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• Săptămina cărții.
« Vernisajul expoziției stu" 
deniilor de la institutele de arte 
plastice.

pag. 3-a
COMUNICATUL ROMINO- 

YEMEN IT cu privire la vizita 
in Republica Populară Romînă 
a Emirului Seif El Islam Moha
mmed El Badr, prințul moșteni
tor al Regatului Mutawakili al

— IN ACEST NUMĂR: —
Yemenului, vicepreședinte al DOa 4-a
Consiliului de Miniștri, ministru K *
al Afacerilor Extern, și ministru SPORT: A început Spar-
al Apărării. ---------

CINECLUBUL (O valoroasă 
inițiativă a tinerilor de la Rafi
năria nr. 1 Ploești).'

• Lucrările sesiunilor festive ale 
cercurile științifice studențești.
• Tineri cutezători (Concursul 
corespondenților voluntari).

• Cu 15 zile înainte de termen.

tachiada de iarnă a tineretului.

— Instructaje și... nimic alt
ceva.

— Un început promițător 
(„Ce calități trebuie să aibă o 
echipă de volei pentru a cuceri 
o victorie ?**)

• Un vot dat coexistența 
pașnice (închiderea lucrărilor se
siunii Adunării Generale O.N.U.)

• Mesajele adresate de N. 
A. Bulganin unor șefi de 
guverne.

• Deschiderea lucrărilor Con
siliului N.A.T.O. (De la cores
pondentul JScînteii tineretului* 
la Paris).
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Sub steagul marxism-Ieninismului
și al internaționalismului proletar

Expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la adunarea activului de partid
TOVARĂȘI,

Plenara Comitetului Central 
dih 14 decembrie a dezbătut da
rea de seamă asupra participării 
delegației Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului Republi
cii Populare Rotnîne la sărbăto
rirea celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, precum și asupra activi
tății reprezenianțiîor partidului 
nostru la consfătuirile partidelor 
comuniste și muncitorești care au 
avut loc la Moscova în zilele de 
14—16 și 16—19 noiembrie 1957.

Sărbătorirea la Moscova a zilei 
de 7 Noiembrie, la care au par
ticipat delegațiile de partid și 
guvernamentale din țările socia
liste. reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești și de
legațiile oamenilor muncii din 
aproape tpate țările lumii, a pri
lejuit o puternică manifestare a 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, a dragostei și stimei 
oamenilor muncii de pretutindeni 
față de Uniunea Sovietică și de 
eroicul Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Raportul prezentat de tovară
șul N. S. Hrușciov la sesiunea 
jubiliară a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a făcut bilanțul mari
lor realizări obținute de țara so
cialismului victorios și al uriașei 
creșteri a forțelor socialismului 
în lumea întreagă, a înfățișat 
perspectivele de dezvoltare ale 
poporului sovietic pe drumul con
struirii comunismului și politica 
dusă cu consecvență de Uniunea 
Sovietică pentru apărarea păcii 
și libertății popoarelor. Succe. 
sele Uniunii Sovietice, realizările 
tuturor țărilor socialiste, crește
rea și întărirea mișcării munci
torești internaționale oglindesc 
trăinicia și superioritatea orîndui- 
rii socialiste, justețea și vitalita
tea ideilor atotbiruitoare ale 
marxism-Ieninismului. După cum 
se știe, prezența la Moscova a re
prezentanților partidelor frățești 
din peste 60 de țări a prilejuit or
ganizarea, în cadrul unor consfă
tuiri. a unui schimb de păreri 
asupra problemelor actuale ale 
situației internaționale și ale lup
tei pentru pace și socialism, asu
pra problemelor generale ale miș
cării muncitorești internaționale 
și ale raporturilor reciproce din
tre partidele comuniste și munci
torești. Consfătuirea reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste și 
Consfătuirea mai largă a repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești constituie un mare 
eveniment, de importanță excep
țională în istoria mișcării comu
niste și muncitorești mondiale.

La Consfătuirea din 14—16 no
iembrie, reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țările socialiste și-au expri
mat unitatea lor de vederi 
în problemele fundamentale ale < 
teoriei și practicii revoluției și 
construcției socialiste. Declarația 
adoptată în unanimitate la acea- i 
stă consfătuire, document de înal
tă valoare teoretică și practică i 
pentru toate partidele comuniste : 
și muncitorești, cuprinde o anali- i 
ză profundă, pe baza învățăturii I 
marxist-leniniste, a fenomenelor i 
esențiale ale dezvoltării societă- < 
ții în epoca noastră, contribuie la I 
întărirea continuă a coeziunii ță- 1 
rilor socialiste și la întărirea uni- < 
tații mișcării comuniste și munci- * 
torești mondiale, dă o perspectivă ; 
clară forțelor care luptă împo- ' 
triva imperialismului, pentru de- 1 
mocrație și socialism. 1

„Manifestul Păcii", adoptat Ia 
cea de-a doua Consfătuire, expri
mă voința și interesele sutelor 
de milioane de oameni din lu
mea întreagă, insuflă noi forțe 
și speranțe în lupta pentru apă
rarea bunului cel mai de preț al 
omenirii' — pacea.

din orașul și regiunea București

TOVARĂȘI,

Au trecut doar 40 de ani de la 
prima revoluție socialistă victo
rioasă. care a deschis o eră nouă 
în istoria omenirii. In acest răs
timp lumea a căpătat o nouă în
fățișare. încă douăsprezece țări 
s-au mai desprins din lanțurile 
capitalismului, iar socialismul s-a 
transformat într-un puternic sis
tem mondial. Astăzi, țărilor so
cialiste le revin 26% din terito
riu și peste 1/3 din populația 
globului; peste 950 milioane de 
oameni s-au eliberat pentru tot
deauna de exploatarea capitalistă 
și merg pe calea construirii orîn- 
duirii socialiste. Așa cum arată 
analiza cuprinsă în Declarație, 
conținutul principal al epocii noa-

stre este trecerea omenirii de la 
capitalism la socialism. Grandi
oasele prefaceri care au loc în 
lumea întreagă demonstrează ju
stețea genialei previziuni științi
fice de acum peste 100 de ani a 
lui Marx și Engels, care arătau 
în Manifestul Partidului Comu
nist că „pieirea burgheziei și vic
toria proletariatului sînt deopo
trivă de inevitabile".

Dezvoltarea uriașă a forțelor 
socialismului a stimulat creșterea 
impetuoasă a mișcării antiimpe- 
rialiste a popoarelor din țările 
coloniale și dependente. In afară 
de popoarele marii Chine, Coreei 
de Nord și Vietnamului de Nord, 
după cel de-al doilea război mon
dial peste 700 de milioane de 
oameni au scuturat jugul colonia
list. Pe teritoriul fostelor țări co
loniale și dependente s-au consti
tuit 25 de state noi. Destrăma
rea sistemului colonial, creșterea 
mișcărilor de eliberare națională 
în țările coloniale sau dependente 
slăbesc continuu pozițiile impe
rialismului, care și-a pierdut ve
chea dominație asupra majorității 
populației globului.

Așa cum arată Declarația Cons
fătuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste, desfășurarea și re. 
zultatele întrecerii dintre cele 
două sisteme — socialist și capi
talist — determină evoluția situa
ției internaționale, mersul dezvol
tării mondiale.

Intr-un timp istoric scurt, Uniu
nea Sovietică a lăsat mult în ur
mă marile țări capitaliste din Eu. 
ropa în ce privește volumul ab
solut al producției industriale. 
Uniunea Sovietică rezolvă cu suc
ces sarcina de a ajunge din ur
mă și de a întrecere 
dezvoltate țări capitaliste 
punct de vedere al producției pe 
cap de locuitor. ~ 
cale obținute de Uniunea Sovieti
că în dezvoltarea științei și teh
nicii, succese privite cu admirație 
de întreaga lume, au făcut ca, 
pînă $i în lagărul dușmanilor so
cialismului, multi oameni să-și 
dea seama că întrecerea dintre 
cele două sisteme se desfășoară 
favorabil socialismului și defavo
rabil capitalismului. A venit tim
pul cînd înseși cercurile condu
cătoare americane sînt nevoite să 
renunțe deschis la mult trîmbi- 
țața pretenție cu privire Ia supe
rioritatea absolută a S.U.A. și 
să pună problema ajungerii din 
urmă a Uniunii Sovietice într-un 
șir de domenii. Chiar președintele 
Statelor Unite ale Americii a tre
buit să recunoască faptul că, în- 
tr-o serie de ramuri ale tehnicii 
și îndeosebi în pregătirea de ca
dre științifice și tehnice, Uniunea 
Sovietică este în evident avans 
față de S.U.A.

Mari realizări în dezvoltarea e- 
conomiei, științei, tehnicii și cul
turii au obținut Republica Popu
lară Chineză și celelalte țări so
cialiste.

In perioada de după război, ță
rile sistemului socialist și-au mă
rit de 4 ori volumul producției in
dustriale, pe cînd în lumea capita
listă producția industrială s-a mă
rit în acest răstimp abia de două 
ori. Astăzi sistemul socialist dă o 
treime din producția industrială 
mondială față de 10% cît dă
dea înainte de război. Sistemului 
socialist mondial îi revine astăzi 
aproape 38% din extracția mon
dială a cărbunelui, 26% din pro
ducția de fontă, 25% din produc
ția de oțel, aproape 40% din re
colta mondială de cereale, peste 
30% din recolta de bumbac. Greu
tatea specifică a producției indu
striale în țările socialiste crește 
necontenit. In țara noastră, pro
ducția globală industrială a cres
cut față de 1938 de aproaoe. 3 ori 
și jumătate .Acest ritm de dez
voltare a forțelor de producție era 
de neconceput în economia capi
talistă a Rominiei.

In țările socialiste, trecerea pu
terii de stat în mîinile clasei mun
citoare, eliberarea de exploatarea 
capitalistă, de anarhia producției, 
de crize și șomaj, descătușează 
inițiativa creatoare a poporului 
muncitor, dau un impuls necunos
cut în istoria dezvoltării econo
miei și culturii. Viața dovedește 
că socialismul este orînduirea care 
dezvoltă nelimitat forțele de pro
ducție și asigură condițiile nece
sare creșterii neîntrerupte a ni
velului de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii.

Intr-un puternic contrast cu 
creșterea și întărirea sistemului 
mondial al socialismului se înfăți
șează tabloul lumii capitaliste, 
unde jaful monopolurilor osîndește

la exploatare și o viață de mize- liste are loc prin urmare 
fie milioane de oameni ai muncii, prire a exploatării clasei 

După cum se știe, în ultimii ‘ ...
ani, apologeții imperialismului și 
ideologii reformiști, proslăvind 
conjunctura relativ înaltă din 
S.U.A.. Germania occidentală, au 
încercat să prezinte drept înve
chite t?i depășite tezele marxiste 
despre ciclul de producție capita
list și despre caracterul inevita
bil al crizelor de producție în ca
pitalism, despre pauperizarea ab
solută a clasei muncitoare. în ca
pitalism. Ideologii burghezi ur
măresc să creeze iluzii reformiste 
în rîndurile muncitorimii pentru 
a o abate de la lupta de clasă

o înăs- 
munci- 

toare, care își găsește expresia 
în rămînerea în urmă a salariului 
real față de valoarea forței de 
muncă.

Sistemul capitalist nu poate fi 
însă limitat la cîteva țări înain
tate aflate „la vîrful piramidei". 
Este bine cunoscut faptul că mi
lioane de oameni ai muncii din 
țările dependente și coloniale, 
care reprezintă imensa majorita
te a populației lumii capitaliste, 
continuă să ducă o viață de mize
rie extremă, de lipsuri și sufe
rințe din cele mai grele.

cele mai 
din

Succesele epo-

împotriva exploatării capitaliste ; 
ei încearcă să micșoreze atracția 
spre socialism a 
din toată lumea 
tot mai mult că 
socialistă poate 
rea materială și 
tehnic și științific al întregii so
cietăți.

Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești din țările so
cialiste a arătat că actuala con
junctură economică dintr-un șir de 
țări capitaliste este netrainică și 
nestabilă, deoarece se bazează în 
cea mai mare măsură pe acțiunea 
unor factori temporari, în spe
cial militarizarea economiei și 
cursa înarmărilor. Analiza situa
ției economice din principalele țări 
capitaliste arată că, încă de pe 
acum, acțiunea factorilor tempo
rari ai avîntului economic slăbește 
continuu și se apropie de sfîrșit. 
Înnoirea capitalului fix s-a înce
tinit considerabil, iar proporția fo
losirii capacităților de producție 
șe micșorează de la an la an.

Totodată scade ritmul sporirii 
producției industriale. El a fost de 
două ori mai mic în 1956 decît 
în 1955, scăderea continuind ne
întrerupt în tot cursul anului 
1957. Sînt cunoscute serioasele di
ficultăți economice prin care trec 
chiar și țări capitaliste înaintate 
ca Anglia. Franța — instabilitatea 
balanțelor comerciale, accelerarea 
tendințelor inflaționiste, majorarea 
continuă a prețurilor. Remediul pe 
care îl încearcă burghezia mono
polistă, îndeosebi din S. U. A. — 
intensificarea cursei înarmărilor— 
duce în ultima analiză la restrîn- 
gerea puterii de cumpărare a ma
selor largi, la acumularea mai in
tensă a premizelor unei profunde 
crize economice.

In economia țărilor capitaliste 
se ascut contradicțiile între carac
terul forțelor de producție și rela
țiile de producție, între muncă și 
capital. Deși ca urmare a luptei 
clasei muncitoare — stimulată de 
existența și succesele țărilor so
cialiste — unele pături ale clasei 
muncitoare din țările capitaliste 
cele mai dezvoltate au obținut o 
anumită mărire a salariilor, într-o 
serie din aceste țări salariul real 
este mai mic decît înainte de răz
boi. Aproape jumătate din munci
torii francezi cîștigau în 1956 sub 
limita bugetului minim calculat 
pentru un lucrător necalificat și 
fără familie ; salariul real pe oră 
al metalurgistului parizian este 
acum cu circa 30% mai mic de
cît în 1938. In toate țările capita-

oamenilor muncii 
care se conving 

numai orînduirea 
asigura proipăși- 
avîntul cultural,

Dar despre aceste stări de lu
cruri reale se feresc să sufle 
yreun cuvințel ideologii reformiști, 
propagandiști zeloși .ai „capitalis
mului popular", ai „capitalismu
lui organizat" și ai altor aseme
nea teorii menite să arunce praf 
în ochii clasei muncitoare. Reali
tatea spulberă astfel de teorii și 
confirmă justețea tezelor marxis
te cu privire la pauperizarea cla
sei muncitoare în capitalism — 
teze de nezdruncinat, pe care se 
bazează aprecierile Declarației 
Consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste.

Situația capitalismului contem
poran se caracterizează prin în
gustarea considerabilă a sferelor 
sale de influență, înăsprirea con
tradicțiilor între burghezie și cla
sa muncitoare, între burghezia 
monopolistă americană și popoa
rele din alte țări capitaliste. în
tre marile trusturi din S.U.A. și 
burghezia din alte țări. Burghezia 
monopolistă din S.U.A. încearcă 
să-și asigure dominația nu numai 
asupra țărilor capitaliste slab 
dezvoltate, ci și asupra unor țări 
capitaliste înaintate ca Anglia, 
Franța. Ea încearcă pe toate căi
le să salveze sistemul de subju
gare colonială și să preia pozi
țiile deținute în colonii de parte
nerii săi. Aceasta provoacă vii 
nemulțumiri în cercurile burghe
ziei din vechile țări colonialiste. 
Așa-zisa „piață europeană comu
nă". care asigură poziții avanta
joase monopolurilor americane și 
vest-germane, concurența Germa
nici occidentale și Japoniei, care 
înlătură Anglia de pe vechile ei 
piețe, amenințînd într-o măsură 
crescîndă pozițiile acaparate de 
S.U.A., neînțelegerile crescînde în 
coaliția agresivă a Atlanticului de 
nord, reprezintă un ghem de pu
ternice contradicții între țările 
imperialiste.

Capitalismul se află sub sem
nul declinului și al ascuțirii cri
zei sale generale. Socialismul 
crește și se întărește, demonstrînd 
prin succesele Uniunii Sovietice 
în construirea comunismului, prin 
succesele construcției socialiste în 
R. P. Chineză și în celelalte țări, 
prin creșterea mișcării comuniste 
în întreaga lume, că lui îi apar
ține viitorul.

le, de însemnătate hotărîtoare 
pentru toate popoarele lumii.

Ceea ce caracterizează astăzi 
politica internațională este lupta 
dintre două linii opuse: linia 
coexistenței pașnice, promovată 
consecvent de Uniunea Sovietică, 
China populară și de celelalte țări 
socialiste și în favoarea căreia se 
pronunță și acționează și alte 
țări iubitoare de pace — și linia 
pregătirii și dezlănțuirii războiu
lui promovată de cercurile agre
sive din Statele Unite ale Ame
ricii. Concentrînd în jurul lor for
țele cele mai întunecate ale reac- 
țiunii și războiului din întreaga 
lume capitalistă, aceste cercuri 
duc politica „de pe poziții de 
forță", reînviază militarismul 
vest-german, se opun cu înverșu
nare încetării cursei înarmărilor, 
organizează provocări, comploturi 
și acte agresive împotriva țărilor 
socialiste și a țărilor eliberate 
din jugul colonial, periclitează in
dependența chiar a unor țări ca
pitaliste dezvoltate, se străduiesc 
să instaureze dominația mondia
lă a imperialismului american. 
Cercurile agresive imperialiste se 
tem de pace. In speranța nebu
nească de a opri în loc, cu for
ța armelor, procesul istoric inevi
tabil al progresului social, ele ur
mează cu încăpățînare politica 
de pregătire a războiului nu
clear. Atît timp cît* se menține 
imperialismul se menține și tere
nul pentru războaie de jaf și co
tropire.

Așa cum a arătat Declarația, 
astăzi, pentru prima oară în is
torie, există suficiente forțe pen
tru a împiedica dezlănțuirea unui 
noui război.

Lagărul unit și puternic al ță
rilor socialiste, în frunte cu Uni
unea Sovietică, reprezintă cel mai 
sigur reazim al păcii și securi
tății popoarelor. Totodată, pe a- 
rena mondială mai acționează o 
mare forță în slujba păcii: popoa
rele care s-au smuls din cătușele 
colonialismului și luptă pentru în
tărirea independenței lor națio
nale și mișcarea de eliberare a 
popoarelor din țările dependente 
și coloniale. Pretutindeni crește 
și se dezvoltă marea mișcare de 
masă a popoarelor pentru pace. 
Partea cea mai combativă a ma
selor largi, care se opun politicii 
agresive a cercurilor monopoliste 
interesate în pregătirea unui nou 
război, este clasa muncitoare in
ternațională în frunte cu detașa
mentele ei de avangardă — par
tidele comuniste și muncitorești.

După cum se știe, cercurile im
perialiste agresive n-au putut 
opri desfășurarea victorioasă a 
revoluției din China. S-au soldat 
cu eșecuri rușinoase intervențiile 
imperialiste în Coreea și Vietnam, 
agresiunea împotriva Egiptului, 
ca și planurile de a folosi forțele 
contrarevoluționare pentru res
taurarea sistemului capitalist și 
a dominației imperialismului în 
Ungaria.

Faptele dovedesc că raportul de 
forțe pe scară mondială s-a schim
bat radical în favoarea păcii și 
socialismului, că a trecut și nu se 
va mai întoarce niciodată vre
mea cînd imperialismul putea a- 
tenta în voie la libertatea și in
dependența popoarelor. Dar dacă 
totuși aventurierii imperialiști se

vor încumeta să dezlănțuie răz
boiul. atunci, așa cum pe bună 
dreptate subliniază Declarația, 
popoarele lumii întregi, pline de 
minie și indignare împotrivă im
perialismului care le aduce sufe
rințe și jertfe atît de grele, vor 
termina pentru totdeauna cu orîn
duirea capitalistă.

Partidele comuniste și muncito
rești din întreaga lume sînt ho- 
tărîte să facă tot ce le stă în pu
tință pentru a apăra omenirea de 
grozăviile unui nou război, pen
tru a asigura dezvoltarea pașni
că a omenirii pe calea progresu
lui. Ele consideră lupta pentru 
pace drept sarcina lor primor
dială.

Reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești din aproape 
toate țările lumii, pe deplin con- 
știenți de răspunderea acestor par
tide pentru destinele omenirii, au 
adresat muncitorilor și țăranilor 
din toate țările, oamenilor de ar
tă, cultură și știință din lumea 
întreagă, tuturor oamenilor de 
bunăvoință, prin Manifestul Pă
cii, o caldă chemare la lupta pen
tru menținerea și apărarea păcii. 
Popoarele iubitoare de pace pot, 
cu forțe unite, să zădărnicească 
planurile cercurilor agresive im
perialiste de a arunca omenirea 
într-un nou război, mai distru
gător decît oricare altul cunoscut 
pînă acum în istorie.

Partidele comuniste și munci
torești își vor intensifica efor
turile pentru unirea tuturor for
țelor iubitoare de pace, interesate 
în preîntîmpinarea războiului. De 
mare importanță este, în această 
privință, unitatea de acțiune în
tre partidele comuniste și mun
citorești, unitatea între diferitele 
organizații sindicale ale clasei 
muncitoare, unitatea mișcării 
muncitorești internaționale. Par
tidele comuniste și muncitorești 
și-au exprimat hotărîrea de a con
tribui din toate puterile lor la 
înfăptuirea de acțiuni comune cu

socialiștii, cu organizațiile 
cratice și progresiste, cu 
partidele, organizațiile și 
rile care acționează pentru pace, 
împotriva războiului, pentru fău
rirea securității în Europa și A- 
sia, reducerea înarmărilor, inter
zicerea folosirii și experimentării 
armelor nucleare.

demo- 
toate 

mișcă-

TOVARĂȘI,

Partidul nostru, în deplin acord 
cu Declarația de la Moscova, a 
considerat și consideră că întă
rirea unității și colaborării fră
țești între țările socialiste, între 
partidele comuniste și muncito
rești este cea mai însemnată 
condiție a succesului în lupta 
pentru pace și socialism. Nu este 
de mirare că reacțiunea interna
țională a dezlănțuit, mai ales în 
ultimii ani, campanii furibunde 
împotriva unității lagărului so
cialist, căutînd prin toate mijloa
cele să calomnieze Uniunea So
vietică și celelalte țări socialis
te, să ponegrească relațiile între 
țările socialiste, să rțn“ 
mășițele naționalismului 
a submina prietenia 
democrat - populare cu 
nea Sovietică, pentru 
bina familia țărilor socialiste 
a lovi mai ușor în fiecare 
ele. Uneltirile și strădaniile reac- 
țiunii internaționale sint și vor li 
sortite eșecului.

Relațiile între țările socialiste 
sînt de nezdruncinat. Ele au un 
conținut cu totul nou în istorie, 
pe care nu-1 pot avea relațiile 
între statele a căror orînduire 
socială este bazată pe exploata
rea omului de către om. Conți
nutul acestor relații constă 
colaborarea 
vărășească 
construirea 
apărarea și 
lor revoluționare 
muncitor. Aceste relații, care au

ațîțe ră- 
pentru 
țărilor 
Uniu- 

a dez- 
Și 

din

în 
și intr-ajutorarea to, 
multilaterală pentru 

socialismului, pentru 
consolidarea cuceriri- 

ale poporului

Ia bază principiul Internaționalis
mului proletar, contribuie la în
tărirea independenței economice 
și politice a fiecărei țări socia
liste și totodată la întărirea în
tregului sistem mondial al socia
lismului.

Experiența proprie a poporului 
romîn a arătat că relațiile de co
laborare dintre țările socialiste, 
ajutorul frățesc multilateral acor
dat Romîniei de către Uniunea 
Sovietică au înlesnit imens opera 
de construcție socialistă desfășu
rată de poporul romîn, care a 
putut astlel să obțină într-un 
timp scurt mari succese în dez
voltarea economică șl social-cul- 
turală a țării. Experiența tuturor 
popoarelor care construiesc socia
lismul dovedește că unitatea țăn- 
lor lagărului socialist este cheză
șia independenței și suveranității 
tuturor țărilor socialiste. întări
rea continuă a acestei unități răs
punde intereselor naționale a'.c 
fiecăreia din aceste țări.

Clasa muncitoare, oamenii mun
cii din toate țările sînt vital in
teresați în dezvoltarea și consoli
darea continuă a cuceririlor re
voluționare ale popoarelor Uniu
nii Sovietice, Chinei populare și 
ale celorlalte țări socialiste, în 
apărarea acestor cuceriri istori
ce împotriva oricăror uneltiri 
ale dușmanilor socialismului. Tn 
același timp, pentru clasa munci
toare care deține puterea de stat 
este o îndatorire internaționalis- 
tă de căpetenie solidaritatea cu 
mișcarea muncitorească din țările 
capitaliste. Realizările obținute de 
oamenii muncii din țările socialis
te 
în

în construirea noii orînduiri 
propria lor țară constituie cea

(Continuare în pag. 2-a)

Adunarea activului de partid 
din orașul și regiunea București

Ieri, în sala Floreasca, a avut loc 
activului de partid din orașul și

adunarea 
, , , regiunea

București. Pe baza hotărîrii ședinței plenare a 
C.C. al P.M.R. din 14 decembrie, adunarea a 
dezbătut Declarația Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești din țările 
socialiste și „Manifestul Păcii* elaborat de 
Consfătuirea reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al C.C. al P.M.R., a făcut expunerea cu privire 
la consfătuirile reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești. In dezbaterile ce au 
avut loc, vorbitorii au arătat că membrii par
tidului nostru și masele largi ale oamenilor 
muncii din țara noastră au primit cu însufle
țire și cu o deplină aprobare documentele adop
tate de cele două consfătuiri, care reprezintă o 
nouă etapă în întărirea coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, în întă
rirea unității țărilor lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică. Ei au subliniat justețea 
liniei politice interne și externe a partidului 
nostru, bazată pe aplicarea creatoare a invin
cibilei învățături marxist-leniniste la condițiile

țării noastre. Totodată s-a arătat însemnătatea 
însușirii de către toți membrii de partid a 
bogatelor învățăminte ce rezultă din aceste do
cumente.

Adunarea a constituit o puternică manifestare 
a hotărîrii organizațiilor de partid 
regiunea București de a munci 
conducerea Comitetului Central, pentru aplicarea 
politicii partidului în toate domeniile construcției 
socialiste și îmbunătățirea continuă a activității 
organelor și organizațiilor de partid, pentru ridi
carea nivelului muncii ideologice și apărarea pu
rității învățăturii marxist-leniniste împotriva 
oricăror influențe ale ideologiei burgheze, pen
tru mobilizarea maselor largi de oameni ai 
muncii în opera de construire a socialismului 
și în lupta pentru apărarea păcii.

La adunare au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Gh. Apostol, P. Borilă, JV. Ceau- 
șescu, Al. Drăghici, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., F. Dănălache, prim secretar 
al Comitetului orășenesc București, V. Crista- 
che, prim secretar al Comitetului regional 
București, și alți membri și membri supleanți 
ai C.C. al P.M.R.

id din orașul și ♦ 
i neobosit, sub I 
nonlrii nnlif-nron

TOVARĂȘI,

In zilele noastre, problema a- 
părării păcii a devenit problema 
fundamentală a politicii mondia- Un colț al sălii Florcasca, In timpul adunării activului de partid din orașul șl regiunea București.
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mai importantă contribuite la În
tărirea forțelor mondiale ale so
cialismului.

Tn timpul și după cel de-al doi
lea război mondial, ca rezultat 
al ridicării conștiinței popoarelor 
și al creșterii influentei ideilor 
comuniste, mișcarea comunistă in
ternațională s-a lărgit și ș-a În
tărit continuu. Astăzi. în lume 
există peste 70 de partide comu
niste cu peste 33 milioane de 
membri. Tn țările Europei sint 
17 milioane de comuniști, in ță
rile Asiei peste 14 milioane și 
peste un milion în țările Africii. 
Americii și Australiei.

In țările socialiste, partidele 
comuniste și muncitorești au de
venit forța conducătoare a sta-

la adunarea activului de partid
din orașul și regiunea București

liei politice a 
legilor stalu- CÂRTIIrea neabătută a liniei 

partidului și a 1 =__ _ ¥
lui, este o condiție de bază a 
întăririi legăturilor partidului cu 
masele — izvorul torței de ne
biruit a partidului și a regimului 
democrat-popular.

Capacitatea de organizare și 
mobilizare a maselor de către 
parJd, Înfăptuirea rolului condu
cător al partidului in construc
ția socialismului, traducerea în 
viața a liniei șale politice depind 
de unitatea și coeziunea rîndurilor 
partidului. Este nevoie șă mun‘ 
cint continuu, neobosit, pentru a 
întări mai departe coeziunea rân
durilor partidului, pentru a asi
gura respectarea de către toți 
membrii și candidați! de partid 
a disciplinei de partid, a princi
piului centralismului democra.ic 
— principiul de bază al organi
zării partidului nostru. Un mare 
rol in' intărirea partidului are 
îmbunătățirea compoziției sociale 
a partidului.

Poporul romin are nevoie de 
pace pentru rezolvarea sarcini
lor sale istorice de construire a 
socialismului, de ridicare conti
nua a nivelului sau de trai ma
terial și cultural. Republica 
Populară Romina, intărind unita
tea cu țările lagărului Socialist 
în frunte cu U.R.S.S. va depu
ne și pe, viitor. împreună cu cele
lalte state iubitoare de pace, toa
te eforfurile pentru dezvoltarea 
procesului de destindere in reia 
țiile internaționale și de consoli
dare a păcii.

Participind activ la lucrările 
Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite, Republica 
Populară Romina a luat poziție 
categorică pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabora
re cu toate țările pe baza 
coexistenței pașnice, pentru in
terzicerea armelor atomice și 
condamnarea războiului nuclear, 
pentru reducerea forțelor armate 
și armamentelor, pentru desfiin
țarea tuturor bazelor militare a- 
flate pe teritorii străine, pentru 
retragerea trupelor tuturor state
lor înăuntrul granițelor naționa
le, pentru oprirea propagandei 
de război.

Poporul romîn salută recentele 
propuneri ale guvernului sovietic 
adresate guvernului nostru și gu
vernelor tuturor statelor membre 
ale O.N.U., ca o nouă și impor
tantă contribuție la slăbirea în
cordării internaționale, la cauza 
întăririi păcii între popoare.

Actionind cu perseverență pen. 
tru intărirea colaborării interna
ționale, Partidul Muncitoresc Ro
min și guvernul Republicii Popu
lare Romine se pronunță împo
triva împărțirii lumii în blocuri 
militare. Dar în condițiile in care 
cercurile agresive imperialiste, 
intensificind cursa înarmărilor și 
pregătind aventuri războinice, re
fuză lichidarea pe bază de reci
procitate a blocurilor militare 
existente — întărirea organiza
ției Pactului de la Varșovia, lăr
girea colaborării cu țările’socia- 
liste și intărirea capacității lor 
de apărare răspunde intereselor 
poporului romin și ale tuturor 
statelor socialiste, intereselor 
păcii.

Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești a subliniat 
că astăzi în țările capitaliste sint 
posibilități mai mari decît ori- 
cînd ca in anumite probleme și 
înainte de toate în problemele a- 

-x-u -s -- rea|jzeze unj. 
clasei munci-

Flacăra
Jr afișul 

acestei 
mini nu

de titluri in 2.266.000 exem
plare. Aproape că nu există 
casă de om al muncii în care 
să nu se afle un exemplar din 
uriașele tiraje în care se ti
păresc clasicii noștri. Gîndiți- 
vă numai : Creangă tipărit în 
962.000 exemplare, Eminescu 
in 445.800 exemplare, Sado- 
veanu în 1.180.100 exempla
re. Cifre care fac orice comen
tarii de prisos.

Săptămina Cărții ce se des
fășoară între 16 și 22 decem
brie va fi astfel nu numai un 
bilanț al realizărilor obținute 
ci și un pri’ej de a lărgi și 
mai mult răspîndirea cănii io 
rîndul maselor, de a îmbună
tăți munca de tipărire și difu
zare, de a strînge legătura 
dintre făuritorii cărții și cei 
ce o primesc cu dragoste și 
respect. în această săptămina 
vor avea loc numeroase mani
festări sărbătorești din care 
semnalăm in primul rind des. 
chiderea Expoziției Cărții din 
Sala Dalles, ce va constitui o 
ilustrare vie și concretă a 
drumului glorios parcurs de 
cartea pentru popor in țara 
noastră. In cadrul expoziției 
se vor vinde cărțile cu redu
cere, se vor lansa cărți noi, 
se vor acorda de către autori 
autografe, se vor organiza 
procese literare. In toată țara 
vor fi amenajate în mod fes
tiv librăriile, se vor organiza 
bazare ale cărții, vor avea loc 
simpozioane, vor avea loc 
concursuri literare-ghicitoare. 
De o mare prețuire se vor 
bucura întîlnirile între scrii
tori și cititori precum și ase
menea manifestări ca seara de 
poezii închinată Republicii 
Populare Romîne de pildă, ce 
va avea loc la Ateneul R.P.R. 
și în cadrul căreia vor citi din 
lucrările lor poeți dintre cei 
mai de seamă ai țării noastre.

Tineretul nostru care este 
un prieten bun al cărții, va fi, 
fără îndoială, în primele rin- 
duri la sărbătorirea în această 
săptămina a uneia din victo- 
riile cele mai frumoase ale 
celor zece ani ai Republicii 
Populare Romîne: cariea de
venită un bun cu adevărat ai 
poporului.

săptămina 
„Lunii Culturii** 
este închinată 
cărții rominești. 

“ de pe 
dedicat 
săptă- 
este o 

simplă figură de stil, este un 
mare și splendid adevăr: as
tăzi în țara noastră cartea 
este un minunat mijloc de 
răspîndire în ceie mai largi 
mase populare a luminii cul
turii. Nici nu puteau întrezări 
măcar, în cele mai frumoase 
visuri ale lor, înaintașii cul
turii rominești ce doreau ridi
carea poporului spre străluci
rea științelor și artelor, o ase
menea răspîndiie a cărții, o 
asemenea prețuire a ei de că
tre oamenii muncii, un aseme
nea rol ca ace. a jucal azi de 
carte în educarea omului nou 
al patriei noastre, intr-o țara 
care deținea în timpul regi
mului burghezo-moșieresc un 
jalnic record, unul din procen
tajele mari de analfabetism în 
lume, astăzi cînd aceasta pla
gă nu mai e decît o dureroasă 
amintire, se tipăresc cărți in
tr-un tiraj ce ar fi putut părea 
altădată de-a dreptul astrono
mic. In ultimii 9 ani de piida, 
au fost tipărite 26.067 titluri 
de cărți intr-un tiraj total de 
415.436.892 exemplare, dintre 
care in limbile minorităților 
naționale 7.473 de titluri in
tr-un tiraj de 41.244.363 exem
plare. Dar cite nu s-ar putea 
spune despre ceea ce înseam
nă cartea în anii regimului de 
democrație populară, despre 
faptul că au apărut noi și noi 
compartimente ale activității 
editoriale necunoscute în tre
cut, despre alte compartimente 
cum e cartea politico-socială, 
cartea științifică, cartea pentru 
copii, care de-abia acum, in 
anii aceștia au început să exis
te cu adevărat. Cît de mîndri 
trebuie să fim pentru faptul 
că sîntem una din țările care 
au editat operele marelui Lenin 
în întregime, că au apărut din 
creația genialului gînditor 92 
de titluri într-un tiraj de 
4.920.000 exemplare, iar din 
opera lui Marx și Engels 36

din țările socialiste, revizioniștii 
caută să submineze baza de masă 
a puterii de stat a clasei munci
toare și, prin lozinci naționaliste, 
să slăbească unitatea țărilor la
gărului socialist.

Prin critica făcută revizionis
mului, Consfătuirea de la Mos
cova aduce o importantă contri
buție la lupta pentru apărarea 
purității învățăturii marxist-le
niniste. împotriva curentelor o- 
portuniste șl revizioniste, la în. 
tărirea fermității și coeziunii fie
cărui partid comunist în lupta 
Împotriva capitalismului.

Declarația Consfătuirii de la 
Moscova evidențiază însemnăta
tea legilor generale, universal 
valabile, ale luptei pentru cuce
rirea puterii și pentru construirea 
socialismului, precum și însem
nătatea aplicării creatoare a ace
stor legi la condițiile istorice 
concrete din liecare (ară, potri
vit particularităților și tradiții
lor naționale ale tării respective. 
Declarația previne partidele co
muniste și muncitorești asupri 
pericolului pe care-1 prezintă 
atît ignorarea acestor particulari
tăți, cît și nerecunoașterea ade
vărului general al marxism-leni- 
nismului cu privire la legile re
voluției socialiste.

Experiența partidelor frățești 
din țările socialiste a dovedit că 
lupta pentru cucerirea puterii și 
construirea socialismului se des
fășoară în forme, metode și rit
muri diferite de la o țară la alta, 
corespunzător particularităților 
naționale șr condițiilor istorice 
concrete Insă indiferent de par
ticularitățile și specificul fiecărei 
(ări în parte, procesele revoluției 
socialiste și construcției socialis
te se bazează pe o serie de legi 
generale oglindite în experiența 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a partidelor frățești 
din celelalte țări socialiste.

• Partidul nostru și alte partide 
frățești rezolvă problemele con
struirii socialismului și infring 
fțreutătile in lupta pentru socia- 
ism, deoarece se bazează in în

treaga activitate pe învățătura 
marxist-leninistă despre dictatura 
proletariatului, despre rolul par
tidului ca forță conducătoare în 
stat, alianța clasei muncitoare cu 
principalele mase ale țărănimii 
și cu alte paturi ale oamenilor 
muncii, trecerea în proprietatea 
obștească a principalelor mijloa
ce de producție, conducerea pla
nificată de către stat a economiei 
naționale, transformarea socialis
tă treptată a agriculturii, înfăp
tuirea revoluției culturale, depli
na egalitate a oamenilor muncii 
de toate naționalitățile, aplicarea 
centralismului democratic in con
strucția și conducerea statului, 
aplicarea în practică a principii
lor internaționalismului proletar.

Acestea sini legi generale de 
care nici un partid marxist-leni- 
nist nu poale face abstracție. A- 
plicind în mod creator aceste 
legi la condițiile tării noastre, 
îmbinîndu-le cu ceea ce este spe
cific și particular ca urmare a 
acestor condiții, .partidul nostru 
asigură, succesul operei de con
strucție socialistă.

Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești, din țările 
socialiste a examinat problema 
trecerii de la capitalism la socia- 
lism, problemă care a fost pusă 

si ore- ântr-o lumină noua de Congresul 
. a al XX-lea al P.C.U.S. In urma
'•erintele și profundelor schimbări petrecute 

................u\i“. Sensul Pe arena mondială in favoarea
acestei adaptări a fost dezvălu.t socialismului, in fata partidelor 
nu de mult de liderii de dreapta comuniste și muncitorești din ța- 
ai partidului social-gemocrat din ri e capitaliste se deschid per- 
a • ... . snpctivp mai favnrahilp npniruAustria care, pregătind un nou 
program al partidului, afirmă că 
teoria lui Marx și Engels, ideile 
lor despre lupta de clasă și dic
tatura proletariatului sint depă
șite. deoarece „societatea a evo- 
n J dec!t ț*u’ Prezlb scej- unjc proletar șfa (rontului popu-
tia . Și toate acestea in epoca in iar_ majoritatea poporului, să cu- 
care fapte evidente vestesc victo- cerească puterea fără război ci
na inevitabila a socialismului in sa asigure trecerea in mîi- 
întrecerea cu capitalismul I mie poporului a principalelor

Revizioniștii incearca să ame- mijloace de producție. In acest 
lească clasa muncitoare și pe oa- proces revoluționar, parlamentul 
menii muncii din țările capitalis- poate fi transformat dintr-un or- 
te cu basme despre frumusețile gan al democrației burgheze in- 
„democrației" burgheze și despre tr-un instrument al adevăratei 
transformarea „treptată" a capi- puteri populare, capabil să în- 
talismului în socialism pe calea fringă împotrivirea, forțelor reac- 
colaborării sociale și a reforme- tionare și să asigure înfăptuirea 
lor, prin mecanismul magic al transformărilor socialiste. Clasa 
parlamentarismului burghez — muncitoare, masele largi ale oa- 
fără revoluția socială, fără cuce- menilor muncii ' ' ' ’
rirea puterii de către clasa mun- intr-o asemenea 
citoare. revoluției.

Activitatea grupului trădător însemnătatea 
al lui Nagy Imre este in această claratiei este cu 
privință deosebit de grăitoare și pentru mișcarea 
arată limpede cum elementele re- internațională <

La consfătuirile de la Moscova 
s-a afirmat cu claritate rolul de 
(runte a) Uniunii Sovietice, al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, centrul mișcării mun
citorești internaționale. Împreună 
cu celelalte partide comuniste și 
muncitorești, i 
rolul U.R.S.S. 
rului socialist este rezultatul 
resc ai unui proces istoric

noi considerăm că 
. în îruntea lagă- 

" ' ' fi-
...... vv—»—— - ____ -
tului. Prin lupta lor eroică pen- constitue un factor esențial al
tru apărarea Independentei na- unității țărilor socialiste, al
ționale, pentru pace și interesele coeziunii mișcării comuniste In;
vitale ale celor ce muncesc, mul- tcrnaționale, in interesul cauzei
ti partide comuniste și muncito
rești din Urile capitaliste și-au 
sporit considerabil influenta șl 
prestigiul în rîndurile poporului. 
Partidul Comunist Francez. Par
tidul Comunist Italian, parti
dele comuniste din Indonezia, 
Brazilia. Chili și din alte țări au 
devenit partide puternice, strins 
legate de mase, care ocupă un loc 
de frunte în viața politică ă tari
lor lor și in mișcarea muncito
rească.

Partidele comuniste s-au întă
rit considerabil din punct de ve
dere Ideologic și organizatoric, 
reprezențînd azi o forță politică 
ce mobilizează sute de milioane 
de oameni ai muncii tn lupta pen 
tru pace, democrație șl socialism.

Creșterea și dezvoltarea parti
delor comuniste și muncitorești 
din lumea întreagă, marile lor 
sarcini și răspunderea imensă pe 
căre o au în fata popoarelor lor, 
ea și în fața mișcării muncito
rești internaționale, au pus pro
blema unor noi 
lor și colaborării 
*le

In ultimii ani. 
răspindite ale raporturilor dintre 
partidele comuniste și muncito
rești au fost întîlnirile și con
tactele bilaterale. Partidul nostru 
a avut asemenea înttlniri cu re
prezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești din Ungaria, Bul
garia. R.D. Germană. Iugoslavia. 
Franța, cu care a discutat pro
bleme interesînd partidul nostru 
și partidele respective, precum și 
probleme ale situației internațio
nale și ale mișcării muncitorești 
și comuniste mondiale. De aseme
nea. au avut loc și unele consfă
tuiri ale partidelor comuniste și 
muncitorești pe grupe de țări 
sau consacrate anumitor nroble 
tne. o asemenea consfătuire a 
fost organizată în ianuarie 1957 
la Budapesta cu participarea re
prezentanților partidelor comu
niste din U.R.S.Ș.. Ungaria, Bul
garia, Cehoslovacia. Romînia. A- 
ceste înttlniri bilaterale, contacte 
personale și consfătuiri pe gru- 
fie de țări au avut și au o mare 
nsemnătate și au dat rezultate 

pozitive.
Tn condițiile actuale, cînd so

cialismul a devenit un sistem 
mondial, cînd forțele socialismu
lui cresc în toate țările, cînd a- 
pararea păcii mondiale este o sar 
cină centrală a tuturor partidelor 
muncitorești revoluționare, sint 
necesare și consfătuiri mai largi 
între partidele comuniste și mun
citorești, însemnătatea unor ase
menea consfătuiri a fost pe de 
plin demonstrată de cele două 
consfătuiri de la Moscova. Ele 
marchează 0 nouă etapă impor
tantă In istoria mișcării comu
niste internaționale, ridicînd uni
tatea partidelor comuniste și 
muncitorești, unitatea țărilor so 
cialiste, pe o nouă treaptă de 
dezvoltare.

Se știe bine că reprezentanții 
burgheziei monopoliste, vîrfurile 
reacțîunii internaționale organi
zează întîlniri și diferite alte for
me de contact pentru a-și coor
dona activitatea ostilă cauzei so
cialismului și păcii, pentru a 
elabora măsuri comune împotriva 
mișcării muncitorești. Cu atît 
mai mult, reprezentanții partide
lor comuniste și muncitorești au 
datoria să dezvolte și să întă
rească relațiile de colaborare to
vărășească între ele, să discute 
împreună cele mai importante 
probleme ale strategiei și tacticii 
lor în lupta pentru pace șl so
cialism.

Principiul fundamental al rela
țiilor între partidele comuniste și 
muncitorești este internaționalis
mul proletar. Pe această bază se 
dezvoltă unitatea strînsă. co
laborarea și lupta comună a tu
turor partidelor muncitorești re
voluționare. Partidele comuniste 
și muncitorești soluționează pro
blemele liniei lor politice, că- 
lăuzlndu-se după învățătura 
marxist-leninistă, potrivit condi
țiilor concrete din țările lor și 
țintnd seamă că interesele oame
nilor muncii din fiecare țară 
sînt indisolubil legate de inte
resele oamenilor muncii din lu
me» întreagă Cauza socialismu
lui este unică și indivizibilă, co
mună clasei muncitoare din lu
mea întreagă, tuturor partidelor 
comuniste șl muncitorești. Pe a- 
ceasta se bazează comunitatea de 
teluri și interese, comunitatea 
ideologiei marxist-leniniste, care 
unește partidele comuniste și 
muncitorești intr-o mare familie 
frățească. Partidul nostru își va 
aduce și pe viitor contribuția la 
întărirea unității și solidarității 
partidelor comuniste și muncito
rești, a coeziunii ideologice șl a 
unității de acțiune a mișcării 
muncitorești internaționale.

tru apărarea ^Independenței na- unității țărilor socialiste,

păcii șl socialismului.

TOVARĂȘI,

forme a relații- 
tovărășești intre

formele cele mai

întărirea unității mișcării co
muniste internațiomle mpune, în 
primul rînd, întărirea coeziunii ei 
ideologice pe baza învățăturii 
marxist-leniniste. Se știe că în ul
timii ani, mai ales începînd din 
perioada dezbaterii hotărîrilor 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S., 
reacțiunea internațională a dez
lănțuit o campanie îndîrjită de 
ponegrire a P.C.U.S. și a celor
lalte partide frățești, de denatu
rare și compromitere a învățătu
rii marxist-leniniste. Scopul ace
stei campanii este de a introduce 
confuzii și dezorientare în rîndu
rile partidelor comuniste și mun
citorești. de a submina orinduirea 
de stat și opera de construcție 
socialistă din țările democrat- 
populare, de a dezbina țările so
cialiste și mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, de 
a micșora puterea de atracție a 
ideilor socialismului asupra ma
selor populare In aceste condi
ții au o mare Însemnătate tezele 
din Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor frățești din 
țările socialiste cu privire la in
tensificarea educării marxist-leni
niste a maselor, la intărirea lup
tei împotriva ideologiei burgheze.

Lupta împotriva dogmatismu
lui este o sarcină importanta a 
partidelor comuniste și muncito
rești. deoarece dogmatismul, 
străin spiritului creator al marx
ism ■ leninismului, duce la îngu
stime de orizont și la desconsi
derarea realităților social-econo- 
mice, la sectarism și rupere de 
masă.

Declarația subliniază în mod 
deosebit că, in etapa actuală, 
principala primejdie împotriva că
reia trebuie îndreptată atenția și 
vigilența mișcării muncitorești in
ternaționale este revizionismul — 
oportunismul de dreapta — ca 
manifestare a ideologiei burgheze, 
care paralizează energia revolu
ționară a clasei muncitoare in ve
derea menținerii sau restabilirii 
capitalismului.

Este lesne de înțeles de ce. cu 
cit crește prestigiul tarilor socia
liste și cu cît sporește forța de 
atracție a socialismu’u! în rîndu
rile oamenilor muncii de pretu
tindeni, cu atît se sirâdutesc cer
curile reacțîunii impei aliate să 
stimuleze și să alimenteze dife
rite tendințe și teorii revizioniste 
în mișcarea comunistă și munci
toreasca internațională.

Nu tntfmpfâtor, conducătorii de 
dreapta ai social-democrației și 
alte elemente reformiste și revi
zioniste au intensificai atacurile 
lor împotriva marxism leninismu
lui, pretinzînd chipurile ca el „s-a 
perimat**, „s-a învechit** , 
conizează o așa-zisă adaptare a 
socialismului „la Uil 
transformările timpului'

aibă în vedere și eventualitatea 
în care clasele exploatatoare vor 
recurge la metode violente. Nu
mai astfel partidele comuniste 
pot înarma clasa muncitoare îm
potriva concepțiilor false și dău
nătoare cu ajutorul cărora bur
ghezia se străduiește să adoarmă 
masele populare.

La noi în țară, după cum se 
știe, o serie de factori favorabili 
au contribuit ca după răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste, proce
sul revoluționar neîntrerupt care 
a dus la instaurarea puterii po
pulare și la cucerirea întregii pu
teri de către clasa 
aliată cu țărănimea 
să se desfășoare în 
fără violență, fără 
Dar partidul nostru 
această perioadă, a avut în vedere 
și o eventuală încercare a burghe
ziei de a împinge lucrurile spre 
război civil. Aceasta a ținut trează 
vigilența partidului și a clasei 
muncitoare, a maselor populare, 
și a contribuit la înlăturarea, fără 
război civil, a rezistenței claselor 
stăpînitoare.

Experiența partidului nostru, a 
celorlalte partide frățești din ță
rile socialiste confirmă pe deplin 
teza marxist-leninistă că trecerea 
de la capitalism la socialism — 
indiferent dacă se efectuează în 
mod pașnic sau nepașnic — nu 
poate avea loc decît pe baza cu
ceririi puterii de către clasa mun
citoare, în alianță cu ’
muncitoare și cu alte 
populației; că victoria 
eliberare a poporului 
este condiționată de 
maselor de oameni ai muncii de 
către clasa muncitoare. în frunte 
cu partidul ei marxist-leninist, de 
înfăptuirea într-o formă sau alta, 
potrivit condițiilor concrete, a dic
taturii proletariatului.

muncitoare, 
muncitoare, 

linii generale 
război civil, 
in întreaga

con- 
com- 
orice 
mar- 
ideo-

spective mai favorabile pentru 
înfăptuirea trecerii la socialism. 
In condițiile actuale, într-o serie 
de țări capitaliste, clasa munci- 

’’ toare, în frunte cu avangarda sa, 
'* are posibilitatea să unească sub 

conducerea ei, pe baza frontului

sînt interesate 
desfășurare, a

aprecierilor De- 
i atît mai mare 
i muncitorească 

_ ________________  .. . cu cît burghezia
vizioniste din țările socialiste iși se străduiește să semene și să in- 
concentrează eforturile împotriva tretină in clasa muncitoare din 
temeliilor socialismului, fiind apus iluzii reformiste — și în
gălă să se înțeleagă cu cele deosebi iluzia că trecerea la 
mai negre forte ale contrarevo- cialism se va desfășura. în ori- 
lUtdasermu2citoaPre‘<îrRev1zionișl “ c°nditil- numai.pe cale pa»n1' 
tii neagă învățătura marxist-le- ca- Trecerea pașnica sau nepaș- 
ninistă despre lupta de clasă, nică la socialism nu depinde atît 
despre ascuțirea ei în anumite de clasa muncitoare cît de rezis-

«■ ” op““

so-

și despre puterea populară ca exploatatoare, care nu cedează de 
forma a dictaturii proletariatului, bună voie puterea politică și eco- 
Propovăduind liberalismul șl ca- nomică. Este de presupus că în- 
pitularea lață de forțele re.ctm- tr.o serie de (ari clase)e stăpîni. 
nare și de ideologia lor. ei caută t0ar6i cu |j|nu| in,periaiisnlu. 
în fel și chip să micșoreze sau ju| international, vor încerca să 
să lichideze rolul conducător al oprească prin violentă transfor- 
partidului, se străduiesc să slă- mările revoluționare. Partidele 
bească partidul, să submineze comuniste din țările capitaliste 
unitatea rîndurilor sale, puterea nu pot să nu atragă atenția cla
sa de luptă și de organizare, să-l sei muncitoare asupra acestei po- 
transforme într-un „club de dis- sibilităti. Luptind pentru a deter- 
cutii". Totodată, negind realiză- mina desfășurarea revoluției pe 
rile obținute de oamenii muncii cale pașnică, ele nu pot «» nu

nizatii de partid în domeniul său 
de activitate, pentru îmbunătăți
rea neîntrerupta a metodelor con
ducerii de către partid a econo
miei și culturii, a organizațiilor de 
masă, in toate sectoarele con
strucției socialiste.

Necesitățile dezvoltării cons
trucției socialiste în țara noastră 
precum și lupta dintre capitalism 
și socialism pe arena internațio
nală cei partidului să acorde o 
atenție centrală ridicării continue 
a nivelului activității ideologice.

Congiesul al Il-lea al partidu
lui nostru, situîndu-se cu fermi
tate pe pozițiile marxism-lenims- 
mului creator, a stabilit ca una 
din sarcinile cele mai importan
te ale partidului este lupta împo
triva influentelvr ideologiei bur
gheze, intransigența împotriva o- 
ricărei denaturări a teoriei mar
xist-leniniste ; Congresul a atras 
atenția că nici vorbă nu poate fi 
de vreo slăbire, oricît de neîn
semnată, a luptei împotriva ideo
logiei dușmane, de vreo „pauză* 
în lupta ideologică.

Partidul nostru a mers 
secvent pe a ceastă linie, Q 
bătut cu toată hotărîrea 
tendință de abatere de la 
xism-leninism în activitatea
logică și practică de partid și de 
stat. în opera de construcție a 
economiei și culturii socialiste.

Dezbaterea documentelor Con
gresului al XX lea al P.C.U.S. a 
dat un puternic impuls activității 
generale a partidului nostru, a 
dus la aorofundarea unor pro
bleme fundamentale ale construc
ției socialiste, la examinarea cri
tică a diferitelor laturi ale vieții 
de partid și de stat, la întărirea 
legăturilor partidului cu masele, 
la consolidarea rolului conducă
tor al partidului, la întărirea de
mocrației socialiste și a orînduirii 
democrat-populare. Dezbaterea do
cumentelor Congresului al XX-lea 
al P C.U S. a avut o mare în
semnătate pentru ridicarea nive- 
lului muncii noastre în domeniul 
ideologiei și a nivelului tratării 
si aplicării creatoare a învăță
turii marxist-leniniste la reali
tățile social-economice ale țării 
noastre.

Partidul nostru și-a dovedit ca
pacitatea de a se orienta just în 
diferite împrejurări ale luptei de 
clasă și construcției socialiste. El 
a respins cu toată fermitatea în
cercările unor elemente anarhice, 
mic burgneze, însulicient călite 
și instabile din punct de vedere 
politic, de a denatura critica ma
nifestărilor cultului personalității 
și de a lolosi dezbaterea docu
mentelor Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. în scopuri antiparti
nice. Sub influența presiunii ideo
logiei străine și a propagandei 
dușmane s-au manifestat din par
tea unor asemenea elemente ten
dințe îndreptate spre revizuirea 
liniei politice a partidului și spre 
subminarea unității rîndurilor 
sale, spre micșorarea rolului con
ducător al partidului în viața de 
stat, în viața obștească, în ideo
logie și cultură, încercări de pro- 
povăduire a liberalismului și a 
spiritului capitulant față de ideo
logia străină, tendințe de submi
nare a democrației socialiste. A- 
semenea tendințe au primit și vor 
primi și pe viitor riposta cuvenită 
din partea Comitetului Central 
și a întregului partid

Pentru întărirea partidului, a 
rolului său conducător, au avut 
o mare însemnătate hotărîrile șe
dinței plenare din 28 iunie — 3 
iulie 1957 a Comitetului Cen
tral al partidului nostru. întregul 
partid, în frunte cu Comitetul 
Central a condamnat cu toată 
asprimea manifestarea unor ten
dințe de a denatura și ponegri 
activitatea partidului și realizările 

_ . . ______  r____ regimului democrat-popular de a
ideologică a partidului nostru, la da dezbaterii documentelor Con- 
consolidarea și dezvoltarea mai greșului al XX-lea al P.C.U.S. o 
departe a regimului nostru demo- orientare care ar fi produs con- 
crat-popular. Organizațiile de par- fuzie în rîndurile partidului, ar 
tid, membrii de partid, sînt che- fi dus la slăbirea unității parti- 
mați să desfășoare o muncă sus- dului și a conducerii sale, la 
ținută de popularizare a acestor subminarea politicii partidului și 
documente în rîndurile maselor statului. Plenara a ridicat nive- 
celor maj largi. Iul de combativitate și principia-

Aportul cel mai însemnat pe Htate comunistă a partidului, a 
care oamenii muncii din țara noa- întărit lupta partidului împotriva 
stră și avangarda lor. Partidul manifestărilor de liberalism fața 
Muncitoresc Romîn, îl aduc la de concepțiile străine, împotriva 
cauza socialismului și păcii este concepțiilor reformiste și oportu- 
munca perseverentă pentru în- niște 
făptuirea politicii leniniste a par- Trebuie să ne concentrăm și 
tidului, pentru realizarea sarcini- în viitor atenția în direcția creș- 
lor stabilite de Congresul al terii continue a conștiinței socia- 
II-lea al partidului și de plena- liste a celor ce muncesc, a inten- 
rele Comitetului Central în vede- sificării educației patriotice și a 
rea construirii socialismului. îmbinării ei cu educația interna-

Este necesar să întărim și mai ționalistă, sădind în sufletul și 
departe, pe toate căile, statul de- mintea fiecărui om al muncii ho- 
mocrat-popular, principalul instru- tărîrea de a participa activ la 
ment al construirii socialismului, opera de construire a sociaiismu- 
alianța clasei muncitoare cu țară- lui și de a apăra cuceririle re- 
nimea muncitoare, frăția dintre voluționare ale poporului. O a- 
poporul romin și minoritățile na- tenție neslăbită trebuie acordată 
ționale luptei împotriva naționalismului

Chezășia succeselor în construe- Șl ^șovinismului.
ția noastră socialistă este atrage
rea și mobilizarea continuă a ma
selor celor mai largi la conduce- aje țărănimii muncitoare și inte- 
rea treburilor obștești, la înfăp- lectualității, care urmează cu in
tuirea sarcinilor dezvoltării indu- credere partidul și sînt hotărîte 
siriei si apiculturii socialiste, fn £
vederea ridicării nivelului de trai dea dovadă de grijă fata de ne. 
al poporului, intărirea continuă a voile materiale si culturale ale 
unității poporului muncitor în ju- oamenilor muncii, să fie atente 
rul partidului. Ia propunerile și criticile acesto-

Rolul conducător al partidului ra, să combată orice manifestări 
este determinant pentru întărirea de birocratism, să ducă în mijlo- 
puterii muncitorești-tărănești, pen- cui lor o muncă politică plină de 
tru reușita operei de construire a răspundere, să răspindească ex- 
socialismului. De aceea, trebuie să perien(a lor înaintată. Trebuie să 
muncim perseverent pentru intă- lămurim temeinic tuturor orga- 
rirea continuă a rolului conducă- nizatiilor de partid, fiecărui 
tor al partidului, al fiecărei orga- membru al partidului că aplica-

TOVARĂȘI,

țărănimea 
pături ale 
luptei de 
muncitor 

conducerea

Declarația partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste 
și Manifestul Păcii au fost pri
mite de membrii și de organiza
țiile partidului nostru, de masele 
largi ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate cu căldură și însu
flețire, cu satisfacție și încredere 
în perspectivele forțelor Dacii și 
socialismului.

Schimbul de păreri și documen
tele consfătuirilor au confirmat 
justețea liniei generale a partidu
lui nostru în problemele consoli
dării regimului democrat-pbpular 
și ale construcției economiei și 
culturii socialiste, ale întăririi 
partidului și unității rîndurllor 
sale. ale dezvoltării coeziunii ță
rilor socialiste și întăririi unității 
de acțiune a mișcării comuniste 
internaționale, ca și justețea poli
ticii partidului nostru în proble
mele politicii externe. Partidul 
nostru și-a adus contribuția, ba
zată pe propria sa experiență, la 
desfășurarea dezbaterilor și ela
borarea documentelor consfătuiri
lor.

Plenary din 14 decembrie a C.C. 
al P.M.R. a aprobat activitatea 
reprezentanților partidului nostru 
la consfătuirile de lq Moscova, ca 

intru totulfiind corespunzătoare 
cu linia partidului.

Partidul nostru în 
Comitetul său Central. _r___
își însușește întru totul Declara
ția Consfătuirii de la 'Moscova a 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările so
cialiste și Manifestul Păcii, și va 
face totul pentru a-și aduce con
tribuția sa la înfăptuirea lumi
noaselor idei cuprinse în aceste 
documente de imensă însemnă
tate internațională. Este necesar 
ca Declarația și Manifestul Păcii 
să fie dezbătute de întregul nos
tru partid. Această dezbatere tre
buie să ducă la intărirea politico-

frunte cu 
aprobă și

Partidul se bucură de mare 
prestigiu și autoritate în popor, 
în rîndurile clasei muncitoare,

Concert festiv

părării păcii să se 
tatea de acțiune a ____ ____
toare. Schimburile de experiență 
între partidele comuniste din ță
rile capitaliste și partidele comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste — unde unitatea clasei 
muncitoare este înfăptuită — pot 
înlesni munca rodnică ce se des
fășoară în numeroase țări pen
tru a realiza unitatea de acțiune 
a proletariatului. Partidul nostru 
dezvoltă, colaborarea frățească și 
schimbul de experiență cu parti
dele comuniste și muncitorești 
din țările capitaliste.

Partidul nostru se pronunță 
pentru dezvoltarea contactelor cu 
reprezentanții partidelor socialis
ta, în interesul întăririi unității de 
acțiune a clasei muncitoare inter
naționale, cu reprezentanții ori
căror partide și organizații de
mocratice care militează în fa
voarea apărării păcii. In această 
privință sindicatele, U.T.M.-ul, 
mișcarea de femei și alte organi
zații obștești din țara noastră 
Sot și trebuie să aducă o contri- 
uție mai mare pentru unirea 

eforturilor organizațiilor, grupu
rilor și persoanelor care se pro
nunță pentru pace, pentru coexis
tență. Unitatea internațională de 
acțiune a forțelor iubitoare de 
pace este cea mai puternică armă 
împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste, este che
zășia apărării păcii în lume.

Ansamblurile de stat secuiesc 
din Tg. Mureș, german din Or. 
Stalin fi sirbesc, din Timișoara 
care participă la Decada culturii 
naționalităților conlocuitoare au 
dat luni seara în sala C.C.S. din 
Capitală un concert festiv de cîn
tece fi dansuri.

înainte de spectacol, tov. Ladi- 
slau Banyai, director general in 
Ministerul Invățămintului fi Cul
turii, a vorbit despre dezvoltarea 
artei ți culturii naționalităților 
conlocuitoare din țara noastră în 
anii regimului de democrație 
populară.

Solii artei populare a 
tăților conlocuitoare au 
un minunat program de

naționali- 
prezentat 
cîntece și

dansuri secuiești, germane și sîr
bești. De un deosebit succes s-au 
bucurat corurile secuiești și sîr- 
bești, landerele germane, suita de 
dansuri din Bihor executată de 
Ansamblul secuiesc de stat și sui
tele de dansuri populare sîrbești 
interpretate de Ansamblul sîrbeso 
de stat, precum și dansurile popu
lare secuiești, germane și sîrbești.

La concertul festiv au asistat 
tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej,
Chivu Stoica, Gh. Apostol, P. Bo- 
rila, I. Fazekaș, Constanța Cră
ciun, Petre Lupu, P. Țugui, oa
meni ai artei și culturii, un nume
ros public, care 
căldură măiestria

Seri literare
Cu prilejul celei de-a 10-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Romîne, revistele ,,Igaz 
Szo", ,,Korunk“ și gazeta „U- 
tunk" — care apar în limba ma
ghiară In țara noastră — organi
zează, cu sprijinul Ministerului 
Invățămintului și Culturii și al 
Societății pentru Răspîndirea Ști-

au aplaudat cu 
artiștilor.

(Agerpres)

seri literare îniniei și Culturii, __ ____  ...
zilele de 21 și 22 decembrie 1957, 
la Arad, Timișoara și Orașul 
Stalin.

Cu această ocazie scriitorii ma
ghiari din R.P.R. vor citi din noile 
lor opere. Iși vor da concursul ac
tori de la teatrele maghiare de stat 
de la Cluj și Tîrgu Mureș.

Vernisajul expoziției studenților 
de la institutele

Luni la amiază a avut loc 
în Capitală vernisajul expozi
ției de pictură, sculptură și 
grafică a studenților din insti
tutele de arte plastice din țară.

Au fost prezenți 1. Pas, ad
junct al ministrului învățămîn- 
tului și Culturii, artiștii po
porului C. Baraschi și C. Me- 
drea, maeștrii emeriți C. Baba 
și B. Caragea, M. Mihalache, 
director general în Ministerul

de arte plastice
Invățămintului și Culturii, pic
tori și sculptori, cadre didactice 
de la Institutul „Nicolae Gri- 
gorescu", studenți.

Expoziția cuprinde peste 
250 de lucrări realizate de stu
denți ai institutelor de arte 
plastice „N. Grigorescu"-Bucu
rești și „I. Andreescu“-Cluj, 
precum și de elevi ai școlilor 
medii de arte plastice din 
București, Cluj și Tg. Mureș.

★

Sub steagul ideilor nemuritoare 
ale lui Marx, Engels, Lenin, clasa 
muncitoare a dobîndit acum 40 
de ani o victorie de însemnătate 
istorică mondială, făurind primul 
stat socialist. Sub acest steag, 
purtat de eroicele partide comu
niste și muncitorești, a fost fău
rit și se consolidează necontenit 
sistemul mondial al țărilor so
cialiste iar mișcarea muncitoreas
că a devenit în zilele noastre o 
măreață forță a progresului so
cial.

Credincios invincibilei învăță-1 
turi marxist-leniniste, întărind 
necontenit unitatea frățească cu 
partidele comuniste și muncito
rești, partidul nostru, încercat în 
lupte și devotat fără margini in
tereselor celor ce muncesc, va 
călăuzi și mai departe cu fer
mitate poporul romui pe calea 
construirii socialismului și a apă- ' 
rării păcii. )Aspect din expoziția realizărilor tehnico-științifice 

din Industria ușoară

o



Comunicatul romîno-yemenit Plecarea delegației 
yememte

cu privire la vizita în R.P.R. 
a Emir ului Seif El Isl am Mohammed El Badr, 
prințul moștenitor al Regatului Mutawakili 
al Yemenului, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministru al Afacerilor Externe 

și ministru al Apărării

Aspect de la semnarea documentelor

; r -l ■ w 1 r u.
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Intre 8 și 16 decembrie 1957 a vizitat Republica 
Populară Romînă la invitația guvernului romîn, 
Emirul Seif El Islam Mohammed El Badr, prințul 
moștenitor al Regatului Mutawakili al Yemenului, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru 
al Afacerilor Externe și ministru al Apărării.

Prințul moștenitor al Yemenului și persoanele 
care-l însoțesc au vizitat o serie de instituții civile 
și militare și întreprinderi industriale din București 
și provincie.

In timpul șederii sale la București, Emirul Șeif 
El Islam Mohammed El Badr a avut la Consiliul 
de Miniștri convorbiri cu președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne, Chivu 
Stoica. La convorbiri au asistat din partea yemenită 
Cadi Mohammed Abdullah Al Amri, ministru de 
stat, Cadi Mohammed Abdu Allah Shami, ministru 
de stat și guvernator de Baida, dr. Hassan Ahmed 
Baghdadi, consilier, fost ministru, iar din partea 
romînă, general de armată Emil Bodnăraș, Alex. 
Bîrlădeanu și Gherasim Popa, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, general colonel Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Armate, Ion Gh. Mau
rer, ministrul Afacerilor Externe, M. Florescu, mi
nistrul Industriei Petrolului și Chimiei, A. Joja, 
ministrul Invățămîntului și Culturii și Marcel Po 
pescu ministrul Comerțului.

In cadrul acestor convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de sinceră prietenie și de înțelegere, a 
avut loc un schimb de păreri asupra relațiilor din
tre Republica Populară Romînă și Regatul Muta
wakili al Yemenului și posibilităților de dezvoltare 
a acestora, ca și asupra unor probleme internațio
nale de interes comun.

In legătură cu Orientul 
cele două părți constată 
parte a lumii continuă să 
ce creează grave primejdii , .
tatea popoarelor arabe și constituie totodată o ame
nințare a păcii mondiale.

București, 16 decembrie 1957.

Apropiat și Mijlociu, 
că situația în această 
rămînă încordată, ceea 
pentru pacea și securi*

Din partea guvernului

Cu 15 ziSe înainte 
de termen
în cinstea celei de-a 10-a 

aniversări a proclamării R.P. 
Romîne, sectorul bumbac din 
Departamentul industriei u- 
șoare și-a îndeplinit planul 
producției globale pe anul a- 
cesta cu 15 zile înainte de 
termen. Prin reducerea consu
mului specific în filatori s-a 
realizat o economie de 200 
tone de bumbac-puf. De ase
menea s-au obținut economii 
în valoare de circa 7 milioane 
lei. Productivitatea muncii a 
crescut în acest an cu 3,5 la 
sută față de plan.

—

/flail 1 —111*11Luni seara a părăsit Capitala 
Alteța Sa Regală Emirul Seif El 
Islam Mohammed El Badr, prin
țul moștenitor al Yemenului, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Afacerilor Ex
terne și ministrul Apărării, care 
a făcut o vizită în țara noastra 
ia invitația guvernului romîn.

înaltul oas-pete a fost însoțit în 
vizita făcută în țara noastra de 
Cadi Mohammed Abdullah Al 
Amri , ministru de stat al Yeme
nului, Cadi Mohamed Abdu 
Allah Shami, ministru de stat al 
Yemenului și guvernator de 
Baida, dr. Hasan Ahmed Bagh
dadi, consilier, fost ministru și lo
cotenent colonel Abdaljah Al 
Dhabbi, atașat al Curții Alteței 
Sale Regale.

In Gara Băneasa, împodobită 
festiv cu drapelele de stat ale 
Republicii Populare Romîne și 
Regatului Yemenului, numeroși 
locuitori ai Capitalei au salutat 
la plecare pe înaltul oaspete.

Prințul moștenitor al Yemenu
lui a fost condus la pleoare de 
general de armata Emil Bod
năraș, general colonel Alexandru 
Draghici; Alexandru Bîrlădeanu 
și Gherasim Popa, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri; An
ton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale; general colonel Leontin 
Sâlajan, ministrul Forțelor Ar
mate ale R.P. Romîne; Ion Gh. 
Maurer, ministrul Afacerilor Ex
terne ; Gh. Diaconescu, Atanase 
Joja, Maroel Popescu, miniștri; 
acad. P. Constantinescu-lași, C. 
Parasohivescu-Bălăceanti, acad. 
M. Ralea, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne; Aurel Mălnășan și' 
Alexandru Lazareanu, adjuncți 
ai ministrului Afacerilor Externe; 
general locotenent I. Tutoveenu, 
adjunct al ministrului Forțelor 
Armate; acad. Iorgu Iordan; 
muftiul lacub Mohammed, ș^ul!

se 
în

,_____  _r. T_ . , se
asigure evacuarea trupelor și bazelor militare stră
ine, să se recunoască independența popoarelor și cultului mu suita an din R.P, Ro-, 
dreptul lor de a dispune de ele înseși, să se pună 
capăt politicii de imixtiune și de presiuni împotriva 
popoarelor arabe, pentru ca acestea să-și poată con
sacra eforturile și munca lor pașnică pentru dezvol
tarea economică și înflorirea țărilor lor, pentru ridi
carea bunei lor stări, conform intereselor lor na
ționale.

Convorbirile pe care cele două părți le-au avut 
în problemele relațiilor romîno-yemenite au dus la 
rezultate satisfăcătoare, creîndu-se premize favo
rabile pentru dezvoltarea continuă în viitor a rela
țiilor dintre cele două țări.

Cele două părți înțeleg ca relațiile dintre ele să 
se bazeze pe respectarea reciprocă a integrității și 
suveranității, neagresiunii, neamestecului în trebu
rile interne, egalității și avantajelor reciproce și 
coexistenței pașnice, care corespund principiilor 
fundamentale ale Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și hotărîrilor Conferinței de la Bandung.

In conformitate cu aceste principii și ca o expre
sie a dorinței de a dezvolta prietenia existentă în
tre ele, cele două Părți au hotărît să stabilească 
între ele relații diplomatice, au semnat un Tratat 
de prietenie, un Acord comercial, un Acord privind 
asistența tehnică și științifică și au procedat la un 
schimb de scrisori privind dezvoltarea schimburilor 
culturale între cele două țări.

Cele două părți apreciază că rezultatele vizitei în 
Republica Populară Romînă a prințului moștenitor 
al Yemenului, Emirul Seif El islam Mohammed El 
Badr, constituie o contribuție importantă pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor dintre cele două 
țări, pentru cauza păcii și colaborării internațio
nale.

Cele două părți sînt de acord că, pentru a 
instaura condițiile dorite de pace și securitate 
Orientul Apropiat și Mijlociu, este necesar să

De curînd utemiștii de la rafi
năria nr. 1 din orașul Ploești au 
inițiat un nou mijloc menit să 
slujească culturalizării și educa
ției tineretului — „cineclubul“.

Ideea organizării „cineclubului** 
a pornit de la viață. Deseori se 
întimpla ca diferitele filme care 
rulau pe ecranele cinematografe
lor din oraș să fie aprociatc de 
unii tineri nu după mesajul dc 
idei pe care îl transmiteau, nu 
după valoarea lor reală educativă, 
ci pur și simplu după impresia 
de moment a unuia sau altuia 
dintre tinerii spectatori.

— Ti-a plăcut filmul „Discor- 
die“ ?

— Nu mi-a plăcut. Doi oameni 
se ceartă și mai mult nimic.

— Dar „Fetele din Piața Spa- 
niei“ ?

— O minune, răspundea cel în
trebat. Artistele sînt frumoase ca 
niște păpuși.

Se încetățenise chiar un mod 
superficial de împărțire a filmelor 
în filme „frumoase** și filme 
„proaste**. Se înțelege că în 
felul acesta unele filme, fie ele 
chiar foarte bune, nu se bucurau 
de o apreciere profundă a ade
văratei lor valori educative.

în urmă cu cîteva săptămîni, 
într-o seară, la comitetul U.T.M. 
din rafinărie au venit cîțiva tineri 
și tinere. Dintre ei unii lucrează 
la secția de distilare primară, alții 
la cracare iar unii îi} JaJjpratoȚiil 
și atelierul de precizie.* Ei și-au a- 
dus aminjp 
geii U.r 
puseseră 'în

La masa așezată pe scena sălii 
se aflau utemiștii Laber Vasile, 
Ecaterina Radu și Constantin Vir
gil. Utemistul Laber Vasile a în
ceput să le explice tinerilor ros
tul acțiunii și programul ce-1 are 
„cineclubul". El le-a amintit ci în 
fiecare joi, după orele 16, va avea 
loc în sala de spectacole prezen-

O valoroasă 
inițiativă a tinerilor 

de la Rafinăria 
nr. 1 Ploești

Republicii Populare Romîne

CHIVU STOICA

Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

corespund principiilor 
Organizației Națiunilor

Din oartea guvernului 
Regatului Mutawakili 

al Yemenului

EMIRUL SEIF EL ISLAM 
MOHAMMED EL BADR

Prinț moștenitor al Yemenului, 
Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministru al Afacerilor 
Externe și ministru al Apărării

mină; generali și ofițeri sufle-* 
riori, alte persoane oficiale, re
prezentanți ai presei.

Au fost de față șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

înaltul oaspete își ia rămas 
bun de la șefii misiunilor diplo
matice și de la personalitățile 
oficiale.

Prințul moștenitor al Yemenu
lui primește raportul comandan
tului companiei de onoare alinia
te pe peron. Sînt intonate im
nurile de stat ale Regatului Ye
menului și R.P. Romîne. Alteța 
Sa Regală El Badr, însoțit de ge
neralul de armată Emil Bodnăraș 
trece apoi în revistă compania de 
onoare. Un grup de tinere oferă 
buchete de flori oaspeților ye 
meniți.

înainte de a lua loc în tren, 
prințul El Badr își ia călduros ră
mas bun de la conducătorii sta
tului nostru. Bucur oștenii veniți 
să-l conducă la plecare pe prin
țul moștenitor al Yemenului îl 
salută cu căldură.

Părăsind țara noastră, 
Sa Regală Emirul Seif 
lam Mohammed El Badr 
ta »a se îndreaptă s<pre 
blica 
face 
spre 
este 
șeful 
Afacerilor Externe.

Populară Polonă, unde va 
o vizită oficială. In drum 
Varșovia prințul El Badr 
însoțit de Caius Franțescu, 

protocolului Ministerului

Solemnitatea semnării
Tratatului de prietenie, Acordului comercial, Acordului privind 
asistența tehnică și științifică, scrisorilor privind dezvoltarea 

schimburilor culturale și comunicatului romîno-yemenit cu privire 
la vizita în R.P.Romînă a Emirului Seif El Islam Mohammed 

El Badr, prințul moștenitor al Yemenului
1957, la 

Miniștri al 
loc solemni-

oraLuni 16 decembrie
21, la Consiliul de 
R.P. Romîne a avut 
tatea semnării Tratatului de prie
tenie. Acordului comercial, Acor
dului privind asistența tehnică și 
științifică, scrisorilor privind dez
voltarea schimburilor culturale și 
comunicatului romîno-yemenit cu 
privire la vizita în Republica 
Populară Romînă a Emirului Seif 
El Islam Mohammed El Badr, 
prințul moștenitor al Yemenului.

In numele Guvernului Republicii 
Populare Romîne, a semnat pre-

Miniștriședințele Consiliului de 
al R P. Romîne, Chivu Stoica.

In numele Regatului Yemenului, 
a semnat Alteța Sa Regală Seif 
El Islam Mohammed El Badr, 
prințul moștenitor, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, mini
strul Afacerilor Externe și mini
strul Apărării al Yemenului*.

La solemnitate din partea ro
mînă au participat: general de 

Emil Bodnăraș, general- 
Al. Draghici, Al. Bîrlâ- 
Gheraslm Popa, vicepre- 
ai Consiliului de Miniștri;

armată 
colonel 
deanu, 
ședinti

Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului ’Marii Adunări Națio
nale, general-colonel Leontin Să- 
lăjan, ministrul Forțelor Armate; 
Ion Gheorghe Maurer, ministrul 
Afacerilor Externe ; A- Joja, mi
nistrul Invățămîntului și Culturii, 
M. Popescu, ministrul Comerțului; 
A. Vijoli, ministrul Finanțelor; 
A, Bunacîu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări 
prof. P.
Paraschivescu-Bălăceanu, 
M. Ralea, 
Marii

Din

Naționale; acad- 
Constantinescu-Iași, C. 

___ acad, 
membri în Prezidiul 

Adunări Naționale.
partea Regatului Yemenului

Cuvîntarea prințului moștenitor
Excelență, dragi prieteni!

laSînt fericit să subliniez 
sfîrșitul acestei vizite întreaga 
mea satisfacție pentru rezultatele 
obținute. De asemenea îmi este 
dersebit de plăcut să adresez Re- 
publxii Populare Romîne, atît 
guvernului cît și poporului ei, 
mulțumiri’*' cele mai vii în nu-

mele meu personal și al delegației 
care m-a însoțit.

Îmi voi aduce întotdeauna a- 
minte că am avut ocazia să creez 
in această țară ospitalieră prie
tenii cu oameni de mare valoare 
și să statornicim împreună o prie
tenie trainică între poporul romîn 
și poporul yemenit.

Popoarele noastre sînt legate 
astăzi de idealuri înalte, libertate,

linie <iă 1« fonfmpnța de.gle- 
.TJM. pe rafinărie, utemiștii 

r_____răwn discuție modul în care
unii tineri apreciază filmele. Și 
tot atunci s-a scos la iveală nece
sitatea ajiiturarii în mod organi
zat a tinerilor, p’entru a fi în 
stare să «desprindă esența educa
tivă din flecare* film vizionat. Dar 
noul comitet U.T.M. nu făcuse 
încă nimic în această privință. 
Discuția tinerilor muncitori veniți 
la sediul organizației cu membrii 
comitetului a fost foarte folositoa
re. Așa s-a ajuns la crearea „cine- 
clubului“ care activează sub direc
ta conducere a comitetului U.T.M. 
pe rafinărie. în seara aceea s-a 
stabilit și planul de activitate, sta
bilind u-se în mod concret numele 
utemiștilor care se vor ocupa de 
organizarea cercului, iar a doua zi, 
la stajia de radioficare a rafină
riei, utemista Ecaterina Radu res
ponsabila cineclubului, 
caput să popularizeze 
țiativă.

Peste cîtva timp, cu prilejul 
desfășurării „Lunii culturii** cercul 
„cineclub** a fost deschis. In sala 
clubului rafinăriei s-a prezentat un 
număr mare de tineri. Toți erau 
curioși să vadă cum se vor desfă
șura primele ore de activitate în 
acest cere.

a și în- 
noua ini-

tarea temelor unor filme cerute 
din vreme, vizionarea acestor fil
me și apoi cîteva ore de dans. Din 
tematica cercului el a arătat că se 
vor organiza discuții asupra cărții 
„Arta filmului** de Bella Balâsz, 
despre filmul mut, despre începu
tul cinematografiei romînești și 
progresele ei, despre muzica în 
film, trucaj și necesitatea ecranu
lui lat, ca și despre marii maieștri 
ai artei cinematografice sovietice. 
Pentru toate acestea comitetul 
U.T.M. va invita oameni de spe
cialitate — artiști de teatru, acti
viști ai Palatului de cultură, ai 
S.R.S.C. ele.

A luat cuvîntul apoi, utemista 
Ecaterina Radu care 
filmul 
Printre altele ea le-a 
pre eroul principal al filmului 
Ogurțov, adjunctul casei de cultu
ră, un tip mărginit, incapabil să 
guste umorul, îndărătnic față de 
orice inițiativă.

In sală, tinerii veniți să parti
cipe la această seară, au fost de-a 
dreptul cuceriți de scurta cronică 
a comediei „Noapte de carnaval**. 
Apoi a urmat vizionarea filmului. 
Unii dintre spectatori mai văzuse
ră și altădată filmul. „E un film 
bun. Rîzi din toată inima** — îl 
apreciaseră ei.

Jntr-adeyăr, fiecare scenă petre
cută în film a produs explozii de 
rîsete. Dar tinerii priveau acum 
altfel acest film, îi urmăreau ideile 
transmise Je el. Aprecierea nu
inai era făcută doar după faptul 
că văzindii-1, „rîzi din toată ini- 
ma“. Acest lucru s-a dovedit din 
plin în joia următoare cîud a 
avut loc discutarea filmului. La
club au venit atunci peste 150 de 
tineri muncitori. Mecanicul Gheor
ghe Enache a scos în evidență 
faptul că filmul oglindește veridic 
realitatea din viața tineretului so
vietic. L-a impresionat mult și 
muzica, foarte adecvată ideii. Un 
alt tînăr, Gheorghe David, a arătat 
că din film se desprinde îndeosebi 
preocuparea atentă a Coinsomolu-

lui pentru organizarea timpului 
ber al tineretului în mod plăciit 
și folositor. „De aici — spunea el 
— - organizația U.T.M. din rafină
rie poate să tragă bogate învăță
minte. Cu atît mai mult cu cît 
și la noi în întreprindere sînt 
(ț^urțovi rutinați și birocratizați ca 
cel din film**.

După discuții a urinat dans. Sea
ra a fost deosebit de plăcută și 
instructivă. Tinerii se și interesau 
de programul viitor. Mulți dintre 
ei au început să propună filme 
care să fie expuse la cercul „cine
club** ca : „Erupția**, producție a 
cinematografiei romînești care are 
ca temă viața petroliștilor, „Do
uă lozuri**, ..Bijuterii de familie4*, 
„In calea trăznetului** — produc
ție sovietică, sau „Oameni fără im
portanță** — din producția fran
ceză.

Acțiunea pornită de tinerii 
muncitori de la rafinăria nr. 1 din 
Ploești prezintă cu adevărat un in
teres deosebit.

Ar fi de dorit ca această formă 
cultural-educativă de masă să fie 
îmbrățișată de toate organizațiile 
U.T.M. din țară.

N. PUIU 
V. BĂRAN

ca :

11-

Cocktail la Ambasada 
R. P. Polone

Ambasadorul R. P. Polone la 
București Ianusz Zambrowicz a 
oferit luni seară un cocktail la lo
cuința sa. La cocktail au luat 
parte tovarășii general de armată 
Emil Bodnăraș, g 
Alexandru Draghici, 
Pîrvulescu, Janos 1 
xandru Bîrlădeanu, ( 
pa, acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
Anton Moisescu. A. Mălnășan și 
alte persoane oficiale, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au participat șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Cocktailul s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială.

general colonel
Constantin

Fazekas, Ale- 
Gherasim Po-

a prezentat
,Noapte de carnaval**,

vorbit dea-

Comemorarea lui Emil Racoviță 
la Academia R. P. R.

cadrul unei ședințe care a 
loc luni după-amiază, A- 

cademia R.P. Romîne a comemo
rat pe marele savant romîn Emil 
Gh. Racoviță, de la moartea că
ruia s-au împlinit 10 ani.

In prezidiul ședinței au luat 
loc acad. I. S. Gheorghiu, mem
bru în Prezidiul Academiei R.P. 
Romîne, acad. Gh. Ionescu-Sisești, 
președintele secției de biologie și 
științe agricole, acad. W. Knech- 
tel și acad. Emil Pop. Au asistat 
numeroși alți academicieni, mem
bri corespondenți, cercetători 
științifici, profesori etc.

Acad. Emil Pop a vorbit des
pre Tinerețea lui Emil Racoviță.

Prof. Vasile Radu, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, a înfățișat lucrările lui 
Emil Racoviță în domeniul zoo
logiei și al speologiei, lucrări 
care îl consacră ca întemeietor 
al biospeologiei.

Conf. univ. N. Bodnariuc a fă
cut apoi o comunicare despre ac
tivitatea lui Em. Racoviță în do
meniul biologiei.

fAgerpres)

0 școală din Ploești a primit numele 
lui Mihai Viteazu

Alteța 
El îs- 
și sui- 
Repu-

Duminică dimineața a avut loc în 
sala Teatrului de Stat din Ploești 
o adunare festivă în cadrul căreia 
Școala medie mixtă nr. 3, cea mâi 
veche școală din localitate, înfiin
țată în anul 1863, a primit numele 
domnitorului Mihai Viteazu, înte- 
meietorul orașului Ploești.

La festivitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii ai organelor 
locale de partid și de stat, cadre

didactice, foști elevi, numeroși hi. 
vățători.

Au fost 
membrii 
maghiari,

Festivitatea a fost urmată de un 
bogat program artistic, în cadrul 
căruia au fost prezentate printre 
altele producții originale ale unor 
elevi și cadre didactice consacrate 
acestui eveniment.

de aseni^nea de față 
delegatei d6' pedagogi 
care ne vizitează țara.

Concursul corespondenților voluntari

Tineri cutezători
.■>00000000

10 ani de la întemeierea 
Teatrului Muncitoresc C.F.R

au participat: Cadi Mohammed 
Abdullah Al Amri, ministru de 
stat al Yemenului, Cadi Moha
mmed Abdu Allah Shami. ministru 
de stat al Yemenului și guvernator 
de Baida dr. Hassan Ahmed Bai 
ghdadî, consilier, fost ministru, șf 
locotenent colonel Abdallah Al- 
Dhabbi atașat al Cprții prințului 
moștenitor.

După semnarea documentelor 
oficiale, Alteța Sa Regală El 
Badr, prințul moștenitor al Ye
menului și Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al, 
R. P. Romîne au rostit cuvîntări.

al Yemenului, Emirul El Badr
bunăstare, pace. Există și alte 
legături comune între cele două 
popoare ale noastre în privința 
speranțelor de viitor. Aceste legă
turi constau în aceea de a realiza 
pentru popoarele noastre, pentru 
toate popoarele globului, pentru 
întreaga omenire prevestirile stră
lucitoare ale unei strînse colabo
rări internaționale, cu multiple 
posibilități.

dori să vă adresez

Cuvântarea președintelui Consiliului de Miniștri,

încheind aș
Excelență, dragi prieteni, salutul 
nostru de fiecare zi : „Salam**, 
adică „pace**. Acest salut se a- 
dresează totdeauna ca simbol al 
idealurilor noastre și ca deviză a 
acțiunilor noastre.

Vreau să rog pe bunul dumne
zeu să mențină pentru popoarele 
noastre fericirea frăției, a priete
niei, a prosperității și a păcii.

Chivu Stoica
Sînt încredințat că exprim gîn- 

durile tuturor celor de față, afir- 
mînd că întrevederile și discu
țiile pe care le-am avut cu Alteța 
Voastră — cu prilejul vizitei pe 
care ați făcut-o în Republica 
Pcpulară Romînă — s-au desfă
șurat in spiritul deplinei înțele
geri și a dorinței sincere de co
laborare între ambele noastre țări.

Tratatul de prietenie între Re
publica Populară Romînă șl Re
gatul Mutawakili al Yemenului, 
pe care l-am semnat acum, este o

dovadă concretă a dorinței guver
nelor noastre de a întreține strîn
se relații prietenești, potrivit in
tereselor păcii și securității gene
rale, în conformitate cu scopul 
șl principiile Organizației Națiu
nilor Unite.

Așa cum se arată în tratat, în
tre țările noastre 
pace inviolabilă și 
ceră și trainică.

Sînt convins că 
lațiilor diplomatice între Republi
ca Populară Romînă și Regatul

Yemenului, prevă- 
ca și importantele

este și va fi 
prietenie sin-

stabilirea re-

Mutawakili al 
zută în Tratat, 
documente ce au fost semnate cu 
privire la schimburile economice 
și culturale și la acordarea de 
asistență tehnică și științifică, nu 
vor intîrzia să-și dea roadele, 
spre binele și în folosul popoare
lor noastre.

Ne exprimăm deplina noastră 
satisfacție pentru rezultatele pe 
care le-a dat vizita Alteței Voa
stre în țara noastră.

Folosesc acest prilej pentru a

Vă ruga să binevoiți a transmite 
Majestății Sale Imamului Ahmed 
Ibn Yahya Nasir Li-Din Allah, 
Regele Yemenului, expresia celor 
mai alese sentimente ale Guver
nului și poporului romin, urări de 
sănătate și viață lungă.

Rog totodată pe Alteța Voastră 
să transmită poporului prieten ye- 
menit, urări de noi succese în 
munca și lupta sa pentru înflo
rirea și prosperitatea Yemenului, 
pentru apărarea și consolidarea 
independenței patriei salt.

La Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor a avut loc 
luni la amiază festivitatea înmî- 
nării titlului de artist emerit al 
Republicii Populare Romîne, a 
Ordinului Muncii și Medaliei 
Muncii precum și a insignei 
„Pentru merit ceferist** unor ac
tori, tehnicieni și' funcționari de 
la Teatrul Muncitoresc C.F.R.

Tov. A. Moise, director general 
în Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor a dat citire 
decretului Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Romîne, 
prin care se, conferă titlul de ar
tist emerit al Republicii Populare 
Romîne pentru merite deosebite 
în activitatea artistică, cu prile
jul împlinirii a 10 ani de la în
ființarea Teatrului Muncitoresc 
C. F. R., pictorului scenograf 
Traian Cornescu, actorilor An
gela Luncescu și Ovidiu Bră- 
descu.

Prin același decret au fost de
corați cu Ordinul Muncii clasa 
Il-a Aurel Ghițescu și Nicolae 
Sireteanu, iar cu Ordinul Muncii 
clasa IlI-a Elena Deleanu, Marga 
Anghelescu, Colea Răutu, Traian 
Dănccanu, Elena Ștefănescu, 
Constantin Lungeanu, Constantin 
Țăpîrdea, Nicolae N. Matei, Si- 
mion Negrilă, 
tescu.

Unui număr 
tehnicieni le-a
același decret „Medalia Muncii**.

Printr-un ordin al șefului De
partamentului Căilor Ferate a 
fost acordată insigna „Pentru 
merit ceferist la 40 de actori, 
tehnicieni și funcționari de la 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. pen- 

• tru merite deosebite în activita-

tea artistică, cu prilejul împlini
rii a 10 ani de la înființarea tea
trului.

După înmînarea distincțiilor 
tov. Atanase Joja, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii a felici
tat pe cei decorați.

★
Cu prilejul împlinirii a 10 ani 

de la înființarea Teatrului Munci
toresc C.F.K., 
avut
nare

luni după-amiază a 
loc în sala teatrului o adu- 
festivă.

★
Casa Centrală a Armatei a 
loc luni seara o reuniune cu 

aniversări
La 

avut 
prilejul celei de-a 10-a 
a Teatrului Muncitoresc C.F.R:

(Agerpres)

Au trecut cîteva luni de cînd 
s-a încheiat concursul fie ino
vații inițiat de comitetul 
JJ.T.M, al Uzinelor „23 Au
gust “. Concursul a descoperit 
noi tinere talente și a stimulat 
cutezanța. De atunci și pînă as
tăzi o serie întreagă de tineri 
au creat noi inovații și rațio
nalizări care aduc economii a- 
nuale antecalculate de aproape 
2.000.000 lei. In fruntea gru-

V pului de cutezători se află tînă- 
rul inginer Mircea Drăgulin de 
la secția turnătoria de oțel, 
care în aceasta scurtă perioadă 
a propus patru inovații și ra
ționalizări.

Chiar din timpul concursului 
inițiat de U.T.M. a existat o 
întrecere tovărășească între tî- 
nărui utemist inginer Drăgulin 
și utemistul controlor Gheorghe 
Mihăilescu din secția mecanică. 
Atunci au fost aproape la ega
litate de puncte, iar acum ca 
număr de propuneri tînărul 
controlor a luat-o înainte, însă 
nu și ca valoare a economiilor 
aduse. în scurtul timp care a 
trecut, el a făcut 7 noi propu
neri de inovații și raționalizări, 
majoritatea din ele fiind de a- 
cum aplicate. Economiile ante
calculate aduse de inovațiile 
sale s-au cifrat la 8ute de mii 
de lei. Numai schimbarea teh
nologiei la arborele cotit de la 
presa de balotat a adus econo
mii de peste 49.000 lei. De 
curînd el a mai propus o ino-

vație privind schimbarea pla
nului de operații la executarea 
cutiei de viteze a locomotivei 
de mină.

Cabinetul tehnic a înregis
trat cu bucurie un nou tînăr 
inovator în inginerul Constan
tin Dobrescu de la turnătorie. 
Pentru prima dată el a propus 
și a aplicat inovația privind 
modificarea capetelor de ar
dere la cuptorul Siemens-Mar
tin, ceea ce aduce economii de 
peste 200.000 lei. împreună cu 
inginerul Perianu, el a mai pro
pus inovația privind răcirea cu 
apă a ușilor de la aceleași cup
toare, ceea ce economisește a- 
nual peste 220.000 lei, iar îm
preună cu inginerul Vasile 
Ursu, a propus inovația care 
prevede răcirea cu apă a me
talului de la bolta cuptorului 
inovație care prelungește durata 
de exploatare. Economii: 
171.832 lei.

...Au trecut doar trei luni de 
la încheierea concursului care 
a stimulat cutezanța tinerilor 
muncitori și tehnicieni din ma
rile uzine. In registrul de la 
cabinetul tehnic figurează as
tăzi mai multe nume de tineri, 
iar valoarea economiilor aduse 
de propunerile lor precumpă
nește în balanța economiilor a- 
nuale dobindite de toate inova
țiile înregistrate.

TR. BADULEȘCU 
tehnician

Lucrările sesiunilor festive
ale cercurilor științifice studențești

festive ale
studențești

Ecaterina Mușa-

de 25 de actori și 
fost acordat prin

Lucrările sesiunilor 
cercurilor științifice 
organizate în Capitală de Mini
sterul Invățămîntului și Culturii 
și Uniunea Asociațiilor Studen
ților din R.P. Romînă, în cinstea 
celei de-a 10-a aniversări a pro
clamării R.P. Romîne, au luat 
sfîrșit în cursul zilei, de dumi
nică.

Dimineața, la Institutul poli
tehnic din București au fost pre
zentate ultimele opt comunicări 
întocmite în cercurile științifice 
de studenții din institutele poli
tehnice din țară. In cuvîntul de 
închidere a sesiunii, prof. univ. 
C. Dinculescu, rectorul Institutu
lui politehnic din București, a 
subliniat valoarea deosebită a 
lucrărilor prezentate de studenți. 
Autorii lucrărilor prezentate în

cadrul sesiunii au primit premii 
sau mențiuni în cărți.

Cu prilejul închiderii lucrărilor 
sesiunii festive a cercurilor știin
țifice studențești din institutele 
uiedico-farrnaceutice din țară au 
fost menționate în mod deosebit 
6 lucrări. Printre acestea au fost 
referatul studenților ieșeni „Cinci 
ani de activitate științifică stu
dențească la I.M.F.-Iași“ și „Dez
voltarea ocrotirii sănătății pu
blice în Regiunea Autonomă Ma 
glliară în anii R.P. Romîne", pre. 
zdntat de studenții din Tg. Mureș. 
In aceeași zi, studenții pârtiei- 
panți la sesiune au avut o întîl- 
nire cu șeful catedrei de anato
mie a I.M.F.-București prof. dr. 
E. Repciuc, au vizionat filmul 
documentar -științific „Maladia 
ulceroasă" și au participat la un

concurs „Cine știe cîștigă" orga
nizat pe aceeași temă.

Tot duminică dimineața Ia Fa
cultatea de matematică și fizică 
a Universității „C. I. Parhon“— 
București a avut loc un simpo
zion la care au participat dele
gații cercurilor științifice stolen- 
țești din specialitatea matema- 
tică-fizică din toate centrele u- 
niversitare ale țării. Cu acest 
prilej, acad. prof. Gr. Moisil, 
acad. prof. $. Țițeica și prof, 
univ. A. Potop au vorbit studen
ților despre importanța activității 
lor creatoare în cadrul cercurilor 
științifice și despre contribuția 
științelor fizico-malematice în 
dezvoltarea economiei naționale. 
De asemenea, vorbitorii au îm
părtășit celor prezenți din expe
riența proprie* de cercetători în 
domeniul matematicii și fizicii.

*
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închiderea lucrărilor M 
sesiunii Adunării Generale

Un vot dat coexistentei pașnice

Mesajele adresate 
de N. A. Bulgamn 

unor șefi de guvsrne
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NEW YORK 15 (Agerpres). 
— TASS transmite: In ședințele 
din dimineața zilei de 14 de
cembrie a Comitetului Politic al 
O.N.U., delegații Ungariei, Nepa
lului, Ceylonului, Indoneziei, Ira
kului și Mexicului au sprijinit 
călduros principiile coexistenței 
pașnice a statelor.

La începutul ședinței de dtpă 
amiază a Comitetului Politic a 
luat cuvîntul V. V. Kuznețov, șe
ful delegației sovietice.

După cuvîntarea lui V.V. Kuz
nețov s-a d-at cuvîntul delega
tului Indiei, Krishna AAenon.

In numele delegațiilor Indiei, 
Iugoslaviei și Suediei, Menon a 
rugat delegația Uniunii Sovieti-, 
ce să accepte propunerea sa de 
a pune la vot mai întîi proiec
tul „rezoluției celor trei". Fa
cem aceasta, a spus delegatul 
Indiei, nu pentru că formularea 
principiilor fundamentale ale 
coexistenței pașnice din pro
iectul „rezoluției celor trei" este 
mai bună decît în proiectul de 
declarație prezentat de Uniunea 
Sovietică, cî pentru că în aceste 
condiții proiectul „rezoluției ce
lor trei" poate fi adoptat în u- 
nanimitate.

V. V. Kuznețov, delegatul 
U.R.S.S. a declarat că delegația 
sovietică nu obiectează împotri
va acestui lucru. Delegația Uni
unii Sovietice, a spus el, consi
deră că, proiectul ei de declara
ție exprimă principiile coexisten
ței pașnice mai precis și mai 
consecvent decît proiectul de re
zoluție al celor trei țări. De a- 
ceea delegația sovietică ar pre-

fera ca Adunarea să adopte pro
iectul ei de declarație. Totuși 
proiectul „rezoluției celor trei" 
exprimă In ansamblu ideea prin
cipiilor coexistenței pașnice și 
nu confine nici un punct inac
ceptabil pen’.ru delegația sovie
tică. De aceea, delegația U.R.S.S. 
va vota pentru acest proiect de 
rezoluție.

După aceea a fost pus la vot 
și ADOPTAT IN UNANIMI
TATE cu o singură abținere 
(ciankaișistul). proiectul de re
zoluție al Indiei, Iugoslaviei și 
Suediei.

Tineretul chinez pe șantierele 
instalațiilor de irigații

PEKIN 15 (A- 
gerpreș).— China 
Nouă transmite: 
Ziarul „Cijungn. 
tlnnlanbao" anun
ță că 2.090.000 
de tineri și tinere 
din provincia Sî- 
ciuan participă 
activ la construi
rea instalațiilor 
de irigații care 
se desfășoară a-

cum în această 
regiune din Chi
na de sud-vest.

Organizațiile de 
tineret împreună 
cu organele lo
cale ale econo
miei apelor au 
pregătit din timp 
in provincia Sî- 
ciuan peste 40.000 
de tineri specia- 
liști-constructori.

lupta pentru ac
cesul maselor de 
oameni ai mun
cii la conducerea 
statului, luptă 
care trebuie dusă 
în spiritul unită
ții cu toate miș
cările clasei mun
citoare.

1

Sarcinile tineretului
italian

ROMA 15 (A- 
gerpres). TASS 
transmiteIn o- 
rașul Saierno se 
desfășoară Con
gresul Federa

ției Tineretului 
Socialist Italian.

La 
brie 
goli, 
C.C.
lui Socialist Ita-

12 decem- 
Emmo E- 
membru al 
al Partidu-

socialist

care răs- 
de munca 

tineretul, a

lian, 
punde 
cu 
prezentat rapor
tul cu privire la 
sarcinile tineretu
lui în dezvolta
rea democratică 
a societății.

Sarcina princi
pală a tinerilor 
socialiști, a spus 
raportorul, este

Conferința 
tinerilor 

muncitori 
argentinieni

BUENOS Al- 
RES 16 (Ager
pres). — După 
cum anunță zia
rul „Nuestra Pala- 
bra“, la Buenos 
Aires a avut loc 
prima Conferință 
națională a tinere
tului muncitor din 
Argentina. La con
ferință au fost 
dezbătute proble
mele vitale ale 
mișcării tineretu
lui din Argon' 
tina.

t

I1

★
NEW YORK 16 (Agerpres), — 

TASS transmite: In seara zilei de 
: 14 dacembri.e cea de-a XII-a se

siune a Adunării Generale a
■ O.N.U. și-a încheiat lucrările. La 

ședințele plenare din dimineața și 
după amiaza zilei de 14 decembrie 
Adunarea Generală a aprobat 
rapoartele și rezoluțiile comite
telor care și-au încheiat lucră
rile.

In ședința plenară a Adunării 
: Generale din seara zilei de 14 

decembrie au fost, examinate re
comandările Comitetului Politic 
în problema Ciprului' și în pro
blema coexistenței pașnice a sta1 
telor. A fost pus la vot proiectul 
de rezoluție adoptat de Comitetul 
Politic recunoscind dreptul po
porului cipriot la autodetermi
nare. In ședința plenară pentru 
această rezoluție au votat 31 de 
delegații, contra 23 delegații, iar 
24 delegații s-au abținut de la 
vot. Intrucît pentru aprobarea 
unei astfel de rezoluții în ședin
ța plenară a Adunării Generale 
este necesară o majoritate de vo
turi de două treimi, rezoluția nu a 
fost adoptată.

Apoi Adunarea Generală a a- 
adoptat în unanimitate, cu o abți
nere (ciankaișistul), rezoluția In 
problema coexistenței pașnice a 
statelor, recomandată de Comite
tul Politic.

Cu aceasta Adunarea Generală 
șl-a epuizat ordinea de zi și ur
ma să-și încheie lucrările. Dele- 
gatul S.U.A., Lodge, profitînd 
însă de serviciile președintelui 
Adunării Generale Munroe (Noua 
Zeelandă) și ale așa zisului „e- 
misar în problema ungară" Wai- 
thayakon (Tailanda). a recurs la 
o diversiune, scoțînd din nou la 
lumină „problema ungară".

Ă. A. Sobolev, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, care a luat a- 
poi cuvîntul, a declarat că memo
randumul așa-zisului reprezen
tant special al O.N.U. pentru 
problema ungară esie folosit pen
tru o nouă încercare nedibace de 
a face uz de Adunarea Generală 
în vederea intensificării „războ
iului rece" și agravării relațiilor 
dintre state, în primul rînd in in
teresul cercurilor guvernante ale 
S.U.A., ceea ce este în flagrantă 
contradicție cu țelurile Organiza
ției Națiunilor Unite.

Reprezentantul Ungariei. Sik, a 
dat o ripostă atacului provocator 
al delegatului american. El a 
amintit că guvernul său a protes
tat categoric împotriva oricărei 
examinări în cadrul Adunării Ge
nerale a așa-zisei probleme un
gare, care Constituie un amestec 
în treburile interne ale Ungariei.

Cea de-a XII-a sesiune a Adu
nării Generale și-a încheiat lu
crările la 15 decembrie la ora 
3,05, ora R. P. Romîne.

Presa sovietică din 15 și 16 de
cembrie publică textele mesajelor 
adresate de N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., lui H. K. Hansen, 
primul ministru al Danemarcei, 
lui Konstantin Karamanlis, pri
mul ministru al Greciei, lui John 
Diegenbaker, primul ministru al 
Canadei, lui Achille van Acker, 
primul ninistru al Belgiei, lui J. 
Bech, președintele guvernului 
luxemburghez, lui W. Dreiss, 
primul ministru al Olandei, lui Jo- 
nasson, primul ministru al Is- 
fandei.

In aceste mesaje, N. A. Bulga
nin atrage atenția că la sesiunea 
N.A.T.O. vor fi stabilite căi.e și 
mijloacele pentru intensificarea 
cursei înarmărilor, se ver elabo
ra noi planuri militaro-strategice. 
prevăzind folosirea pe scară largă 
a armei atomice și cu hidrogen.

După ce trece in revistă situa
ția internațională care s-a creat 
în prezent, N. A. Bulganin indică 
totodată măsurile concrete și pro
puneri îndreptate spre preintim- 
pinarea agravării continue a si
tuației internaționale și a inten
sificării cursei înarmărilor.

★
La 13 decembrie reprezentanța 

U.R.S.S. de pe lingă Organizația 
Națiunilor Unite a trimis repre
zentanților Spaniei și Portugaliei 
de pe lingă O.N.U. spre a li re
mise guvernelor spaniol și por
tughez note ale guvernului sovie
tic în care sint expuse conside
rentele în legătură cu situafia in
ternațională actuală.

NATO-PRIMEJDIE 
pentru pacea Europei 
și a întregii lumi

Oaspeți romîni 
în

CAIRO 16. Trimisul special A- 
gerpres transmite: Răspunzînd 
invitației guvernatorului orașului 
Cairo, generalul Abdul Fattah El 
Bindary, au sosit la Cairo pe ca
lea aerului președintele Sfatului 
Popular al orașului București, 
ing. Anton Vlădoiu, și Șt. Cru- 
ceru, deputat în Sfatul Popular 
al Capitalei. Oaspeții romini 
rămîne în Egipt timp de șase

vor 
zile.

Autoritățile 
indoneziene au preluat 
plantații'e de zahăr 
ți fabricile olandeze
LONDRA 16 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de ra
dio Djakarta, în Java de est au
toritățile indoneziene au preluat 
„fără nici un incident" controlul 
asupra plantațiilor de zahăr și 
fabricilor olandeze. Numeroși 
funcționari olandezi au declarat ;

Pentru asigurarea unei
SOFIA 15 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția telegrafică 
bulgară, guvernul Republicii 
Populare Bulgaria a dat publici
tății o declarație în care se spune 
printre altele : **

Guvernul bulgar, ca guvern al 
unui pepor iubitor de pace, sprijină 
întruto.ul propunerile guvernului 
sovietic, cuprinse in mesajele pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. A. Bulganin, și 
consideră că aceste propuneri nu 
trebuie respinse dacă se tine sea
ma de interesele păcii.

Intrucit două din tarile vecine 
cu Republica Populară Bulgaria 
— Turcia și Grecia — sînt mem
bre ale pactului Atlanticului de 
nord și în conformitate cu ordi
nea de zi anunțată a apropiatei 
sesiuni a Consiliului N.A.T.O. li 
se poate impune obligația să con-

păci trainice în Balcani
struiască pe teritoriile lor baze 
pentru rachete și depozite pentru 
arme-rachetă și nucleare, guver
nul bulgar are motiv să se con
sidere direct afectat. DUPĂ PĂ
REREA SA, INTERESELE PO
POARELOR BALCANICE CER 
CA TOATE GUVERNELE STA
TELOR BALCANICE SA REAC. 
TIONEZE FAVORABIL LA NO
BILA INIȚIATIVA A PREȘE
DINTELUI CONSILIULUI 
MINIȘTRI
POPULARE ROMINE. CHIVU 
STOICA. CARE A FĂCUT PRO
PUNEREA CU PRIVIRE LA O 
INTILNIRE A CONDUCĂTORI
LOR ACESTOR ȚARI PENTRU 
A SE REZOLVA PRIN TRATA
TIVE PROBLEMELE NEREGLE
MENTATE ȘI LITIGIOASE DIN
TRE ELE, CU PRIVIRE LA ASI. 
GURARE IN BALCANI, A UNEI 
PĂCI TRAINICE.

DE 
AL REPUBLICII

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

In regiunea lași
IAȘI (De la corespondentul 

nostru). —
Duminică, în orașul și regi

unea. Iași au inceput întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Pretutindeni în școli și în
treprinderi, sute de tineri și-au 
disputat intiietatea în cadrul dis
ciplinelor Spartachiadei.

La școala medie nr. 3 din Iași, 
un număr de 25 de elevi au con
curat la probele : tenis de masă, 
trîntă, gimnastică. Deosebit de 
dîrză a fost întrecerea tinerilor 
de la Trustul de construcții, ate
lierele C.F.R. „Ilic Pintjlie", fa
brica „Țesătura**, desfășurate in 
sala de sport a asociației „Fla
mura Roșie**. Dintre cei 20 de 
tineri participanți la probele de 
trîntă. victoriile au revenit lui: 
Grigore Burguja, N. lonescu, 
Teodor Teodorii și Mircea Bîrfoi.

Cu aceeași promptitudine s-au 
prezentat la startul acestei mari 
competiții de masă, tineri țărani 
muncitori din satele regiunii lași. 
Cîteva cifre sînt edificatoare în 
acest sens. Numai duminică au 
participat la șah 273 băieți și 49 
fete, 324 concurenți la trîntă, 77 
iri proba de gimnastică, dintre 
care 23 fete. Printr-o frumoasă 
organizare și o numeroasă parti* 
cipare, s-au remarcat organiza
țiile U.T.M. din comunele Podul 
lloaiei și Heleșteni raionul Tg. 
Frumos.

in regiunea Timișoara
TIMIȘOARA (De la corespon

dentul nostru). —
Duminică a avut loc deschide

rea festivă a celei de a 3-â ediții 
a Spartachiadei de iarnă a tine- 
retului. In orașul Arad deschi
derea a avut loc la clubul uzi
nelor de vagoane „Gh. Dimitrov". 
După ce tov. I. Barbura. secreta
rul colectivului sportiv al uzine*

Și la școală profesională a uzinelor ,,23 August*4 din Capi
tală, se desfășoară întrecerile de șah, tenis de masă și gimnas
tică din cadru! Spartachiadei de iarnă a tineretului. Ele s-au 
organizat parale! cu campionatul școlar și bineînțeles s-au 
bucurat de un mare succes. N-a existat elev care să nu parti
cipe fie la întrecerile de șah, fie la cele de gimnastică sau de 
tenis de masă. Deocamdată, cei mai buni șahiști, pe care îi 
vedeți și în fotografie s-au dovedit a fi elevii Ion Soreanu și 
Ivan Nicolae din clasa a Il-a B, Ion Stanciu și Mateiaș Marian 
din clasa a Ii-a A.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

lor de vagoane Arad, a vorbit 
despre rolul spartachiadelor ti
neretului în dezvoltarea sportului 
de masă, au urmat demonstrații 
de gimnastică, tenis de masă și 
trîntă. La demonstrațiile de gim
nastică și-au dat contribuția ti
neri ca Cernușca, campion na
țional de juniori și alții.

O deschidere festivă asemănă
toare a avut loc duminică și in 
orașul Reșița, la Casa de Cultură 
a muncitorilor.

Odată cu deschiderea au în 
ceput în orașe’.e și satele regi
unii Timișoara întrecerile spar
tachiadei.

Instructaje și... nimic altceva Soi fii au decis:
Țara Galilor

La 15 decembrie a avut loc în 
sediul F.I.F.A. din Zurich tragerea 
la sorți pentru desemnarea unei 
echipe ce urmează să întîlnească 
Israelul în meciul pentru al 16-lea 
loc vacant la finala campionatului 
mondial de fotbal. La această tra
gere la sorfi au participat opt țări 
clasate pe locul doi în prelimina, 
riile europene. Deși anterior pro- 
testaseră pentru omiterea lor, ță
rile sud-americane Peru. Bolivia. 
Uruguay la fel ca și Costa Rica și 
Belgia au renunțat în ultimul mo
ment să mai participe. Sorții au 
desemnat să-și joace încă odată 
șansa de calificare echipa ȚărV 
Galilor.

tachiada de iarnă 
trebuia să se deschi
dă ieri.

Da, așa prevăd 
instrucțiunile, dar 
noi avem sîmbătă 
conferință orășeneasca 
și nu ani avut timp 
să ne ocupăm de a- 
ceasta problemă. Nu 
ne-a sprijinit nici 
tov. Vasile Cazacu, 
președintele U.C.F.S.- 
ului oraș.

Nu știu dacă 
U.C.F.S.-ul i-a spriji
nit sau nu. înclin să 
cred că nu. Dar fap
tul că sîmbătă are 
loc conferința orășe
nească U.T.M. tre
buia să fie un motiv 
în plus ca Sparta
chiada să fi început 
la timp.

La conferință, co
mitetul orășenesc 
U.T.M. ar fi putut 
raporta despre un 
nou succes al tinere
tului constănțean.

I. ȘERBU

CONSTANȚA (prin 
telefon de la cores
pondentul nostru).

Duminică am făcut 
un adevărat maraton. 
Și dacă mi s-ar so
coti kilometrii par
curși, pe drept mi 
s-ar acorda, cred, in
signa celei de a III-a 
ediții a Sparlachia- 
dei de iarnă. Aș fi 
fost, astfel, primul 
participant la Spar
tachiada de iarnă din 
orașul Constanța.

Favorizat de un 
timp frumos, am co
lindat toate stadioa
nele, am trecut pra
gul tuturor sălilor de 
sport, al tuturor clu
burilor muncitorești. 
Dar totul a fost în 
zadar. Stadioanele și 
sălile de sport erau 
goale, iar responsabi
lii cluburilor, cînd 
i-am întrebat de 
Spartachiada, mă pri
veau ca pe unul pi
cat din altă planetă.

Ieri dimineață, vrînd

să lămuresc totuși ne
dumerirea am făcut 
o vizită la Comitetul 
orășenesc U. T. M .- 
Constanța. Adresin- 
du-mă pentru lămu
riri tovarășului Nico
lae Sandu — primul 
secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M. 
— acesta a întors 
capul și mi l-a ară
tat pe al doilea secre
tar, Olaru Victor, 
care stătea alături.

— El răspunde de 
Spartachiadă.

— Da ! mi-a spus 
acesta. Ieri am avut 
o ședință cu toți se
cretarii organizației 
U.T.M. și-am dis
cutat și această pro
blemă. Peste cîteva 
zile, o să avem o șe
dință cu președinții 
colectivelor sportive 
pentru a-i instrui cu 
această problemă și 
după aceea o să tre
cem și noi la treabă

r— Bine; l-am în
trebat eu, dur Spar

Să se pună capăt psihozei de război
creată care, pe de o parte, se ca
racterizează prin pregătirile mili
tare ale cercurilor agresive din 
S.U.A. și din cîteva alte țări 
membre ale pactului nord-atlan- 
tic în legătură cu apropiata se
siune a Consiliului N.A.T.O.

Exprimînd dorința de pace a 
întregului popor cehoslovac, gu
vernul cehoslovac salută sincer 
și sprijină întrutotul remarcabila 
inițiativă de pace a Uniunii So
vietice, cuprinsă în mesajele a- 
dresaie de N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., șefilor guvernelor pu
terilor occidentale și în nota gu
vernului sovietic către guvernele 
statelor membre ale O.N.U.

Guvernul cehoslovac consideră 
că a sosit de mult timpul să se 
pună capăt psihozei de răzbSÎ, 
suspiciunilor și neîncrederii în re
lațiile internaționale, „războiulni 
«ece“ și discriminării- economice. 
Ulii Z ! *i f j 111 1 ill I ît> > 

încetarea ajutatului 
militar american 

acordat Iugoslaviei 
BELGRAD'’“16 (Agerpres).

PRAGA 16 (Agerpres). — CE
TERA transmite: Ziarele ceho
slovace au publicat la 15 decem
brie declarația guvernului ceho
slovac în care se spune printre 
altele :

Guvernul Republicii Ceho
slovace consideră necesar să-și 

in legă
tura cu situafia internațională

___ T__ au declarat
că doresc să continue să rămînă | expună punctul de vedere 
la posturile lor.

Deschiderea lucrărilor Consiliului NATO
Mai mult de 1800 de ziariști 

urmăresc lucrările Consiliului 
N.A.T.O., care s-a întrunit 
pentru prima oară la nivelul 
cel mai înalt — al șefilor de 
guvern — la 8 ani după sem
narea Pactului Atlanticului 
de Nord. 15 prim miniștri și 
aproape 300 de delegați iau 
parte la aceste lucrări. In timp 
ce în culise s-a aranjat tot ce 
era posibil, opinia publică este 
neliniștită de deliberările șefi
lor celor 15 guverne precum si 
de consecințele care vor urma. 
Oare Franța ta accepta ca pe 
teritoriul ei să se instaleze ram
pe de lansare a rachetelor te
leghidate ? Va accepta oare ea 
ca aci să se păstreze bombe 
atomice ? Acestea sînt subiecte 
grave, aducătoare de neliniște 
și teamă.

Concomitent cu apropierea 
începerii lucrărilor Consiliului 
N.A.T.O. sute de delegații din 
întreaga Franță n-au încetat să 
împărtășească primarilor orașe
lor și satelor, deputaților neli
niștea lor, să le înmîneze peti
ții. Guvernul francez a interzis 
ca aceste delegații să depună 
miile de petiții semnate în car
tiere și întreprinderi, chiar la 
sediul N.A.TX)., așa cum prevă- 
zuseră organizațiile sindicale, 
ale Rezistenței, ale tineretului 
ori consiliile pentru pace.

Era ora 12, atunci cînd par- 
ticipanții la sesiunea N.A.T.O. 
au intrat în sala de ședințe a 
palatului Chaillot. Exact după 
trei sferturi de oră prima șe
dință se terminase.

Astfel s-a deschis oficial a- 
ceastă sesiune a N.A.T.O., care 
fusese precedată sîmbătă și 
duminică de mai multe întâl
niri bilaterale între diverși șefi 
de guvern.

O primă ședință secretă s-a 
ținut în cursul după-amiezii, 
după prînzul care a urmat 
scurtei ședințe publice de di
mineață.

Prima ședință a fost prezida
tă de Bech, primul ministru al 
Luxemburgului, care a deschis 
sesiunea.

După o scurtă cuvîntare de

De la corespondentul 
„Scînteii tineretului“la Paris

salut, rostită de Gaillard, pri
mul ministru francez, a luat 
cuvîntul președintele S. U. A., 
Eisenhower.

In discursurile lor, toți cei 
trei vorbitori au căutat să-și 
justifice îndemnurile la 
„întărirea forței militare a 
N.A.T.O.*, invocînd drept pre
text cunoscutul „argument* al 
așazisei „amenințări comuni
ste*.

După cum rezultă din decla
rațiile lui Spaak, secretar gene
ral al N.A.T.O., și din informa
țiile presei, participanții la se
siune vor examina politica ge
nerală a N.A.T.O. fi situația 
internațională, problemele „in
terdependenței* membrilor 
N.A.T.O. și întăririi „solidari
tății atlantice*.

In afară de aceasta, sesiunea 
va examina problema sporirii 
armamentelor țărilor - membre 
ale N.A.T.O. cu arme clasice, 
cu armament atomic >i rachete, 
precum și problema instalării 
în aceste țări a amplasamente
lor pentru lansarea de rachete.

Măsurile polițienești nu poț 
împiedica curentul de proteste 
care se ridică din rîndurile po
porului francez. Astfel. în ciu
da unei adevărate armate de 
polițiști în civil, care-l însoțesc 
pe Eisenhower oriunde se du
ce, sîmbătă, în ziua sosirii lui 
au zburat deasupra cortegiului 
oficial banderole fixate la ba
loane, purtînd lozinci în timp 
ce pe străzi se difuzau mii de 
manifeste. Unul din pachetele 
cu manifeste a căzut chiar în 
automobilul președintelui S.U.A.

Se pare că delegații Consi
liului N.A.T.O. vor trebui să 
țină seamă de această voință de 
pace a poporului francez, după 
cum ei vor trebui să ia in con
siderație mesajele adresate de 
N. A. Bulganin țărilor membre 
ale O.N.U. De altfel, în legătu
ră cu mesajele de pace ale lui 
N. A. Bulganin, Spaak a de
clarat sîmbătă, în cursul unei

conferințe de presă că ele nu 
vor putea fi ignorate.

După cum scrie „Paris Jour
nal*, criza care străbate alian
ța atlantică este in același timp 
strategică, ideologică și poli
tică. Se amintesc contradicțiile 
care au sfîșiat în ultimul an 
țările membre ale N.A.T.O., 
criza Canalului de Suez, pro
blema livrărilor de arme ame
ricane și engleze Tunisiei, ches
tiunea Ciprului etc. Guvernele 
danez și norvegian și-au ma
nifestat opoziția lor față de ori
ce instalare a unor proiectile 
teleghidate sau atomice în ță
rile lor. O puternică opoziție se

*
In după amiaza zilei de 16 

decembrie a continuat la Pa
latul Chaillot conferința șefi
lor de guverne ai țărilor 
N.A.T.O. După cum rezultă 
din știrile transmise de agen
ția France Presse, în ședința 
din ziua de 16 decembrie a 
Consiliului N.A.T.O. cuvîntă- 
rile reprezentanților puterilor 
occidentale au fost extrem de 
contradictorii. Paul Spaak 
(Belgia), secretarul general al 
N.A.T.O. care a deschis ședin
ța, a cerut să se respingă pro
punerea guvernului sovietic 
cu privire la crearea în Eu
ropa Centrală a unei zone 
largi, exclusă din sfera înar
mărilor atomice, și a susținut 
ideea că forțele armate occi
dentale trebuie să fie înzes
trate „în modul cel mai 
eficace".

Gerhardsen, primul ministru 
al Norvegiei, s-a pronunțat, 
dimpotrivă, pentru crearea în 
Europa Centrală a unei zone 
neutre în scopul slăbirii încor
dării „în partea noastră a 
lumii".

Cuvîntarea cancelarului Ade
nauer a fost vădit influențată 
de mișcarea care s-a intensi
ficat în Germania occidentală.

manifestă și în R.F.G., unde un 
sondaj recent în opinia pu
blică a dezvăluit această situa
ție. Chiar în prezent o delega
ție de scriitori și alți intelec
tuali vest-germani se află la 
Paris. Ea a adus cu ea petiții 
către delegațiile N.A.T.O. In 
aceste condiții, în timp ce 
diversele comentarii de presă 
înregistrează o adevărată de
zorientare în sinul alianței u- 
tlantice, ne putem aștepta 
foarte puțin la hotărîri defini
tive. De pe acum se vorbește 
despre o viitoare reuniune — 
în primăvară — a experților, 
care vor studia măsurile de or
din practic, în timp ce actuala 
sesiune nu va stabili decît prin
cipiile.

REGIS BERGERON

★ ......
împotriva creării de baze pen
tru arma rachetă.-

Referindu-se la mesajele lui 
N. A. Bulganin, el a declarat 
că în prezent „ele nu pot fi 
comentate", dar că „nu obiec
tează" ca guvernul sovietic să 
fie întrebat pe căi diplomatice 
„ce concepții se află la baza 
acestor propuneri".

In ședința de luni după 
amiază au mai vorbit primul 
ministru francez, Gaillard, pre
mierul britanic, Macmillan, 
premierul italian Zoii, primul 
ministru danez Hansen și al
ții. Președintele Eisenhower și 
secretarul de stat Du’.les au 
prezentat propunerile ameri
cane. Corespondentul din Pa
ris al agenției Associated Press 
subliniază că presiunile exer
citate de Statele Unite au pro
vocat încă din prima ședință 
N.A.T.O. la nivel înalt „disen
siuni între participanți".

La o conferință de presă, 
secretarul general al N.A.T.O., 
Spaak a anunțat că miniștrii 
de externe ai celor 15 țări se 
vor întruni marți pentru a 
examina problemele ridicate în 
ședința de luni a șefilor de 
guverne printre care și propu
nerile cuprinse in mesajele 
premierului N. A. Bulganin.

BfiLGRAD^B (Agerpres). —' 
Agenjia Taniug anunță, ci in 
urma tratativelor care' au* avut 
loc în ultimul timp intre repre
zentanții guvernului S.U.A. și 
R.P.F. Iugoslavia in problema a- 
jutorului militar american acor
dat Iugoslaviei, cele două gu
verne au căzut de acord asupra 
încetării acestui ajutor.

MOSCOVA. La 15 decembrie în 
R.S.F.S.R. și alte 11 republici 
unionale au avut loc alegeri pen
tru tribunalele populare, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de in
tensă activitate, 
nimitate a aleț

PARIS.
vut loc la Teatrul Națiunilor din 
Paris o seară închinată teatrului 
contemporan. In cadrul acestei 
seri a fost prezentat actul II din 
piesa „Steaua fără nume** de Mi
hail Sebastian, în regia lui W. 
Siegfried, maestru emerit al artei, 
care se află actualmente la Paris.

VARȘOVIA. La 15 decembrie, 
în portul militar polonez Gdynia 
a avut loc festivitatea transferării 
a cinci nave militare sovietice că
tre F _ 
publicii Populare

e politică și de una- 
igătorilor.

14 decembrie a a-

La Bordeaux, 
o înfrîngere severă...

Pe stadionul Municipal din 
Bordeaux, pe un timp rece și îno- 
rat, s-a disputat la 15 decem
brie cel dc-at 4-lea meci de rugbi 
dintre echipele reprezentative ale 
Franței și Rominiei.

Rugbiștii francezi, în mare ver
vă de joc, au cîștigat cu scorul 
neașteptat de 39—0 (16—0).

Comentînd acest meci și scorul 
de mari proporții înregistrat în 
dauna echipei romîne trimisul A- 
gentiei France Presse scrie că el 
se datorează în primul rînd for
mei excepționale a echipei Fran
ței. apoi lipsei de rapiditate a ju
cătorilor romini și mai ales neaș
teptatei slăbiciuni a liniei ofen
sive.

flota maritimă militară a Re- 
licii Populare Polone. Navele 

militare sovietice au fost transfe
rate Poloniei la hotărirea guvernu
lui sovietic în cadrul colaborării 
și ajutorului decurgînd din preve
derile tratatului de la Varșovia.

TEHERAN. Ziarul „Ettelaat**4 
anunță că cutremurul care a avut 
loc la 13 decembrie în nord-vestul 
Iranului, a cuprins o regiune de 
4.500 kilometri pătrați. Zece loca
lități au fost distruse în întregi
me, iar 30 de sate au avut mult 
de suferit.

Chiar și în întreceri la care nu participă consacrațll, voleiul 
rămîne un sport spectaculos. Imaginea pe care v-o prezentăm de 
la recenta întrecere a voleibaliștilor școlari, ne dovedește cu priso
sință acest lucru.
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Locomotiva București — 
CCA 3-1 (2-1)

Duminică s-a desfășurat pe sta
dionul „23 August“ din Capitală 
întîlnirea restanță din cadrul cam
pionatului categoriei A de fotbal 
dintre Locomotiva București și 
C.C.A. Victoria a revenit echipei 
ceferiste cu scorul de 3—1 (2—1). 
Cele patru puncte au fost marcate 
de Filote (5’), Bukossy (25’), Se- 
redai (27’) și Olaru (80’).

Un început promițător
„Ce cadîâți trebuie să aibă o echipă de volei 

pentru a cuceri o victorie 1“
O BUNĂ PREGĂTIRE TEHNICĂ Șl TACTICĂ IN PR1MUI 

RÎND. E prematur să fim prea exi genți la acest capitol, examinînd ri
gid în ce măsură s-au bucurat sau nu, echipele voleibaliștilor școlari 
în dispută, de această calitate. O asemenea pretenție poate fi reclamată 
doar atunci cînd există în școli o permanentă preocupare pentru prac
ticarea voleiului. Dar piuă acum în școlile medii, această disciplină 
sportivă nu s-a bucurat de atenția cuvenită: au existat prea puține com
petiții de acest gen rezervate școlarilor. O parte dintre echipe s-au 
dovedit totuși a fi destul de bine pregătite din punct de vedere teh
nic și tactic. Numai așa se explică victoria clară a echipei masculine 
timișorene. Această reprezentativă cît și cea feminină a orașului 
București s-au clasat pe primul loc în acest turneu.

O MARE PUTERE DE LUPTA, iată o altă cerință fără de care 
prima calitate nu-i suficientă. Un exemplu ne-a oferit chiar finala 
acestui turneu. în primul set al întîlnirii dintre elevii reprezentati
vei orașului Tg. Mureș și reprezentativa Craiovei, ultimii au cîștigat 
cu 10 puncte diferență. în setul acesta ca și în următoarei^ craio- 
venu s-au dovedit mai bine pregătiți din punct de vedere tehnic. Și 
surpriza : victoria a revenit pînă la urmă elevilor din Tg. Mureș. 
Explicația : a învins echipa dotată cu mai mare putere de luptă, 
perfect sudată si exponenta unei disci ol ine reman-nhilndiscipline remarcabile.

Partida dintre reprezentativele 
orașului Ploești și București ne-a 
subliniat un alt aspect și anume 
ardoarea cu care trebuie apărată 
onoarea colectivului sportiv. Chiar 
dacă ar fi fost învinse, bucureșten- 
cele nu puteau pierde primul loc 
în acest turneu. Lucrul acesta insă 
nu le îngăduia jucătoarelor din 
Ploești să nu lupte cu seriozitate, 
să nu dorească o victorie pentru 
culorile pe care le reprezentau. 
Comportarea lor in această parti
dă i.a deziluzionat pe spectatorii 
care în zilele precedente, le-au 
aplaudat la scenă deschisă.

Inițiativa unei întreceri de ta
lia cupei Federației romîne de vo
lei este lăudabilă. Organizatorii, 
Federația romîni de volei și Direc
ția educației fizice din Ministerul 
învățămîntului și Culturii, n-au 
făcut decît începutul, ce-i drept un 
început promițător.

i V. RANGA


