riști ca un băiețel ce-și 
baie intr-o retorta, sau cum s-ar 
fi putut imagina cei de la Tea
tru în costumul lui Hamlet, ți- 
nindu-și capul în miini 
bindu-se: „A fi sau nu

★
A început un an nou; 

cese, alte
Un an 

scurge și 
moți ani 
mai înălțător decit cel ce a trecut. 
Așa vrem noi, așa va fi.

La mulți ani, dragi prieteni 
stadenți.

Nu le place oare 
Ne apropiem..' 

și fotograful, 
moment ce me-

este văzut de carjcatu- 
face

alte suc- 
bucurii ne așteaptă, 
nou a început și se va 
el printre cei mai fru- 
ai noștri; el va fi insă

TIMIȘOARA (de Q 

la corespondentul 
nostru). — Deși yjfs 
carnavalul studen- 
ților de la Fa- 
cultatea de medi- * x 
cină din Timișoara 
a început în 1956 

și s-a sfîrșit in prima dir 
a lui 1957, celor prezenți 
părut scurt.

Este și firesc ca p șsi 
petrecere să le absoarbă î 
tul, să-ți dea din plin c 
bucurie, de veselie, de pe 
Dar fiind un lucru ce m 
fi uitat cred că se cade s 
cem 0 caracterizare suma

Revelionul a fost dese 
țov, conf. dr. Nicolae Dri 
prodecanul Facultății de : 
nă generală, care a feliei! 
toți cei prezenți cu ocazi 
lui an care,., batea la uș 
mai vorțrit asistentul dr. 
Atanasescu din partea ori 
(iei de partid și ștuder 
anul V IJeana Chececheș d 
tea consiliului asociațiile 
dențești din Timișoara.

Apoi, studenții în gruf 
mers la fiecare profesor, a 
lat împreună și le-au m 
pentru strădania pe care o 
pentru a-1 pregăti ca medi 
inșțruiți.

In sala mare atmosfera 
atît de plăcută. Nu au lip; 
prizele: dansul profesorjlo 
sul anului VI, radianta 
imprimat pe bandă de m; 
fon...

Iu timpul petrecerii au r 
mit un oaspete, pe protest 
Benedict Menkes, membru 
pondent al Academiei R.P 
tele l-au invitat la dai 
cum nu știa nici valsu 
tangopri a trebuit găsită 
(ie. Aceasta a fost, ca tot 
perinița. Orchestra s-a 
mat, iar distinsul oaspe 
deseori solicitat

Sadesfri orgo-tzamri ai *crc- an
•e.z ca fi băutor: Instrumnuie
tr-m coif îfi așteptau și eîe as pinii.

Dansul a început cu un vals. Apoi un tangou; g.unu. râsete, 
.eselie...

Ora 12 noaptea!
— La mulși ani I
— Mulți ani fericiți I
Se felicitau reciproc studenți de la toate facultățile.
In mijlocul lor a venit acum academicianul Constantin Daico- 

aiciu. rectorul Universității „Victor Babeș".
fn cuvinte pline de căldură el le-a urat studenților ani mulți 

și fericiți și noi succese pe drumul atragerii de noi studenți in 
rindurile fruntașilor la învățătură.

supra capacității de asimilare a 
materiei de către studenții anu
lui, ar duce în ultimă instanță 
la creșterea calitativă a nivelului 
general de pregătire a studen
tului.

După o scurtă pauză reluăm 
convorbirea.

— Să trecem la a doua între
bare. Pregătirile noastre pentru 
recenta sesiune de colocvii și e- 
xamene. De acord ?
- Da.
— Bine. Am să mă refer la un 

singur aspect. Printre recentele 
măsuri luate de Ministerul Invă- 
țămintului se află și aceea privi
toare la desființarea colocviilor la 
materiile la care se dă în același 
semestru examen Totodată, se 
stabilește ca la materiile la care 
se fac lucrări de laborator stu-

I STANCULESCU

DU

laborator, apoi se trece la exa
menul teoretic în cadrul căruia 
prezintă profesorului și referatul 
întocmit pentru lucrarea experi
mentală. La examenele de termo- 
tehnică și extracția țițeiului, pro
bele de laborator durează prea 
mult timp. De aceea, examenul 
îmbină o problemă teoretică cu 
una di.u lucrările experimentale, 
executată în laborator în cursul 
semestrului. La alte materii ca, 
de pildă. Ia chimia analitică și 
chimia țițeiului, unde de aseme
nea o lucrare de laborator durea
ză foarte mult dar este absolut 
necesară, pentru , a se verifica 
dacă studentul a căpătat îndemi- 
narea unui bun analist, proba 
practică se desfășoară în ultima 
ședință de laborator a semes
trului.

Despre proiecte,
colocvii și planuri de viitor

— E acesta un exemplu cu va
loare generală ?

— In linii mari, da 1
— Cum se explică calitatea su

perioară a proiectelor ?
— Ar fi mai multe cauze. Des

prind deocamdată cîteva : teme 
interesante de proiecte, stimula
rea morală a celor mai buni,

— Vreți să ne dați explicații 
suplimentare ?

— Cu plăcere. Una din preocu
pările noastre de seamă este aceea 
de a stimula și prin tema proiec
tului gîndirea creatoare a studen
ților, să facem apel la cunoștin
țele lui teoretice anterioare și la 
cele căpătate în perioada de prac
tică. Datorită' acestui fapt nici un 
proiect nu este identic cu altul. 
Comun între proiecte este doar 
metodica de calcul. In rest, fie
care student primește un tip di
ferit de instalație, sau date de 
bază diferite.

— Avantajele unei atari me
tode ?

— Nenumărate. în primul rînd, 
legarea studentului chiar înainte 
de absolvire de procesul indus
trial general. De pildă : studenții 
anului V de la Facultatea de teh
nologia țițeiului au primit ca 
teme proiectarea unor instalații

în componența unei comunicări 
științifice făcute 
mia R.P.R-

— Bine, dar...
— Era vorba de 

diplomă, nu ? Nu-i 
zicere. Ca să ajungi la un ase
menea rezultat trebuie să știi să 
lucrezi cu pasiune științifică și la 
întocmirea unui proiect de an.

— Intr-adevăr. Mai sînt și alte 
cauze ?

— Da, însă acestea acționează 
în minus. Am să-ți vorbesc despre 
două. Prima după părerea mea, 
ar fi' necesitatea susținerii de 
către student la catedră a proiec
tului de an. Deocamdată, noi 
folosim această metodă numai cu 
unii studenți mai slabi, 
de suspiciuni. O lărgire a 
metode cu toți studenții 
foarte necespră.

In al doilea rînd, cred 
trebui să se revină la sistemul 
titularul unui curs să conducă 
cîteva proiecte de an, o grupă de 
studenți la practică în producție 
și în unele cazuri seminarul unei 
grupe de studenți la materia res- 
oectivă. Revenirea la acest sistem 
ar suda legătura. între curs, se
minar și practica in producție, ar 
orienta mai bine pe profesori a

la Acade-

un proiect de 
nici o contra-

pasibili 
acestei

ar fi

că ar 
ca

dențli să dea în cadrul examenu
lui și o probă practică.

Aceste măsuri vin în ajutorul 
studenților, lăsîndu-le mai mult 
timp liber pentru învățătură. Cind 
s-a discutat aplicarea lor in in
stitutul nostru au existat însă la 
cîțiva profesori tendința de a 
ignora această latură. In speță, 
e vorba despre faptul că ei soli
citau pentru proba de laborator 
o zi specială, în cadrul sesiunii, 
afară de ziua 
lui, lucru care 
mod inutil pe

— Cum s-a 
situație ?

— Problema 
diferențiat, în 
la care se dă

— Adică ?
— De pildă la fizică. S-a stabi

lit ca proba experimentală de la
borator să se desfășoare în a- 
ceeași zi cu examenul. Fiecare 
student execută întîi o lucrare de

afectată examenu- 
ar fi încărcat în 
studenți.
rezolvat această

a fost rezolvată 
funcție de materia 
examen.

— Alte măsuri pe care le-âți 
luat ?

— Cele obișnuite în preajma 
unor asemenea evenimente.

O nouă pauză...
— Tovarășe rector...
— Ultima întrebare, nu ? Pla

nurile noastre de viitor. In puține 
cuvinte, totul ar putea fi expri
mat așa : in primul rtnd grija 
pentru educația comunistă a stu
denților,

— Măsuri ?
— Multe și mai ales variate. 

Incepînd cu analiza In cadrul 
consiliului științific al Institutu
lui și în consiliile științifice ale 
facultăților a unor cursuri — li
nele predate, de către tinere 
cadre didactice, altele predate de 
către cadre vîrstnlce cu expe
riență didactică — și pînă la ri. 
dicarea prestigiului comitetelor 
de cămin prin acordarea acesto
ra a dreptului de a sancționa pînă

la un anumit grad de sancțiune 
în colaborare cu administrația că
minului și cu delegatul organiza
ției U.T.M. și al asociației stu
dențești.

— O idee nouă.
— Nu tocmai. Astfel de prove, 

deri există in regulament, dar 
ele n-au fost practic aplicate. In 
fond, cerințele noastre față de 
aceste comitete privind educarea 
studenților in spiritul grijii pen
tru bunul obștesc, a păstrării 
igienei și unei ținute cetățenești 
corespunzătoare erau aproape a- 
nula te din moment ce aceste obli
gații nu erau complectate cu 
drepturi acordate comitetelor, în
tre care și dreptul de sancționare. 
Centralizarea sancțiunilor la rec
torat ducea inerent la întîrzieri 
și uneori chiar la greșeli, fapt 
care va putea fi înlăturat — 
credem — prin aplicarea acestei 
măsuri. Ea va contribui la for
marea și întărirea în masa stu
denților a unei opinii publice să
nătoase.

— Alte inițiative ?
— Ridicarea răspunderii cadre

lor didactice — în special a asis
tenților și a aspiranților tineri — 
pentru o mai eficientă muncă de 
educație în rindul studenților. 
Totodată, rectoratul a recomandat 
comitetului organizației U.T.M. 
formarea unui activ larg de in
structori U.T.M. pe ani de studii 
alcătuit din cadrele didactice ti
nere ale institutului.

In rezumat, acestea sînt unele 
din măsurile preconizate de noi 
pentru semestrul II. Ne revine 
sarcina să controlăm aducerea 
lor la îndeplinire și să găsim și 
alte măsuri ce pot îmbunătăți 
activitatea în institut.

I-am mulțumit tovarășului rec 
tor pentru amabilitatea dovedită 
și am plecat cu asigurarea unei 
colaborări mai continue pe viitor, 
cu ziarul nostru.

I. DELEANU

Primele clipe ale un 
• nou. Sint pline paharels 
« trq cuvenitul toast ?

0 nouă luc
pentru

stude
De curind a apărut în 

de stat „Agro-silvică" 
„Organe de mașini", pr 
crare complectă, apărută 
prezent în limba romlnă.l 
rea este efectuată de <1 
Ion Lupescu și Victor I 
ambii profesori l0 Institui 
nic din Craiova, I

In manual sint tratate 
problemele ce trebuie șl 
legătură cu organele de I

Fiecare capitol e Insei 
desene și detalii, la măi 
trivite, și clare pentru ] 
mai ușor înțelese de .sfuJ

De asemenea, în nouli 
se găsesc o serie de prol 
lucrări practice tntllnite I 
in producție 
a colaborat 
nescu.

Odată cu 
crări s-a 
acută : a materialului t/d 
tar necesar proiectării 
struirii organelor de mal

In prezent autorii cu 
gestii și propuneri de la 
și constructorii de mașini] 
vor ține seama la o mia 
editare a cursului.

ROMEO POPESC 
student 

Institutul tehnic Crai

la elaborare^ 
ing. Teodol

apariția aci 
rezolvat o

t4
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RAIONUL
„N1COLAE BALCESCU" :

Centrul de afișare nr. 1. Calea 
ahovei nr. 40, în localul Școlii 
edii de fete nr. 19. Centrul nr.

Calea Șerban Vodă nr. 62, tn 
•calul Școlii de 7 ani-băieți nr. 
19. Centrul nr. 8. Str. Pândele 
oșca nr. 2, în localul Școlii de 
ani de fete nr. 114. Centrul 

r. 4. Calea Văcărești nr. 324, în 
•calpi Școlii de 7 ani de băieți 
r 100. Centrul nr. 5. Str. Im 
aratul Traian nr. 44, în localpi 
ibliotecii. Centrul nr. 6. Șos. 
erceni nr. 71. în localul canti- 
ei populare. Centrul nr. 7. Str 
ăcustei nr. 3, în localul Școlii
e fete de 7 ani nr. 109. Centrul 
r. 8. Șos. Olteniței nr. 57, în lo- 
alul Sfatului popular al comu- 
ei Popești-Leordeni. Centrul 
r. 9, Șos. Giurgiului nr. 110, tn 
icalul Sfatului popular al comu 
ei Jilava.

RAIONUL „1 MAI":

LPRIETENIA DINTRE POPOARELE NOASTRE ARE 0 RAZĂ SOLIDĂ1’
lamijdupă amiază « 

in nulr-ul hotelului Atti

gațjUof Adunării. Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină 
și a Comitetului Popular din 
Pekin, La conferință au partici
pat redactori' ai ziarelor centrale. 
Agenției Romîne de Presă, Radio
difuziunii, precum și corespon
denți ai presei străine.

A participat Ke Bo-nian, amba
sadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

Conferința de presă* a ioșt 
deschisă de tov, Pin Cijen, con
ducătorul delegației.

Li Țzî-en, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților populari 
din întreaga Chină, vicepreșe
dinte al Copiitetului pe întreaga 
Chină al C.C.P.P., președintele 
Comitetului revoluționar al Gq- 
mindanuiui. locțiitor aj conducă
torului delegației a vorbit despre 
activitatea Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină.

El a arătat sarcinile ce revin 
conform Constituției R.P- Chine
ze acestui organ, activitatea sa 
în controlul instituțiilor de stat, 
în respectarea legalității, în or
ganizarea muncii deputaților pen
tru a asigura legătura strinsă cu 
măsele

Pentru a întări relațiile de co
laborare și de prietenie dintre 
adunările populare din diferite 
țări, Comitetul Permanent al A- 
dunării Reprezentanților Populari 
din Întreaga Chină primește vi
zitele delegațiilor parlamentare 
din diferite țări și trimite dele
gații ale Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină 
în diferite țări.

Referindu-se la necesitatea a- 
cumulării unei experiențe oft mai 
bogate, vorbitorul a spus:

In vizita pe care o facem acum 
în țara dv. ne străduim odată cu 
întărirea relațiilor de prietenie m a vuiiiiilixț. UC UțlVUlld pc 
dintre țările noastre, să învățăm-care o simt ei după fiecare recoltă 
din experiența acțjvitătii Marii bună obținută în urma cooperați 
Adurjări Naționale a R.P.R., a vizării. Atunci cînd noi am auzit 
aptivității Prezidiului Mari; Adu- că dv. îmbunătățiți viața țărani. 
nări Naționale, pentru a îmbogăți .lor și cind am auzii de recenta

ni«e. Dacă Taivanul Va fi elfbe- —«—

Kt^nS5npSifstano^ri‘ Conferința de presă 
cit și în foțușul păcji î®, Afia si 
în întreaga lume. Guvernul nos
tru șira exprimat îți repetate rin- 
duri punctul de vțdere că noi 
sîntem gata să ducem tratative 
cu autoritățile din Taivan cu pri
vire la măsurile și condițiile 
concrete în vederea eliberării 
Taivanului pe cale pașnică".

A luat apoi euvîntul Cen Țian 
membru al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Apărării, membru al Co
mitetului permanent al Comite
tului pe întreaga Chină al 
C.C.P.P., vicepreședinte al Comi
tetului Revoluționar al Gomin- 
danului, președintele Comite
tului Popular din provincia Hu
nan, locțiitor al conducătorului 
delegației, care și-a expus im
presiile culese în timpul vizitei 
în țara noastră.

Atunci cînd am văzut minuna
ta natură, munții și apele tării 
dv. ne-am reamintit de natura 
patriej noastre și de tjogțățiile 
subsolului patriei noastre. Atunci 
cînd am văzut rafinăria de pe
trol hr'. 1 diq Ploești și uzina de 
tractoare „Rrnst Thălrrțann" pre
cum și Combinatul poligrafic 
Casa Scînteii, cînd am văzut 
munca plină de abnegație a 
muncitorilor, cînd am văzut cum 
le strălucește în ochi bucuria vie
ții noi, ne-am reamintit de mun
citorii și funcționarii patriei noa
stre, care se iau la întrecere cu 
vremea.

Atunci cînd am văzut gospodă
ria agricolă colectivă „Tudor 
Vladimirescu" din Hărman și 
cînd ne-am dat seama că nivelul 
de viață al membrilor colectivei 
crește pe zi cp trece, ne-am rea
mintit de sutele de milioane de 
țărani muncitori din țara noastră, 
ne-am reamintit de bucuria pe   I Ul — ■ V—M, 

țiin experiența acțțyjtptii Marii bună obținută în urma cooperați 
Adurțări Naționale a R.P.R., a vizării. Atunci cînd noi am auzit 
aptivității Prezidiului Marii Adu- că dv. îmbunătățiți viața țăran:, 
nări Naționale, pentru a îmbogăți ,ior și cînd am auzii de recenta 
experiența , Comitetului P.erma- hotărîre a partidului și guvernu- 
nent al Adunării Reprezentanților lui țării dv. prin care se desfiin- 
Populari din întreaga Chină. țează cotele la cea mai mare 

In continuare vorbitorul a răs- parte din produsele agricole, 
puns la o întrebare privind pp- ne-pm reamintit de politică justă 
lițica R.P„ Chineze bș jȘfgblema care se duce în țara noastră în (T-afnamihat I « •.................... • •

avut Î-Qc
... ______ _.....llhee Pa

lace o conferință de presă a dele-
în continuare Cijan Bo-tziun 

I tanților Populari din
C ' '
tului pe 
C.C.P.P., , ,-------  -- --
gii democratice chineze, președin
tele Partidului democrat munci- 
toresc-țărănesc din China, minis
trul Comunicațiilor al R. P- Chi
neze, locțiițor al conducătorului 
delegației a vorbit despre viața 
minorităților naționale din Ch na.

China este o țară multinațio
nală — a spus el. Pină acum s-a 
stabilit că în China trăiesc 40 de 
minorități naționale, in total 
35.000.000 oameni, adică 6 la șuta 
din întreaga populație a Chinei.

Politica dț bază a guvernului 
chinez in rezolvarea problemei 
naționale a fost crearea de re
giuni autonome și sprijinirea dez
voltării economice și culturale a 
minorităților naționale.

După constituirea R P. Chi
neze, guvernul a alocat niari 
fonduri pentru a ajuta minorită
țile naționale în dezvoltarea e- 
conomiei și culturii și in acest 
domeniu au fost obținute rezul
tate cqnsiderabile.

Cijan Bo-tziun a răspuns în 
continuare la întrebarea pusă de 
ziariști in legătură cu perspecti- 
vele relațiilor dintre China și Ja
ponia.

Politica R. P. Chineze — a 
spus vorbitorul — este o politica 
de pace. Oricit ar încerca Statele 
Unite ale Americii în momentul 
de față să împiedice restabilirea 
relațiilor normale dintre China și 
Japonia, eforturile lor se vor sol 
da cu un eșec. Restabilirea reia 
țiilor normale dintre cele două 
țări ale noastre corespunde atlt 
intereselor țării noastre, cit și in
tereselor Japoniei.

Răspunzînd unei alte întrebări 
Cijan Bo-tziun a vorbit apoi des 
pre poziția R.P. Chineze față d 
mișcarea de eliberare naționala. 
Poporul nostru — a spus vorbi
torul — a suferit țimp îndplun 
gat urgia colonialismului și a 
avut o experiență dureroasă^ Este 
firesc ca poporul nostru să nu
trească o simpatie profundă față 
de orice luptă împotriva colonia
lismului și pentru apărarea inde
pendenței naționale.

Anul acesta poporul nostru a 
fost cuprins de o mare indignare 
față de agresiunea imperialiști
lor englezi și francezi împotriva 
Egiptului și a dat în măsura po 
sibilităților tot sprijinul luptei 
drepte a poporului egiptean.

Noi ne pronunțăm pentru res- 
□ectarea celor cinci principii ale 
coexistenței pașnice elaborate la 
conferința de la Bandung, ipdife- 
ent dacă este vorba de o țară 
nare sau o țară mică.

Referindu-se la activitatea de 
;onstrucție economică și cultu
rală din China și la munca sin
dicatelor din acesi domeniu Liu 
Cian-sen, vicepreședinte al Fede
rației Sindicatelor din întreaga 
Chină a apus: Sindicatele din 
China traducînd în viață sarci
nile trasate de Partidul Comu-

nist Chinei, mobilizează și ^rgaa 
nizează masele largi ale munct 
torilor la activitatea de construe- 
ție .ecoușmicș, culturală și poli
tică a jării. Sindicatele educă 
permanent masele largi aja mun
citorilor in spțritul patriotismu
lui socialist și al internaționa
lismului proletar, stimulează și 
încurajează pe muncitori și mun
citoare in producție pentru ca ei 
să fie ÎU fruntea activității poli- 
tițe Și sociale. Conștiința politi
că a maselor largi ale muncito
rilor ș-a ridicat, solidaritatea lor 
s-a întărit, s-a stabilit o atitudine 
nouă față de muncă.

In ultimii ani masele largi ale 
funcționarilor și muncitorilor, 
sub conducerea Pârlitului' Comu
nist Chinez și a guvernului chi
nez, au desfășurat mișcarea de 
transformare socialistă a între
prinderilor industriale și comer
ciale.

In încheierea conferinței de pre
să a luat euvîntul tov. Pin Cijen, 
care a spus:

Vizita noastră în țara dv. n-a 
fost de lungă durată. Insă in 
cursul vizitei noastre noi am 
avut ocazia să stăm de vorbă cu 
tovarăși din conducerea partidu
lui și guvernului țării dv.' a Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
cu tovarăși din conducerea dife
ritelor organe locale ale puterii 
de stat. Din aceste discuții noi 
am constatat că convingerile 
noastre, punctele noastre de ve. 
dere sînt unitare și că prietenia 
dintre popoarele noastre are o 
bază solidă.

V-ati interesat, tovarăși, despre 
<-hina. Vă spunem că și R.P. Chi
neză este un bastion puternic al 
agărului socialist.

Din ppnet de vedere politic, 
im punct de vedere al transfor
mărilor sociale, noi am desăvir- 
Șit nu numai revoluția hurghezo- 
iemocrată, ci am deșăvîrșil iri li- 

■!II_’I,ari, Și revoluția socjaliștă
Planul cincinal al thri'i va fi 

rndepliutt înainte de termen și 
chiar depășit. Anul acesta la noi 
8^0^ninuUUatii 5i Secetâ' Circa 
3.WU.OOO hectare de pămint au 
fost inundate, suprafață ce re. 
prezintă a 15-a parte din supra
fața agricolă a țării, patorită 
faptului ca la noi agricuțtura 
este cooperativizată, deși am 
suferit aceste calamități, produc, 
fia globală agricolă nu s-a mic- 
înr^ ^Ldimpo,.rivă a crescut cu 
10.000 000 tone față de produclia 
anului trecut Producția indus
triei grele și industriei ușoare a 
crescut și ea S-a Îțnbunătățit 
viața muncitorilor, țăranilor, in- 
teiectuahlor și a altor paturi ale 
populației. Țar, dv. este un 
bastion puternic care se află in 
partea de vest a lagărului socia
list, iar țara noastră este un 
bastion puternic ce se află tn 
partea de răsărit a lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică. Ele sînt două țări priete
ne care luptă pentru pace, demo
crație și socialism.

In numele celor prezpnti tov. 
I. Mihăileanu, membru în cole- 
giul redactional al ziarului „Sein. 
teia“, a mulțumit oaspeților chi
nezi pentru interesantele expu
neri făcute.

deputat în Adunarea Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, vicepreședinte al Ccuți.te- 

' : întreaga Chină al
Vicepreședinte al Li-

a solilor marelui 
popor chinezMinisterului Industriei 4t„j 

re. Centrul nr. 2. Str. PC i 
cu calea Griviței nr. 13 IL' • 
calul Institutului politehs; • 
trul nr. 3. B-dul Ana IpăL-” • 
cu str Lt. Lemnea nr. i 
calul Ministerului Sănăt," j • 
trul nr. 4. Calea Victorie® • 
Centrul nr. 5, B-dul Nî . i 
tqiescu nr. 52. In local01.'' • 
mixte nr. 3. Centrul nr.’re_ i 
Kuibîșev nr IA, in local-, • 
terului Sănătății. Centr?'; i 
Calea Dorobanți nr. 163'"° • 
iul liceului I. L. CaragiJ0 • 
trul nr. 8, B-dul Gener10" j 
Staliq nr. 1, în localul , •
lui de istorie. Centrul n;*" » 
Pipera nr. 2, in localuiL111 • 
lui de zi. Centrul nr.ina • 
București-Ploești nr. 8, ț 
Bibliotecii Băneasa. Ceur‘ • 
II. Comuna Otopeni, . . • 
din B-dul R.P.R. nr. 9o;ul i 
de Sus. Centru! nr. 12. •
Otopeni, în localul biblr1’ • 
str. 23 August nr. 21. j 
nr. t3. Comuna Otopeni*"! j 
iții bibliotecii din str. T *' • 
dimirescu nr. 21.

RAIONUL „V. I. LEai?

ct.Centrul de afișare nr,g_ 
6 Martie nr. 9 pasajul 
sediul Sfatului popular 
lui Lenin Centrul nr. 2r.u 
Creangă nr. 2, în loc^1’ 
mixte de 7 ani nr. 121 ; 
nr. 3. Str. dr. Pasteiye; 
Centrul nr. 4. Calea 11 ? 
brie pr. 201, în sediul ru ] 
populare. Centrul nr. ea ■ 
Rahovei nr .281, în sediie" • 
„Electromagnetica". Cer ț 
Str. Mărgeanului nr. 2?" ț 
iul ȘcoLii mixte de 7 a^a ? 
Centrpl nr. 7. Str. Amu>n ; 
35. în localul Școlii m • 
ani nr, 141. Centrul nre-f 
Ferentari nr. 96, în Iocu:j 
de 7 ani nr. 133. Cen^_ ; 
Prelungirea Ferentari qe î 
localul Școlji de 7 an>r ț 
Centrul nr. 10. Str. Șc<. ? 
la 144 Canal). Centri^ ț 
în sediul Sfatului popqe ț 
munei Bragadiru diif- ț 
Bragadiru. Centrul te ? 
țn sediul Sfatului poptțr.« 
munei Măgurele, din co ț

nr.

), Centrul nr. 2. în localul Șco- 
! din str Popa Rusu nr. 12. 
entrul nr. 3> Str. Tunari nr. 52. 
i localul Școlii mixte nr. 25. 
entrul nr. 4. Str. Mașina de 
tine nr. 63, în localul Școlii de 
ani băjeți nr. 27. Centrul nr. 5. 
tf. Maica Domnului pr, 68, tn 
calul Școlii mixte nr. 32. Cen- 
ul nr. 6, Str. Doamna Ghica nr. 
în localul Școlii de 7 ani mixtă

r, 30. Centrul nr, 7. Ștr. 30 De- 
imbrie nr. 25, In localul Școlii 
ixte de 7 ani nr. 39. Centrul 
r. 8. Str. Corăbiei nr. 59, în Io
dul Școlii nr. 35. Centrul nr. 9.
ir. Ceaikovski nr. 27, in localul munei Măgurele, 
colii mixte de 7 ani nr. 40. Cen- ^ure*e-________
ul nr. 10. Str. Oltarului nr. 11, 

localul Școlii medii mixte nr.
I Centrul nr. II. Șos. Ștefă- 
sști nr 13 în localul Sfatului 
ipular al comunei Voluntari.

RAIONUL „1 V. STALIN" :

Centrul nr. 1. Str. Icoanei 
-5, în localul Școlii mixte

Centrul de afișare nr. 1. Ca- 
a Victoriei 63—69, în localul

Premiera piesei 
„CAUȚIUNEA"

Pe scena Teatrului .,Constan- 
t Nottara". a avut loc luni 
ara premiera piesei „Cauțiu 
a" de scriitorul german Hans 
icke.
Din distribuție au făcut parte 
tgenia Bădulescu, Titus Lapteș, 
tist emerit al R.P.R.. Chirii E- 
nomu, Llviu Ciulei. Dem Savu, 
mrge Mânu, ,C. Dinescu, Iprie 
trie și alții.
Direcția de scenă este semnată 

Mircea Avram, decorurile de
Ircea Bodeanu și Paul Bortnov- 
i, iar costumele de Maria 
rtnovski

(Agerpres)
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A intrat în 
de j

In penultima zi a astă 
la ora 12.54 a intrat înde 
noua linie de înaltă t«re 
110 kV care pornește rn 
trala electrică de termlip 
Borzești și străbate er- 
podgorii ale Odobeștiiu- 
ciului, mănoasa luncă 
ajungînd la Galați. PilO 
linie s-a făcut legătm. 
sistemul energetic Gala 
cu sistemul energetic in 
vei li-

Noua linie de inaltăl. 
de 110 kV prezintă o la 
deosebită pentru dezvoe. 
nomică a localităților ri, 
Mo’doveî. Cu pnergiaul 
de centrala electrică e- 
ficare din Borzești sh- 
tate numeroase întrept- 
din regiunea Galați, pre 
— fabrica de cărămizir, 
care din comuna Doii 
norul de tablă subțirel, 
nele „Cristea Nicolae"ii 
brică de sirmă, cuie i. 
din Galați precum și i- 
localități situate de-a-ln 
seului acestei linii. 1- 
mentarea cu energie )

falvanului.
„Poporul chinez — a spus ți 

Txi-șen r- va eiibefa neapărat 
Tăivamtl. Aceasta> este voința ji- 
nanimă de neclintit a celor 
6QO.OOQ,OQQ dq,.qpmeni din țața 
neastrăsj Guvernul nostru a ară
tat de mai multe ori că sînt două 
căi posibile de a elibera .Jaiva- 
nul via lei' răzlktiului’ ■ ș/L calea

Ț'poru] chinez dorește foarte 

mult ■ Si 39' Străduiește să elibe
reze Taivanul prin mijloace paș-

SPORT

ercul tinsrilo
îărrcile. ghfvecele cu flori de 
ferestre, toate-ți am'ntesc de 
sa unde ai invățat să deslușe- 
slove'.e. Elevii insă, care de 

fel nu lipsesc nici ei îți arată 
ceea ce va urma nu-i o lecție 
șnuită de școală 
iăieții spătoșț, tetele cele min

au trecu: cu ani în urmă prin 
Miile micilor școlari cărora a- 
n le-au luat locul Și pe dea 
ra. disciplina lasă mult de 
it. RIsetele, discuțiile aprinse 
u contenii deși învățătorul la 
etjră iși face ultimele pregătiri 
tru a incepe lecția.
Idată orinduite toate planșele 
esare, se anunță titlul primei 
ii . „Originea și evoluția 0- 
lui pe pămint".
ktenția a luat locul zumzetu- 
zgomotos Totuși, elevii ace- 
nu mal sint deprinși cu ,.d|s 

ins". se grămădesc cu toții în 
ti învățătorului, tn jurul plan- 
lr
.Așa a început, In octombrie, 
na lecție a cercului naturali- 
>r din comuna Plavia, raionul 
:ov.

lor șl ale babelor dornfe 
rate „știința". Și, In s- 
în multe case lumina - 
tocmai tîrziu căci flăcăi 
spunea tuturor din <_ 
flase la lecție. Mamele’ 
speriate peste gură cî’ 
asemenea „păcate", băț- 
bau mereu „dar prin- 
cine a făcut-o și care; 
tîi: oul sau gaina ?“, 
șuguhete. Puiandrii cat 
să știe cit mal multe, 
nici o vorbă de-a lui 
de a țățichii. Tatăl, cț 
obicei, de data asta n 
discuție spre a susțin 
„părerea familiei", căt 
nici el de partea cui s 

A doua zi toi satul 
discuta pretutindeni de 
naturaliștilor, despre i 
învățau aci. Nu-i mai 
vărat că și în orgar 
U.T.M. se vorbea mi 
cerc Acei utemiști car 
cu neîncredere alcă 

lărerea 
lena, 

la cerc 
de Tet 
IJ.T.M. 
de con

Primul joc 
fotibaiițtilor romini 

in Grecia
Echipa selecționată de fotbpl 

a orașului București a sosit ia 
Atena la 30 decembrie, fiind în- 
timpinată cu căldură de reprezep. 
tânji ai forurilor sportive din 
Grecia. Turneul fotbaliștilor ro- 
mini suscită un mare interes 
printre amatorii de sport din 
Grecia. Așa după cum s-a mai 
anunțat echipa Bucureștiului 6us. 
ține 3 partide în Grecia. Fotba
liștii romîni au Intilnit la 1 ia
nuarie la Pireu redutabila echipă 
campioană a Greciei, Olimpiakqs. 
Aproape 17.000 de spectatori au 
urmărit un joc de ridicată valoa
re tehnică care s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : I—l (0—0) 
Scorul a fost deschis de echipa 
bucureșteană în rpinutul 66 prin 
Ozon. Gazdele au egalat în mi
nutul 81 prin Ifinas.

Echipa Bucureștiului a aliniat 
următoarea formație: Toma, V. 
Zavoda, Brinzei, Neacșu, Onisie. 
Bone, Cacoveanu, Constantin. 
Ozon, F. Zavoda, Tătara.

Postul de radio Atena a elogiat 
comportarea sporțivă a jucătorilor 
romîni, arătînd că ei au fost căl
duros aplaudați de spectatori.

Astăzi echipa Capitalei noastre 
va întîlni la Atena selecționata 
orașului ..

ai

Peste cîteva zile

pace la 
aceeași

*
Aceeași clasă, aceiași i 
și invătăior. Victor 
ceea ce-i mai curios, 
i de lecție ,.Originea 
3 omului pe pămint". 
tai ziua.
uriupllatea nu ți dă 
lui că s-ar putea ca
ie să fie ținută de două ori 
tund cauți explicații. Una din 
e presupunerile este valabilă 
astă a doua lecție este urma- 
celei dinții De altfel expu- 

:a te lămurește : — s-a ajuns 
imul de Neanderthal, de Cro-
'non
nul după altul, lucrurile noi 
te dărîmă povestirile bunici-

Campionatele 
internaționale de tenis 

de masă ale R.P.R.
Peste cîteva zile Capitala țării 

noastre va găzdui prima manifes
tație sportivă internațională a 
anului. Este vorba de tradiționa
la competiție a campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
R.P.R. egre va rețin! pe cei mai 
valoroși jucători din R.P. Chi
neză. R. Cehoslovacă, R.P. Un
gară, R.P.F. Iugoslavia, R.P.R. 
și alte țări. Concursul va începe 
la 10 ianuarie și va dura pînă la 
13 ianuarie. Programul cuprinde 
întreceri de simplu bărbați și fe
mei, dublu feminin și masculin 
și dublu mixț.

La campionatele internaționale 
de Ia Buourești lotul jucătorilor 
romîni cuprinde printre alții pe 
campioanele mondiale Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller, Matei 
Gantner, Toma Reiter, Paul 
Pesch și Tiberiu Harasztosi. De 
asemenea vor evolua cu acest 
prilej și o serie de jucători care 
s-au remarcat cu pcazia ultimelor 
jocuri prjntj;e care Gh. Cobîrzan, 
Radu Neguloscu, Maria Gavri- 
lescu. Mariana Barasph și alții.

★
— Jucătorii de tenis de masă, se- ! 

î'"apro: lecționațj țn lotuț 
lauri, zi dewcampionatefc

și-au schimbat pă 
Moise. Anghel Eli 
culae au aflat 
lămuririle date 
tur. secretarul 
narea generală 
de folositoare le sînt c 
căpătate, cum le în 
ce'e învățate în școah 
tară.

Lecțiile ce au urmat 
mereu convingerea tir 
pra necesității unui I 
cerc. Explicațiile în 
ioniță Radu desprt 
ploaie și fenomenele 
țese, interesant și act i 
zentate, au generat di: 
lungate Basmul, apro: lecționațj țn lotul R.P.R. țn' ve- 
sal, cum că balauri, zi derpa campionatelor internațfona. 
Tei, sau cum li s-o n le vor participa sîmbătă și du- 
nind în diferite locur minică tn sala „Floreasca" Ia un 
luna sau soarele tn ti: organizat d» revista

jocuri încep

(Agerpres)

, <„ ti, concurs organizat da
luna sau soar e Stadion". PrimoU inrj
șei, a fost prima proîla ora 17' 
in discuție.

ce privește viața țăranilor și de 
asemenea de toate masurile juste 
care se iau pentru stimularea 
creșterii producției agricole".

In contințtare Cen Țian a enu
merat principiile de bază ale po
liticii dusă de statul democrat- 
popular chinez față de țărănime

Ocupîndu-ae de politica promo
vată de P.M R. și guvernul R.P R 
in problema națională el a spus:

,,Atunci cind noi ani văzur'po- 
litica justă, marxist-leninlstă pe 
care o duceți față de naționalila- 

j țile conlocuitoare, cind ne-am 
dat seama de transformarea Re
giunii Autonome Maghiare în- 
tr-o grădină înfloritoare, ne-am 
gfndit la unitatea, prietenia și 
dragostea care leagă naționalită
țile din țara noastră". Apoi- Cen 
Țian s-a referit la rolul condu
cător al P.M.R. în țara noastră. 
El a spus:

Atunci cînd noi ne-arn 
seama de mărețja Partidului 
Muncitoresc Romîn, de eroismul 
său, de justețea politicii șale, de 
faptul că P.M.R. se bucură de 
mare prestigiu în rîndul maselor, 
ne-am gțrpdTt la P.O. Chinez care 
a trecut prin grele încercări și 
care conduce poporul chinez din 
victorie în victorie. Desigur că 
toate aceste gîndpri comune care 
ne leagă ne fac să ne cunoaștem 
bine unii pe alții, ne fac să ne 
simțim foarte apropiați. Aceste 
gînduri comune dovedesc că ță
rile noastre sint țări care luptă 
pentru socialism și care fac totul 
pentru popor. Prietenia dintre ță
rile și popoarele noastre este tot 
atît de tinără și verde ca bradul, 
ea seamănă prin tărie cu diaman
tul și poate rezista încercărilor 
oricărei furtuni, oricit de puter
nică ar fi ea. Această prietenie 
va continua In decursul veacu
rilor.

In momentul de față intr-o altă 
parte a planetei noastre, în lu
mea capitalistă, s-a ridicat un cu
rent anticomunist. O serie de oa
meni descreierați închid ochii și 
nu vor să se împace cu succesele 
pe care le-a obținut cauza socia
lismului și comunismului în dece
niul al VI-lea al secolului XX 
De asemenea ei nu vor să vadă 
strălucitele perspective pe care le 
are cauza socialismului și comu
nismului. Ei visează să întoarcă 
roata istoriei șF cramponîndu-se 
de sistemul capitalist ej nu vor 
să renunțe Ia pozițiile lor. Este 
neîndoielnic că acest sistem pu 
tred va fi spulberat de dezvolta
rea istorică insăși. Tocmai in a 
cest moment este necesar ca toți 
acei care luptă ferm pentru con 
strucția socialistă să mențină o 
vigilență ascuțită. Este necesar 
ea toți acei care au poziție fermă 
socialistă să întărească unitatea 
tuturor țărilor din lagărul socia
list în frunte cu Uniunea Sovieti
că. precum și unitatea internă a 
diferitelor țări.

Noi sintem foarte bucuroși că 
Partidul Muncitoresc Romin con
duce cu fermitate, că conducerea 
P. M. R. este puternică, că între 
P.M.R., guvern și popor există o 
legătură foarte strinsă, o unitate 
de monolit.

Sîntem de asemenea foarte 
bucuroși că P.M.R., guvernul și 
poporul sînt credincioși princi
piilor internaționaliste ale mar 
xism-leninismului, sîntem fericiți 
că P.M.R., guvernul și poporul 
romin iubesc Uniunea Sovietică 
sprijină Uniunea Sovietică și a- 
pără neobosit unitatea țărilor 
din lagărul socialist in frunte cu 
Uniunea Sovietică. Cauza noas- 
tră este dreaptă, rlndurile noas 
tre sint unite, deci există aceste 
două condiții cu care vom putea 
respinge uneltirile anticomuniste.

-------------------------

Interviu cu Ou Tan-lian

*

După vechi obiceiuri gaze
tărești, un interviu se acordă 
de către persoana solicitată 
fie la reședința acesteia, fie 
cu ocazia unei festivități. De 
astă dată, interviul nostru are 
loc chiar In fața rotativei care 
tipărește „Scinteia tineretu
lui". Motivul: aici, tovarășa 
Ou Tan-lian, deputată in Adu
narea Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, vice
președintă a Federației Tine
retului Democrat din întreaga 
Chină, secretară a C.C. al 
Noii Uniuni Democrate a ti
neretului din China, membră 
a comitetului permanent al 
Federației Democrate a Feme
ilor din China, membră a con
ducerii Asociației populare 
chineze pentru legături cultu
rale cu străinătatea, a găsit 
cu ocazia vizitei făcute la 

'"„Casa 'Sctnteii", ctteva. clipe 
dețiigaz .pțnțru a ne acorda 
un scurt interviu. - • •

ÎNTREBARE: Ce ne-ați pu
tea spune despre problemele 
actuale ale organizației tine
retului chinez?

RĂSPUNS: Problema prin
cipală a muncii organizației 
de tineret constă la noi, tn 
(fhina, in educarea din punct 
de vedere ideologic și politic 
a tineretului. Organizația ti
neretului este fruntașa tinere
tului din întreaga Chină, con
dus de partid. Partidul Comu
nist Chinez ajută organizația

să facă educafie tineretului. 
Partidul cere organizației sa 
educe tineretul in spiritul dra
gostei fierbinți fa(ă de patrie, 
in spiritul respectului adine 
fufă de popor. Organizația în
vață pe tineri să respecte dis
ciplina In producție, să fie 
respectuoși, modești și cu
rajoși in viață; să nu se teama 
de greutăți.

Ca rezultat al muncii de e. 
duccție, tineretul Chinei popu
lare poate să facă astăzi deo
sebire dintre prieteni și duș
mani Răcind educație tinere
tului, organizația nu folosește 
numai că-'file și broșurile, ci 
mai ales rezultatele concrete 
obținute in muncă. Tineretul 
chinez a participat cu bucurie 
la marile aefiuni inițiate de 
partid: la reforma agrari, la 
acfiunile de cooperativizare a 
agriculturii etc. El a partici
pat din piin la lupta tmpotri. 
va agresiunii americane, aju- 
tind poporului coreean, atunci 
cind acesta a fost atacai de 
dușmani,

trebuie să spun că ura ti
neretului nostru față de acțiu
nile războinice ale imperialis
mului și dragostea fierbinte 
față de Uniunea Sovietică — 
marea noastră prietenă și a- 
liată — cuprinde întregul ti
neret chinez. Tn ceea ce pripe
ște educația in spirit interna
tionalist, organizația noastră 
are o bază, insă munca tre
buie continuată mai departe.

mează cu entuziasm partide 
tn fabrici și uzine am văzu' 
că tineretul se interesează ie 
toate problemele internaționa
le. Apoi am văzut că avefi 
mul/i tineri In fabrici; tinere
tul vostru participă activ la 
construirea socialismului, M-c 
impresionat plăcut nivelu' 
foarte ridicat al vieții cultura, 
le. Astfel, la Tlrgu-Mureș, am 
asistat la spectacolul unei e- 
i-hipe artistice de amatori, so-

!
a- 
în

1

în urma recentelor evenimente 
din Ungaria, tineretul chinez 
a luat poziție, exprimindu-și 
indignarea față de manevrele 
imperialiștilor.

Privitor la munca noastră 
de creștere și educare a tine
rilor în spiritul construcției 
socialiste, noi îi învățăm pe 
tineri să iubească munca, pen
tru că dacă vrei să trăiești 
bine, trebuie să muncești bine. 
Paralel cu aceasta, organiza
ția desfășoară o luptă pentru 
înlăturarea rămășițelor bur
gheze din conceoția tineretu
lui Cu trei ani in 
urmă, noi am des- ț
chis o campanie de 
luptă împotriva a- 
cestor rămășițe In 
gin di rea și obiceiu- 
rile tineretului și 
acest lucru conți- /fi & 
nuă și azi.

Dar, desigur, țn f z 
munca noastră 
vem și •lipsuri,
primul rind tinere- 
tul neorganizat n-a 
fast atras în mun
ca de educație. 
Noua Uniune De
mocrată a tinere
tului din China numără 20 
de milioane de membri, 
însă, față de cele 124 de 
milioane de tineri ai Chit 
nei, acest număr de mem
bri este mic. Noi vrem să lăr
gim organizația, pentru ca ea 
să primească cit mai mulți ti- cui aura și
neri în rlndurile ei. Nivelul exprimat simțămintele 
tinerilor a crescut. La sate au 
apărut mulți tineri înaintați, 
lată deci că sint baze pentru 
lărgirea organizației noastre, 
lucru pe care îl vom face trep
tat, fără să lovim în calitatea 
de membru al organizației.

ÎNTREBARE: Ce impresie 
v-a produs tineretul nostru, 
cu ocazia recentei vizite pe 
care ați făcut-o în țară?

RĂSPUNS: în decursul u- 
nei șăptămîni am avut ocazia 
sfi călătoresc in locuri diferite 
din Romînia, și să văd multe 
lucruri. Am constatat cu bucu
rie că Partidul Muncitoresc 
Romin are o mare influență 
asupra tineretului care ur-

dintr-o comună a regiusită dintr-o comună a regiu 
nii, pentru a ne prezenta pro
gramul ei.

Aș vrea să mai spița citeau 
cuvinte și despre pionieri. Noi 
li iubim pe pionierii romlști. 
La sate, manierii nț-pu tntim- 
pinat eu multă căldură și și-au 
‘”'.'''1“'"' ., lor
prietenești față de pionierii 
chinezi. Vă rog să transmiteți 
mulțumiri Pionierilor din Ro- 
mlnta ' oenirU atenția și dra- 
gpstep pa tare o acordă pio
nierilor și tineretului Chinei 
noastre populare. Vă rog să 
transmiteți t'neretului romin 
urarea de a obține și mai 
mari succese in construirea 
socialismului. Felicitări cu o- 
cazia Anului Nou.

La sftrșitul interviului nos
tru, tovarăși Ou Tan-Hsn 
ne-a laminat un salut adresat 
tineretului nostru: „Doresc 
tineretului romin noi succese 
in lupta pentru construirea so
cialismului și apărarea păcii 
în lumea Infrepttă- Vă fețif't 
cu ocazia Anului Npu".

MARCEL ZON1S

________
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Lupta pentru menținerea și consolidarea păcii 
este cea mai importantă sarcină a actualității 

Răspunsurile lui N. S. HRUȘCIOV la întrebările 
lui V. Koucky, redactor șeî al ziarului „Rude Pravo“
MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite răspunsurile 

lui N. S. Hrușciov la întrebările lui V. Koucky, redactor șef 
*1 ziarului „Rude Pravo”.

V. Koucky, redactor șef al ziarului „Rude Pravo”, organul 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, s-a adresat lui N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S., cu rugămintea de 
a răspunde la citeva întrebări.

Urmează întrebările și răspunsurile la aceste întrebări.

I

ÎNTREBARE : Hotăririle Congresului a| XX-lea al P C.U.S. 
arată limpede că masele populare sint suficient de puternice 
pentru a preintimpina un război și pentru a-și asigura, in con
dițiile dezvoltării pașnice, un viitor fericit. In anul care a tre
cut, omenirea a obținut in această direcție succese neîndoiel
nice, respingind agresiunea in Egipt și incercările de a res
taura regimul reacționar fascist in Ungaria

Care sint, după părerea dv., sarcinile imediate ale luptei 
pentru micșorarea încordării internaționale și asigurarea unei 
păci trainice in întreaga lume?

RĂSPUNS: Evenimentele din anul 1956 au arătat în mod 
convingător că lupta pentru menținerea și consolidarea păcii 
este cea mai importantă sarcină a actualității. Această luptă 
exprimă interesele vitale fundamentale ale popoarelor.

Se știe că datorită eforturilor statelor iubitoare de pace s-a reali
zat o slăbire considerabilă a încordării internaționale Această des
fășurare a evenimentelor a nemulțumit insă in mod vădit acele 
cercuri războinice ale puterilor occidentale care sint interesate in 
continuarea războiului rece, în ațițarea urei intre popoare, pentru 
ca monopolurilor capitaliste să le fie mai ușor să continue cursa 
înarmărilor și să obțină de pe urma acestora profituri fabuloase. 

Tocmai de aceea, reacțiunea a inceput să complice situația in
ternațională. Aceasta și-a găsit expresia in atacul agresorilor 
anglo-franco-israelieni împotriva Egiptului și in complotul fascist 
contrarevoluționar împotriva orînduirii democrat-populare din Un
garia. Asifel: imediat s-a agravat simțitor primejdia unui nou 
război mondial. Dar atit o aventură, cit și cealaltă au eșuat.

De ce nu au reușit imperialiștii să-și realizeze planurile? în 
primul rînd, deoarece forțele care luptă pentru pace sint acum 
suficient de puternice pentru a-i infrina pe acei aventurieri care, 
urmărind scopurile lor venale, vor să impingă popoarele in neno
rocirile unui nou război.

Acum trebuie să fie limpede pentru toți că orice încercare a 
imperialiștilor de a dezlănțui un război, orice încercare a forțelor 
reacțiunii de a atenta la cuceririle popoarelor țărilor socialiste, 
vor primi riposta cuvenită.

Unul din învățămintele principale ale anului care a trecut este 
acela de a întări vigilența popoarelor împotriva uneltirilor agre
sorilor imperialiști, de a desfășura cu hotărire lupta pentru pace. 
Este neîndoielnic că în noul an, 1957, forțele păcii se vor întări 
și mai mult și aceasta va contribui intr-o măsură însemnată la 
îmbunătățirea situației internaționale.

De o mare însemnătate pentru micșorarea încordării internațio
nale și întărirea păcii în întreaga lume ar fi astăzi, după pă
rerea mea, reducerea armamentelor și forțelor armate, interzicerea 
armei atomice și cu hidrogen. încetarea cursei înarmărilor ar 
contribui la întărirea încrederii internaționale, iar reducerea uria
șelor cheltuieli pentru înarmare ar duce la ridicarea bunăstării 
popoarelor.

Guvernul sovietic a dat dovadă în repetate rînduri de iniția
tivă și a prezentat propuneri constructive în problema dezarmării. 
Mai mult, Uniunea Sovietică a înfăptuit în această direcție o serie 
de măsuri practice, reducînd considerabil forțele sale armate. Un 
rol activ în lupta pentru consolidarea păcii îl au Republica Ceho
slovacă, Republica Populară Chineză, toate țările socialiste.

O mare însemnătate pentru micșorarea încordării internațio
nale ar avea-o crearea unui sistem de securitate colectivă în Eu
ropa, ceea ce ar corespunde desigur intereselor vitale ale tuturor 
popoarelor deoarece crearea unui asemenea sistem ar asigura 
menținerea păcii.

Dezvoltarea pe toate căile a legăturilor economice și culturale 
internaționale, bazate pe principiile egalității in drepturi, a fost și 
continuă sd fie un factor important în stabilirea unei mai mari în
crederi și înțelegeri între popoare. Uniunea Sovietică a fost și este 
pentru colaborarea economică largă, nestingherită cu toate țările, 
colaborare liberă de orice discriminare, pentru lărgirea legături
lor culturale.

Acestea sint după părerea mea, unele probleme ale luptei pentru 
micșorarea încordării internaționale și asigurarea unei păci trai
nice tn întreaga lume.

ÎNTREBARE : Poporul muncitor din toate țările va sărbători 
anul acesta o dată remarcabilă — cea de-a 40-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Această zi amintește 
partidelor comuniste și muncitorești să se unească și mai ho- 
tărît sub steagul marxism-leninismului, să lupte și mai perse
verent pentru crearea unei trainice unități internaționale a cla
sei muncitoare.

Care este după părerea dv. lucrul cel mai important in în
făptuirea acestui țel ?

RĂSPUNS: în Octombrie 1917, clasa muncitoare, oamenii mun
cii din țara noastră, sub conducerea marelui Lenin, a partidului 
bolșevic, au răsturnat regimul capitalist, au creat statul socialist 
al muncitorilor și țăranilor. In calea construirii societății noi au 
stat greutăți uriașe. Poporul sovietic le-a biruit insă și a cons
truit socialismul.

Se poate spune cu toată certitudinea că după 1917, întreaga 
evoluție internațională, înaintarea popoarelor pe calea progresului, 
s-a desfășurat sub influența Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

După popoarele din U.R.S.S., pe calea socialismului au pășit 
popoarele marii Chine, Cehoslovaciei și ale altor țări din Europa 
și Asia. S-a format, se întărește și se dezvoltă marea comunitate 
a țărilor socialiste, care formează sistemul socialist mondial. în 
aceste țări, forța îndrumătoare și conducătoare o constituie parti
dele comuniste și muncitorești.

Victoriile clasei muncitoare, victoriile oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică și din toate țările socialiste se datoresc faptului 
că în activitatea lor. partidele comuniste și muncitorești din 
aceste țări s-au călăuzit neabătut după învățătura marxist-Uni- 
nistă, unica învățătură justă a proletariatului.

Sub steagul marxism-leninismului, partidele comuniste din 
Franța, Italia și alte țări duc o luptă intransigenta pentru cauza 
clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii.

Tocmai de aceea, dușmanii socialismului iși îndreaptă focul îm
potriva partidelor revoluționare și în primul rînd împotriva par
tidelor din acele țări tn care clasa muncitoare a învins și și-a 
instaurat puterea de stat, în care se construiește sau s-a construit 
socialismul.

La ce procedee mîrșave nu recurg dușmanii clasei muncitoare 
pentru a aduce dezbinare în mișcarea comunistă, pentru a zdrun
cina unitatea rindurilor partidelor comuniste și muncitorești O 
reclamă deosebit de largă se face ideilor așa-numitului „comu- 
nism-naționaV', opunerii elementelor de însemnătate universală pe 
care le-a dat Revoluția din Octombrie și care sînt necesare pen
tru trecerea cu succes de la capitalism la socialism — particula
rităților naționale ale dezvoltării spre socialism în diferite țări. 
Firește, că fiecare țară are particularitățile ei in lupta pentru vic
toria dictaturii proletariatului și în construirea socialismului, par
ticularități determinate de condițiile naționale și istorice. Totuși,

Urez întregului popor italian
fericire în noul an

di ziarului „Rude Pravo“
oricare ar fi aceste particularități, ele nu desființează legile fun- 
damentale ale revoluției socialiste. Abordarea unilaterală, punerea 
pe primul plan a particularităților naționale, a „căilor aparte" ale 
înaintării spre socialism intr-o țară sau alta aduc prejudicii atit 
cauzei construirii socialismului in (ara respectivă, cit și întregii 
comunități a țărilor socialiste.

Sarcina constă în a întări vigilența față de uneltirile dușma
nilor socialismului, in a da o ripostă hotărită tuturor încercă
rilor de a submina bazele unității clasei muncitoare și a avan
gărzii sale — partidele comuniste și muncitorești. Este necesar 
să fim vigilenți și față de acei care sub masca de prieteni, sub 
steagul luptei pentru socialism desfășoară o activitate de dezbi
nare a rindurilor socialiste, aducind prin aceasta, intenționat sau 
nu. un serviciu imperialiștilor, care caută să dezorganizeze for
țele revoluționare.

Noi trebuie să ne pătrundem de sentimentul răspunderii istorice 
și să mobilizăm forțele pentru întărirea partidelor comuniste șt 
muncitorești, pentru întărirea solidarității proletare și a unității 
rindurilor noastre, pentru stringerea rindurilor mișcării munci
torești internaționale, să fim credincioși principiilor marxism- 
leninismului. principiilor internaționalismului proletar, chemării de 
luptă, „proletari din toate țările, uniți-vă

ÎNTREBARE : Recentele evenimente au subliniat din. nou ne
cesitatea unității trainice și a celei mai strinse colaborări a 
țărilor lagărului socialist pe baza principiilor formulate in de
clarația guvernului sovietic din 30 octombrie 1956

Care sint după părerea dv. sarcinile principale ale întă
ririi acestei colaborări in 1957 ?

RĂSPUNS: Aveți perfectă dreptate tind spuneți că recentele 
evenimente au subliniat din nou cu toată forța necesitatea unității 
trainice si a colaborării celei mai strinse a țărilor lagărului so
cialist. Principiile formulate in declarația guvernului sovietic din 
30 octombrie 1956 au constituit și constituie temelia temeliilor in 
relațiile dintre U.R.S.S. și celelalte țări socialiste. Din păcate 
insă, în tr*rut aceste principii au fost uneori încălcate. Acest lucru 
nu putea, bine înțeles, să nu aducă prejudicii prieteniei dintre 
popoarele țărilor socialiste și a fost folosit de elemente dușmă
noase pentru ațițarea stărilor de spirit naționaliste, pentru slăbi
rea unității țărilor noastre.

întărirea continuă a colaborării dintre țările socialiste cere apli
carea întocmai a principiilor leniniste ale respectării intereselor 
naționale ale tuturor popoarelor, acordarea de ajutor reciproc fră
țesc. dezvoltarea prin toate mijloacele a legăturilor de prietenie, 
pentru ca poporul fiecăruia dintre statele noastre să simtă fo
losul practic al acestei colaborări.

Care este izvorul forței invincibile a țârilor socialiste?
Izvorul rezidă In unitatea și coeziunea. In tăria comunității 

țărilor socialiste, aceasta constituie chezășia unor noi succese ale 
socialismului. Trebuie să păzim această măreață cucerire a po
poarelor.

A? vrea să atrag atenția asupra lărgirii continue a legătu
rilor economice dintre țările socialiste, ceea ce va contribui la un 
nou avînt al economiei și bunăstării oamenilor muncii. Un rol 
important l-ar avea lărgirea schimbului de experiență în ce pri
vește organizarea muncii in diferitele ramuri ale industriei și 
agriculturii, sporirea productivității muncii, aplicarea In producție 
a realizărilor științei și tehnicii. Este firească năzuința popoare
lor țărilor socialiste de a fi mai aproape unul de altul, de a ști 
mai mult unul despre altul. De aceea, este important să se adln- 
cească și sd se lărgească legăturile culturale.

Nu putem uita că oamenii muncii din țările socialiste con
struiesc o viață nouă, fără exploatatori și exploatați, in condiții 
cind există lagărul țărilor capitaliste, unde clasele dominante, 
nartideie și guvernele lor au dus și duc o politică îndreptată 
împotriva țărilor noastre. De aceea, este necesar să perfecționăm 
apărarea colectivă a țărilor socialiste, să acționăm intens pe 
arena internațională pentru menținerea și consolidarea păcii în 
întreaga lume.

ÎNTREBARE: Evenimentele din ultimele luni au arătat din 
nou că prietenia și frăția cehoslovaco-sovietică este trainică și 
de nezdruncinat. Ne puteți spune dv. citeva cuvinte despre 
importanta acestei prietenii pentru popoarele celor două țări 
și pentru evoluția internațională ?

RĂSPUNS: Oamenii sovietici prețuiesc mult relațiile de sin
ceră și frățească prietenie și tovărășie care s-au statornicit între 
popoarele noastre încă din trecut. în anii războiului împotriva fas
cismului german și in perioada de după război, prietenia sovieto- 
cehoslovacă s-a călit, s-a întărit și a devenit o prietenie veșnică.

Pe ce se bazează această prietenie? Ea se bazează pe comuni
tatea intereselor fundamentale ale popoarelor țărilor noastre, pe 
comunitatea ideilor și țelurilor in lupta pentru cauza socialismu
lui și comunismului, pentru pace în întreaga lume, pentru feri
cirea popoarelor, pe profundă stimă și încredere reciprocă. Ea se 
bazează pe principiile nobile ale internaționalismului proletar și 
constituie un exemplu de relații de tip nou între statele socia
liste.

întărirea prieteniei și frăției dintre popoarele noastre contribuie 
la dezvoltarea economică și culturală a ambelor țări, ne dă posi
bilitatea de a ne ajuta unul pe altul și de a învăța unul de la 
altul, de a merge înainte cu mai mult succes, de a învinge mai 
ușor greutățile. Considerăm că oamenii sovietici au ce învăța 
de la oamenii muncii cehoslovaci, care au multe realizări remar
cabile în dezvoltarea economiei lor naționale și a culturii lor.

Popoarele Cehoslovaciei și Uniunii Sovietice trebuie să păzească 
cu griiă și să întărească prin toate mijloacele prietenia lor, s-o 
opere împotriva uneltirilor dușmanilor. Trebuie să fim vigilenți, să 
nu uităm că militariștii germani urzesc planuri revanșarde, pre
gătesc forțe pentru noi aventuri militare împotriva popoarelor ță
rilor noastre. împotriva popoarelor Europei

Popoarele Cehoslovaciei pot fi sigure că poporul sovietic va fi 
întotdeauna prietenul lor sincer și de nădejde.

îngădu:ț:-rr.:. tovarășe redactor, să urez cititorilor combativului 
ziar Jiude Pravo". harnicelor și talentatelor popoare ale Ceho
slovacei frățești, gloriosului Partid Comunist din Cehoslovacia 
succese in construirea statului său socialist. în ridicarea continuă 
a bunăstării oamenilor muncii.

La mulți ani. dragi tovarășiI

Imagini
Criza combustibilului — singura 

realizare concretă cu care s au ales an- 
glo-francezii în urma aventurii lor din 
Egipt — a dat și mai dă încă de lucru 
cetățenilor, pentru care benzina a fost 
raționalizată cu strictele. In case, zac 
aruncate brichetele în care cîltii sînt 
uscați ca iarba, gospodinele au lăsat 
parchetele nefăcute, chiar în prag de 
An Nou... Totuși, cei mai amărîti sînt 
proprietarii de automobile. Plecînd de 
acasă, privesc triști spre garajul unde 
stă înghețată mașinuța, gindindu-se 
poate la liniștea de demult a poseso
rilor de trăsuri care nu erau nevoiti 
să stea la coadă pentru cîtiva litri de 
combustibil, așa cum procedează pari
zienii din fotografia de Jos :

Dar francezii au simțul ironiei dez-

Te le gr ama adresată de N. A. BULGANIN 
revistei „Moi Donne" —Donne" —

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite telegrama adre
sată de N. A. Bulganin redacției revistei italiene de feme: .Noi 
Donne”.

Felicit pe cititoarele revistei „Noi Donne“ și prin revista voastră 
poporul italian cu prilejul Noului an Urez revistei voastre in noul 
an noi succese în lupta pentru pace, democrație și progres.

Uniunea Sovietici a năzuit totdeauna spre dezvoltarea relațiilor 
de prietenie cu Italia, spre o largă colaborare economică și cultu
rală Intre țările noastre. Fie ca anul 1957 să fie anul dezvoltării 
cu succes a relațiilor sovieto-italiene.

Urez din toată inima femeilor italiene și întregului popor italian 
fericire In noul an.
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Dragi I

Revelionul festiv oferi 
de N* A> Bulganin 
la Kremlin

MOSCOVA 2
TASS transmite: Minutarul cea
sului de pe turnul Spasski se a- 
propie de 24 : pinâ la noul an au 
rămas doar citeva minute. In a- 
ceste clipe milioanele de oameni 
sovietici își îndreaptă gîndurile 
aici, spre inima patriei, spre 
Moscova, spre Kremlin.

...Kremlinul este viu luminat. 
Sute și sute de oameni se află 
in sălile Palatului Mare al Krem
linului. La 31 decembrie, tovară
șul N. A. Bu'.ganin a organizat 
aci revelionul. Aici se af.ă con
ducătorii Partidului Comunist și 
guvernului sovietic.

Deschizînd reuniunea, șeful gu
vernului sovietic toastează pentru 
vechiul an care a însemnat pen
tru oamenii sovietici noi succese 
în toate domeniile muncii lor 
creatoare, pentru poporul sovietic 
pentru oaspeții prezenți în sală. 
Răsună aplauze. Pînă la sosirea 
noului an mai sînt cîteva minu
te. Cei prezenți ascultă cuvînta- 
tea de anul nou a lui K. E. Vo- 
roșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
adresată cetățenilor marelui stat 
sovietic.

Orologiul Kremlinului bate 
miezul nopții. A sosit Anul Noul 
Cei prezenți se ridică în picioare. 
Răsună acordurile mărețe ale im
nului de stat al U.R.S.S.

Pentru participanții la revelion 
a fost organizat un concert. In 
sala Gheorghevski se produc cei 
mai buni maeștrii ai artei sovie
tice.

Nicolai 
toastează 
sovietic, 
noase și

Apoi urmează alte toasturi. Ri- 
dicînd paharul, Nikita Serghee- 
vici Hrușciov spune că oamenii 
sovietici doresc pacea care le 
este necesară pentru munca cre
atoare, pentru ca țara să devină

Cuvîntarea de Anul Nou 
a lui K, E. Voroșilov

penden|ă, văd în Uniunea So 
tică un puternic bastion al p 
și libertății. Crește și se întări 
mișcarea partizanilor păcii, ( 
a și devenit o forță puternică 
potriva ațîțătoriior la război 

Firește c'ă toate acestea s 
nesc furia și ura imperialișt 
care vor să agraveze situația 
ternațională. Ei au atacat E; 
tul pașnic și au fost organizai 
rebeliunii contrarevoluționare 
Ungaria. Forțele păcii s-au di 
dit însă a fi mai puternice, 
venturile periculoase ale imp< 
liștilor au fost lichidate.

Trăgînd învățăminte din ev 
mentele anului care a trecut, 
porul sovietic și toți prietenii 
cii și libertății iși vor string 
mai mult rîndurile pentru a 
gura o pace și o securitate 1 
nică. !:'

Dragi tovarăși și prieteni! 
poarele țării noastre pășesc 
noul an strîns unite în jurul 
tidului lor comunist iubit, cu 
sel:e și credință în triumful 
zei noastre mărețe. Cu prî 
Anului Nou — 1957 — f(
încă odată din toată inim 
toți oamenii sovietici — pe r 
citori, colhoznici, intelectuali, 
ostașii sovietici, pe femei’ 
tineretul nostru. Vă doresc 
tot sufletul sănătate și succt 
munca, în învățătură și ir 
treaga voastră activitate, spr 
ricirea patriei noastre.

Cu prilejul Anului Nou ti 
mit felicitări și urări de bine 
poarelor frățești din țările s 
liste, precum și tuturor pop^ 
lor lumii.

La mulți ani, dragi tovară 
prieteni ’

(Agerpres). — tot mai puternică, iar viața t 
xa.— mai luminoasă și plină 1 

bucurii. Dar. remarcă N. S. Hru 
ciov, nu trebuie să uităm că i 
tr-o serie de țări capitaliste 
duce o cursă febrilă a înarm 
ri’.or și de aceea nu trebuie 
uităm nici o clipă de arma 
noastră, trebuie să o înzestra 
cu tehnică și armament de pr 
rang.

Acest lucru l-am făcut, îl I 
cern, și îl vom face pentru 
vrem să menținem și să intăr 
pacea, pentru că trebuie să ap 
răm cuceririle marelui Octoi 
brie, puterea sovietică.

Aceste cuvinte a’.e primului : 
cretar al Comitetului Central 
Partidului Comunist sînt întîm 
nate de asistentă cu 
de aprobare și cu un 
de aplauze.

Se toastează pentru 
Comunist și guvernul ____
pentru înflorirea continuă a 
rii socialismului, pentru eroi; 
tineret sovietic, pentru prieten 
frățească a oamenilor muncii t 
U.R.S.S. cu popoarele întregu 
lagăr al socialismului și den 
cratiei, pentru prietenie în 
toate popoarele globului, pen 
pace în întreaga lume.

In încheiere N. A. Bulgai 
toastează pentru diplomați, a 
basadori, miniștri plenipotenți; 
însărcinați cu afaceri și mem 
ai legațiilor In sălile Pala tu 
Kremlinului răsună din nou 
plauze furtunoase.

Răspunde decanul Corpului 
plomatic din Moscova, dl. R 
R. Sohlman, ambasadorul ext 
ordinar și plenipotențiar al S 
diei în U.R.S.S.

Oaspeții părăsesc masa. A 
nîndu-se în grupuri, ei discută 
însuflețire, își povestesc succes 
din anul trecut, își împărtăș 
planurile lor de viitor. Răsi 
muzica, începe dansul.

Alexa ndrovici Bulganin 
pentru marele popor 
Răsună aplauze furtu- 

pline de căldură.

Dragi tovarăși și prieteni, cetă
țeni ai Uniunii Sovietice !

In numele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., al gu
vernului sovietic și al Comitetului 
Central al Partidului Comunist, 
vă felicit călduros cu prilejul 
Anului Nou I

Anul 1956, a fost marcat prin 
mari realizări in viața poporului 
nostru, in eroica sa muncă 
pașnică. însuflețiți de hotărîri'e 
Congresului al XX-lea al partidu
lui comunist, oamenii sovietici au 
depășit planul anual in dome
niul industriei, au strins o recoltă 
excelentă de cereale și de alte 
produse agricole.

S-a făcut mult in anul care a 
trecut pentru îmbunătățirea vieții 
poporului sovietic, pentru ridica
rea bunăstării sale și pentru a- 
vintul continuu al agriculturii, 
precum și al activității oamenilor 
muncii în toate domeniile cons
trucției comunismului.

Avem tot temeiul să ne min- 
drim pentru succesele obținute, 
lără să uităm insă de lipsurile și 
greutățile pe care vom trebui să 
le lichidăm pe drumul victoriilor 
noastre.

Anul care a trecut este remar
cabil prin politica externă iubi
toare de pace activă a statului 
sovietic. Una din dovezile in a- 
cest sens este vizita făcută anul 
trecut in țara noastră de multe 
delegații guvernamentale și par
lamentare. Pentru pace și priete
nie între popoare luptă alături de 
noi marea Republică Populară 
Chineză și întregul lagăr al ță
rilor socialiste . Popoarele Asiei 
și Africei, care luptă împotriva 
jugului colonialist, pentru indc-

aclama 
nou roi

Pârtii 
sovieî

Sosirea în Uniunea Sovietică 
a unei delegații guvernamentale a R.C

1BREST 2 (Agerpres). — TASS primul ministru Otto Grote 
transmite: La 2 ianuarie a sosit In aceeași zi, delegația g 
în Uniunea Sovietică o delegație namentală a R. D. German, 
guvernamentală a Republicii De- continuat drumul spre Mos 
mocrate Germane, în frunte cu

In aceeași zi, dehgația

£ a ungară va participa 
TTUa la lucrările O. N. U.
voltat. el ^Agerpres).- 
atunci cînd g a publicat 
mărăciunea. itrului Aface- 
st.ii’an,deO b. P- Ungare, 

din Marsilia , 
— așa curaea de-a 11-a 
S'riptli M1 G<in"ale ? 
a ales pia» răspuns ca 
babil. nu I fost nevoită 
acest epitaUuațje exțrem 
c"u,n1.r”Vosfera de a- 

rări**. Tipotriva Un- 
Supăratl _________

de automoț 
mobile. lat; . ,
reproducem! SnillUI 
weizer ilus------------------

“lte diplomatică la Casa Albă 
n,7 dKchk (Agerpres). 
n-avem cu președintele

Glumele , și reprezen- 
se dovedeș'au consultat 
m!’nIS™ta?Casa CU
Angliei calmocrat Șl re- 
știu pe uies. 
tr-adevăr. isfătuire, se- 
S' bine t Pentru pro-

gariei a for(at pe membrii dele
gației să renunțe de a participa 
la lucrările sesiunii atunci cind 
s-a examinat problema ungară.

Totuși, la începutul lunii ia
nuarie, a continuat Horvat, dele
gația ungară Iși va ocupa din 
nou locul in sala de ședințe a 
O.N.U. Delegația va fi condusă 
de E. Sik, prim locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe.

£erty, a făcut
3 a arătat că 

idiscutat „po- 
gurarea secu- 

apărării na- 
aceasta par- 

k-tiire au ascul- 
JAepreședintelui 

ra raportului
2 în problema

Răspunzind la întrebări, Ha
gerty a spus că la consfătuire s-a 
acordat atenția principală eveni
mentelor internaționale și mai 
ales situației din Orientul Mij
lociu.

După cum rezultă din relatări
le presei pe marginea acestei 
consfătuiri, președintele Eisenho
wer și Dulles au căutat să obțină 
sprijinul Congresului pentru pla
nul guvernului care urmărește de 
fapt stabilirea dominației ameri
cane în Orientul Mijlociu.

Hagerty a anunțat, că mesajul 
președintelui asupra politicii in 
Orientul Mijlociu va fi prezentat 
Congresului înainte de mesajul 
„despre starea uniunii” care a 
fost fixat pentru 10 ianuarie.

In 24 de on
MOSCOVA. — Guvernul 

diej a invitat pe mareșalul 
nii Sovietice G. K. Jukov 
ziteze India în cea de a 
jumătate a lunii ianuarie 1 

Mareșalul G. K. Jukov 
ceptat invitația guvernulu 
dian.

CAIRO.— La 1 ianuarie 
dintele Republicii Egipt, 
Gamal Nasser, a dat pub’.

i decretul de anulare a acc
1 semnat la 19 octombrie 19 
tre Republica Egipt și / 
Acordul anglo-egiptean ît 
pe termen de șapte ani ori 
„stabilirea de noi relații 
cele două țări pe baza înt< 
și a unei strinse prietenii 
baza acestui acord au fost 
nute baze militare britani 
zona Canalului de Suez.

HANOI. - Prințul Si 
Fuma, primul ministru al 
nului regal al Laosului și 
țul Sufanuvong, comandar 
nităților din Patet Lao au 
la un acord cu privire la c 
unui guvern de coaliție a 
sului.

LONDRA. — Potrivit r 
lor presei, patrioții 
tinuă lupta pentru 
landei de nord cu 
landeză.

BONN. - La 1 
vut loc includerea 
giunii Saar în Republica Ft 
Germană.

irlande 
unifica a 
Republ

ianuari 
oficială
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