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Prin lupta unită 
a popoarelor, 

pacea va învinge războiul!
„La lupta generala pentru 

apărarea păcii, împotriva pri
mejdiei unui nou război mon
dial".

Pe întreg globul pâmîntesc 
râsunâ chemările Declarației și 
ale Apelului către popoarele 
din lumea întreaga, adoptate 
de Consfătuirea de la Moscova 
a reprezentanților partidelor co 
muniste și muncitorești.

Citind cuvintele Apelului simți 
câ ele îți merg la inimă, 
aprobi din tot sufletul fiecare 
rind al acestui vibrant docu
ment pătruns de un profund 
umanism. Răspunzînd celor mai 
arzătoare năzuințe ale tuturor 
popoarelor, prin forța ideilor 
sale, prin marea sa putere de 
convingere, prin obiectivele 
clare cu care-i înarmează pe 
toți oamenii iubitori de pace, 
prin puternica încredere pe care 
o insuflă în viitorul luminos al 
omenirii, Apelul reprezintă un 
document însuflețitor, menit să 
contribuie la mobilizarea mai 
puternică a popoarelor in lupta 
pentru apărarea păcii, la creș
terea forțelor păcii în lumea în
treagă.

După cum se știe, la recenta 
Consfătuire de la Moscova a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești un loc 
central l-au ocupat problemele 
apărării păcii, ca sarcina 
primordială a zilelor noastre.

în Declarația Consfătuirii - 
măreț document programatic de 
însemnătate istorică pentru 
lupta popoarelor lumii pentru 
pace și socialism - se arată că 
natura agresivă a imperialis
mului nu s-a schimbat, că prin
cipala forță a agresiunii și 
războiului este imperialismul 
american. In lume s-au format 
însă forțe reale capabile să 
zădărnicească planurile agresi
ve ale imperialiștilor. Nu există 
inevitabilitate fatală a războiu
lui. A trecut timpul cind impe
rialiștii aveau posibilitatea să 
decidă după bunul lor plac 
dacă să fie sau nu război. A 
venit timpul cînd se poate pune 
capăt încercărilor agresorilor 
imperialiști de a dezlănțui un 
război mondial.

Posibilitatea preintimpinârii 
războiului decurge din însăși 
schimbările petrecute în raportul 
de forțe în lume, din tăria și 
unitatea de monolit a lagărului 
socialist, din precumpănirea tot 
mai accentuată a forțelor socia
lismului asupra imperialismului, 
a uriașelor forțe ale păcii asu
pra forțelor războiului.

Pentru prima oară în istorie, 
împotriva războiului luptă forțe 
uriașe și organizate ; puternica 
Uniune Sovietică care a cucerit 
intiietatea mondială în dome
niile hotărîtoare ale științei și 
tehnicii ; întregul lagăr socialist 
care a pus în slujba cauzei 
păcii uriașa sa forță materială 
și politică ; numărul mereu cres- 
cînd al statelor iubitoare de 
pace din Asia, Africa, America

Noi gospodării 
agricole colective 

în regiunea București
Sîmbătă și duminică în mai 

multe comune și sate din re
giunea București, printre 
care Bîldana, Rădoești, Nec- 
șești, Călugărița, Cucuruzu și 
altele, s-au inaugurat noi gos
podării agricole colective.

Gospodăria agricolă colec
tivă din comuna Bîldana este 
una din aceste noi unități. 
Țăranii muncitori din Bîldana 
au lucrat pămîntul mai mult 
timp în întovărășire agricolă. 
Ei au fost ajutați de stat cu 
mașini agricole și cu cadre 
calificate pentru a efectua lu
crări agricole de calitate. în- 
tovărășiții au obținut astfel 
producții mai mari decît a- 
tunci cînd lucrau pămîntul 
individual.

Nu departe de comuna Bîl
dana se află gospodăria agri
colă colectivă din Ghimpați. 
Membrii acestei gospodării au 
recoltat în medie la hectar 
cîte 2.490 kg. grîu, 3.000 kg. 
porumb boabe, 2.000 kg. floa- 
rea-soarelui. Producțiile obți
nute îh sectorul vegetal și 
zootehnic au adus gospodă
riei colective venituri însem
nate. A crescut astfel averea 
obștească și veniturile perso
nale ale colectiviștilor. Cunos- 
cînd aceste succese ale mem
brilor gospodăriei colective, 
cele 600 de familii de întovă
rășiți din Bîldana au hotărît 
să Ie urmeze exemplul înte
meind gosnodăria colectivă 
„Vasile Roaită".

(Agerpres) 

Latină, vital interesate în men
ținerea păcii ; clasa muncitoare 
internațională și organizațiile 
ei, în primul rind partidele co
muniste ; mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor din co
lonii și țările dependente ; miș
carea mondială a luptătorilor 
pentru pace ; țările neutre care 
nu sînt de acord cu orientarea 
imperialistă spre dezlănțuirea 
unui război și care se manifestă 
pentru coexistența pașnică.

In Declarație și Apelui adre
sat popoarelor se arată că 
țările lagărului socialist, co
muniștii din întreaga lume, 
apărînd principiile coexisten

ței pașnice luptă pentru înce
tarea „războiului rece“, pen
tru dizolvarea blocurilor milita
re, pentru dezarmarea generală 
și totală sub un control interna
țional, pentru rezolvarea prin 
tratative a problemelor interna
ționale litigioase, pentru dezvol
tarea largă a legăturilor co
merciale, culturale și științifice 
între popoare.

Popoarele lumii au primit cu 
bucurie propunerea de dezar
mare generală și totală făcută 
de Uniunea Sovietică, propune
re a cărei realizare ar avea o 
importanță istorică pentru desti
nele omenirii. Traducerea în 
viață a acestei propuneri ar în
semna lichidarea însăși a posi
bilității de ducere a războaielor 
între țări. Țările socialiste mili
tează consecvent, făcind propu
neri constructive, raționale, pen
tru interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare și a fabricării 
acestor arme, lichidarea blocu
rilor militare și a bazelor mili
tare de pe teritoriile străine.

Popoarele știu că pericolul 
unui nou război n-a trecut. As
tăzi ca și în trecut, organizato
rii și inițiatorii războaielor agre
sive sînt cercurile reacționare 
monopoliste și militare din țări
le imperialiste. Apelul ii demas

Oamenii muncii din țara noastră au primit cu viu interes Apelul către popoarele din 
lumea întreagă. In fotografie : la Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie", tovarășul Ion Brașoveanu 

citește Apelul în fața muncita rilor din secția a lV-a mecanică, subsecția cilindru.

Din viata
Un loc îndrăgit 

de tineri
Un loc îndrăgiț, de tinerii 

muncitori de la întreprinde
rea „30 Decembrie1* din Arad 
este biblioteca. Zilnic, după 
ieșirea din schimb, zeci de 
tineri ttec pe la bibliotecă 
pentru a împrumuta noi căr. 
ți sau de a participa la ma
nifestările cu cartea organi
zate de colectivul bibliote
cii.

In mod deosebit au atras 
atenția tinerilor, mai ales 
celor înscriși la concursul 
Jubiți cartea11, recenziile și 

simpozioanele la unele cărți. 
Astfel de o activă partici
pare a tineretului s-au bucu
rat recenziile la cărțile
„Mama" de Maxim Gorki,
„Bătălie în marșli de Galina 
Nicolaeva; o discuție despre 
versurile lui Mihail Eminescu 
și altele.

Nici cărțile tehnice nu sînt

că în mod convingător și cu 
toată tăria pe cei ce uneltesc 
împotriva păcii : pacea este 
amenințată de politica guverne
lor puterilor imperialiste care 
neținînd seama de voința po
poarelor impun țărilor cursa 
nefastă a înarmărilor, ațiță 
războiul rece împotriva statelor 
socialiste și a altor state iubi
toare de pace, înăbușe aspira- | 
țiile de libertate ale popoare
lor.

împotriva uneltirilor războinice 
ale imperialiștilor Apelul lansea
ză o puternică chemare : „Pen
tru omenire nu există în zilele 
noastre o sarcină mai urgentă 
decît lupta împotriva primejdiei 
unui război racheto-nuclear, 
pentru dezarmarea generala și 
totală, pentru menținerea păcii. 
Nu există în zilele noastre o 
datorie mai nobilă decît parti
ciparea la această luptă... Răz
boiul nu este inevitabil, războiul 
poate fi preîntîmpinat, pacea 
poate fi apărată și consolidată", 

Prin lupta activă și hotărîtă a 
statelor socialiste și a altor state 
iubitoare de pace, a clasei 
muncitoare internaționale, a 
maselor largi populare din toa
te țările se pot obține izolarea 
cercurilor agresive, zădărnicirea 
cursei înarmărilor și a pregătiri
lor de război ale imperialiștilor.

Ideea posibilității preîntîmpi- 
nării războiului are o uriașă for
ță mobn’izatoare. Traducerea ei 
in viață presupune o deosebită 
vigilență față de uneltirile impe
rialiștilor, demascarea politicii 
lor agresive, lupta intensă, unită 
și organizată dusă cu maximum 
de energie și perseverență de 
către toate forțele păcii.

Apelul se adresează tuturor 
muncitorilor, țăranilor, intelec-

„Scînieia tineretului”
(Continuare în pag. 3-a)

culturală a
uitate. Alături de cabinetul 
tehnic, biblioteca pune la dis
poziția tinerilor numeroase 
cărți de specialitate. Titluri 
ca acestea: „Materie primă 
textilă", „Filatura de bum
bac”, „Mecanica și rezistența 
materialelor", figurează în 
fișele a zeci de cititori. Prin
tre cei mai activi cititori 
ai cărților din bibliotecă se 
numără și tinerii Gheorghe 
Lovinescu, Gheorghe Cordoș, 
Ion Morarii și alții.

D. IRINA 
funcționari 

în mijlocul 
sătenilor

Tinerii artiști ai Teatrului 
de Stat din Brașov, desfă
șoară o rodnică activitate în 
cadrul brigăzii artistice de 
agitație cu program special 
pentru sate. Recent brigada 
artistică de agitație a tea
trului în colaborare cu or-

Tînărui Ronhardt Alexandru de 
la Uzinele „21 Decembrie" din 
Capitală se numără printre 
fruntașii în.muncă pe uzină. El 
se străduiește să dea numai 

produse de bună calitate.
Foto : N. STELORIAN

Ședința Comisiei 
economico-financiare 

a Marii Adunări 
Naționaie

Comisia economico-financia- 
râ a Marii Adunări Naționale 
s-a întrunit în ziua de 12 de
cembrie pentru a examina 
proiectul de buget al R. P. Ro
mine pe anul 1961,

Tovarășul Aurel Vijoli, mi
nistrul Finanțelor, a făcut o 
expunere asupra modului în 
care s-a executat bugetul de 
stat pe anul 1959, precum și 
asupra criteriilor care stau la 
baza întocmirii proiectului de 
buget pe anul 1961,

Au fost alcătuite colective 
din membrii comisiei care să 
studieze prevederile bugetare 
privitoare la : economia repu
blicană, economia locală, in
vestiții și pentru acțiunile so- 
cial-culturale.

Lucrările comisiei continuă.

tineretului
che3tra populară ,,Miorița“ 
au prezentat în raioanele 
Rupea și Mediaș 37 de spec, 
tacole la care au participat 
peste 11.500 țărani munci
tori.

Programul artistic, special 
alcătuit pentru sate, a cu
prins piesa într-un act „Cei 
care rămîn singuri“ de Lu
cia Demetrius, scenete. mo. 
nologuri și muzică populară 
romînească. După fiecare 
spectacol, brigada artistică 
a fost aplaudată cu căldură 
iar artiștilor le-au fost ofe
rite buchete de flori. Prin 
activitatea sa rodnică, bri
gada artistică de agitație în 
colaborare cu orchestra popu
lară „Miorița44 își aduc ast. 
fel aportul la transformarea 
socialistă a agriculturii.

IOANA
BACIU-MARGINEANU 

secretar literar
La biblioteca uzinelor „Clement Gottwald" din Capitală vin 

zilnic numeroși tineri pentru a împrumuta cărți.

Foto : S. N1CULESCU

Citiți In 
interiorul ziarului
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Un grup de partici.panțl de 
la cursul de ridicare a cali
ficării de pe lingă Șantiere
le navale Galați, împreună 
cu tnărul inginer Călin Ion, 
iresponsabil cu producția și 
calificarea tineretului în co
mitetul U.T.M. al șantierelor 
discută despre temele preda
te la cursul de calificare.

Fiecare tînăr — într-o formă 
de ridicare a calificării!

RAID PRIN INTREPRINDERILE ORAȘULLI BRĂILA

„ȘCOALA"
DE JOI 

DUPĂ-AMIAZĂ
După terminarea lucrului, 

tinerii din secție n-au ple
cat acasă sau altundeva. 
Au intrat- cu toții într-o 
sală, s-au așezat disciplinați 
în bănci, și-au scos caietele 
și creioanele. Totul s-a petre
cut fără larma obișnuită din 
sălile de clasă, atît de speci
fică școlarilor.

A sosit și „profesorul", mais
trul lor, tovarășul Teodor A- 
gafton, și lecția a început așa 
cum își începe de cînd lumea 
fiecare profesor lecțiile : cu 
strigarea apelului, cu un zîm- 
bet cald aruncat peste fețele 
tinere, semn de mulțumire 
pentru că nu lipsea nimeni, și 
în sfîrșit cu anunțarea temei 
pentru lecția de azi. Tinerii 
muncitori din sectorul ame
najări al șantierului naval

„Viitorul" erau la cursul de 
ridicare a calificării profesio
nale. Săptămîna aceasta a- 
veau o temă de specialitate și 
lecția se intitula : materiale 
folosite la fabricarea mobilei 
fine, materiale de bază, pro
prietăți. Și tovarășul Agafton, 
bizuindu-se pe tematica amă
nunțită, pe care a avut grijă 
să și-o pregătească dinainte, 
a vorbit, a făcut demonstrații 
pe tablă, le-a arătat tinerilor 
cum se fac diferite îmbinări 
ale materialului, cum se cro
iește, cum se usucă ș.a.

O zi pe săptămînă, după 
terminarea schimbului, nenu- 
mărați asemenea tineri din 
șantier participă la cursurile 
de ridicare a calificării.

(Continuare în pag. 2-a)

Colaborare, 
sprijin reciproc

Pasionat de tehnica nouă și 
de perspectivele pe care intro
ducerea ei le deschide întreprin
derii. tovarășul Ion Rîmbu, di
rectorul Complexului pentru in
dustrializarea lemnului de la 
Brăila, ne.a vorbit entuziast de 
progresele înregistrate în tehno
logia fabricării plăcilor aglome
rate, a mobilei.

In acest cadru fiind, prima 
întrebare din interviul pentru 
care.i solicitasem întrevederea 
s-a referit firește la nivelul cu
noștințelor profesionale pe care 
le au tinerii muncitori, cunoș
tințe atît de necesare pentru a 
stăpîni tehnica nouă.

— Nu greșesc dacă afirm — 
spunea tovarășul director — că 
marea majoritate a tinerilor din 
fabricile Complexului au un ni
vel ridicat de cunoștințe profe
sionale.

— înțelegeți oare prin noțiu
nea „nivel ridicat44 ca fiind su
ficient ?

— Desigur că nu. Nivel ridicat 
poți avea astăzi, dar mîine, în 
raport cu înaintarea rapidă a 
tehnicii, acest nivel poate să nu 
mai corespundă.

— In realitatea din între
prindere găsim o exemplificare 
în acest sens ?

— Nenumărate. Amintind, de 
pildă, de introducerea în scurtă 
vreme la fabrica de plăci aglo
merate a controlului automat al 
uscării și dozării așchiilor cu 
liant, cu ajutorul unor traduc- 
toare electronice, ori despre 
tunelul pentru uscarea pelicule
lor de lac la fabrica de mobilă 
nu epuizez nici pe departe pro
blema introducerii rapide a teh
nicii noi în întreprinderea noas
tră. Aici va fi nevoie de cunoș
tințe foarte avansate

— Ce a făcut conducerea în
treprinderii pentru a asigura ti
nerilor condiții pentru a învăța 
în permanență?

— De la începui vreau să 
spun că organizația de partid 
ne-a ajutat să privim această 
chestiune cu toată seriozitatea. 
Conducerea întreprinderii a de
semnat astfel un număr de ingi
neri, maiștri, șefi de sectoare să 
răspundă în mod special de felul 
în care se desfășoară cursurile 
de ridicare a calificării. S-a în
tocmit o programă analitică de 
desfășurare a cursurilor și s-au 

ales cu grijă cei mai buni ingi
neri.

— Aveți multe asemenea 
cursuri?

— La fabrica de plăci aglome
rate avem patru, iar la mobilă 
două. Am reușit să cuprindem 
toți muncitorii in aceste cursuri, 
exceptînd numai pe cei care ur
mează liceul seral și care-și 
completează clasele V — VII. 
In cele șase cursuri sînt cuprinși 
aproximativ 250 tineri și consi
derăm aceasta ca un lucru bun.

— Este, firește, un fapt pozi
tiv. Care au fost criteriile după 
care s-a făcut recrutarea tineri, 
lor la cursuri ?

La aceasta tovarășul Ion Rîm
bu vorbește despre cursurile 
de ridicare a calificării pe spe. 
cialități: pentru mașiniști, ope
ratori pupitru, mecanici, laboran- 
ți, lustruitori, băițuitori.

— îmi închipui însă că nu toți 
mașiniștii. de pildă, au același 
nivel de pregătire. Cuprinși în
tr-un singur curs, cel mai slab 
cu cel mai bun, cum reușește 
lectorul să facă pe primul să în
țeleagă, iar pe al doilea să nu 
se plictisească?

— E un lucru ce depinde de 
fiecare lector, de găsirea, în ca- 
zurile în care diferența în pre
gătire nu este bineînțeles prea 
mare, a unei linii de mijloc in 
expunerea lecției.

— Și dacă totuși în nivelul de 
pregătire există diferențe?

— Este clar că aici e o de
fecțiune și cursul in mod sigur 
nu va avea eficiența dorită. Sînt 
convins că unele din cursurile 
care ființează la noi au aseme
nea lacune. Va trebui desigur să 
găsim pentru asemenea cazuri o 
rezolvare. Pentru acei tineri cu 
un nivel tehnic mai ridicat tre- 
buie să găsim formele adecvate, 
eficace, care să-i ajute într.ade- 
văr în ridicarea nivelului pro
fesional.

— In ce direcție anume poate 
organizația U.T.M. să sprijine 
acțiunea de ridicare a calificării 
tinerilor?

— înainte de toate, organiza
ția U.T.M. poate ajuta printr-o 
intensă muncă de lămurire a ti
nerilor privind necesitatea impe
rioasă ca fiecare tinăr să-și ridi
ce necontenit nivelul tehnic pro
fesional. N-am să ascund faptul 
că, deși puțini, la noi mai sînt 
tineri care se declară mulțumiți 
cu nivelul profesional la care au 
ajuns. Aceasta este o concepție 
înapoiată și împotriva ei cred 
că trebuie să lupte organizația 
U.T.M.

— Acesta ar fi primul lucru.
— Evident. In condițiile în 

care conducerea întreprinderii a- 
sigură premizele principale pen
tru o bună funcționare a cursu
rilor adică asigură săli, rechi
zite, lectori bine pregătiți, o pro
gramă analitică corespunzătoare, 
organizațiilor U.T.M. le revine 
datoria să asigure o bună mo
bilizare a tinerilor la cursurile 
de ridicare a calificării și in 
special să exercite un control ri
guros privind desfășurarea lor și 
modul în care tinerii își însușesc 
cele predate, ceea ce pînă în 
prezent n-au făcut în suficientă 
măsură. Acesta cred că este prin
cipalul sprijin pe care trebuie să 
ni-l dea organizația U.T.M,

Au îndeplinit
Potrivit datelor comunicate do 

Ministerul Industriei Grele. în 
ziua de 11 decembrie au fost 
elaborate ultimele tone de fon 
tă din planul pe anul în curs. 
Sporjil de producție realizat a- 
nul acesta, față de anul 1959, 
este mai mare decît întreaga 
producție de fontă a anului 
1938.

GALAȚI. — Laminatorii de Ja 
Uzina „Nicolae Cristea44 din Ga
lați produc tablă în contul anu
lui viitor. Pînă acum, ei au dat 
peste planul anual 2.000 de tone 
de tablă subțire.

Și tinerii ingineri 
trebuie să învețe

La Uzina „Wilhelm Pieck" 
lucrează numeroși tineri care, 
prin munca entuziastă ce o 
depun în fiecare zi, aduc o 
mare contribuție la îndeplini
rea planului de producție, la 
producerea unor piese de buna 
calitate. Sub directa îndrumare 
a comitetului de partid, organi
zațiile U.T.M din uzina au des
fășurat în lunile din urmă acțiu
nea de cuprindere a multor 
tineri în cursurile de ridicare 
a calificării profesionale unde 
tinerii muncitori de la strung, 
tinerii ajustori, forjori sau oțe’ 
lari își îmbogățesc cunoștințele.

Vizitând Uzinele ..Wilhelm 
Pieck", am stat însă de vorbă 
cu cîțiva tineri ingineri, tehni' 
cieni și maiștri în legătură cu 
problemele muncii lor, cu preo
cuparea fiecăruia pentru adânci
rea cunoștințelor căpătate in 
anii facultății. Răspunsurile au 
fost diferite, fiecare privind 
acest lucru prin unghiul său de 
vedere, prin experiența și con
dițiile concrete ale locului sau 
de muncă.

Șt-efu Nicos — inginer, sec
ția sculerie centrală: „Este un 
lucru cert că există la toți ti
nerii ingineri, maiștri și teh
nicieni dorința de a învăța 
continuu. Ei trebuie însă în
drumați, ajutați permanent în 
această privință. Pînă acum, 
un asemenea ajutor nu a fost 
acordat însă în suficientă 
măsură. Ar putea fi organi
zate, periodic, unele confe
rințe pentru tehnicieni, ingi
neri și maiștri.

Irimia Nicolae — inginer, 
metrologie: „Personal, pun 
foarte multă bază pe studiul 
individual. Dacă spun însă 
că se simte nevoia ca organi
zațiile U.T.M. să-i sprijine 
pe tinerii ingineri, maiștri, 
tehnicieni în procesul de a- 
dîncire a cunoștințelor profe
sionale, nu vreau să se înțe
leagă organizarea unor cursuri 
anume cu o programă anali
tică rigidă. M-ar interesa foar
te mult organizarea de către 
comitetul U.T.M. pe uzină în 
colaborare cu comitetul sin
dicatului a unor schimburi de 
experiență între inginerii ti
neri și cei vîrstnici.

Scutelnicu Constantin — in
giner, secția mecanică: „Fi
rește că dacă organizațiile 
U.T.M. din uzină, comitetul 
U.T.M. s-ar ocupa de îmbogă. 
țirea continuă a cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor in
gineri, dacă ar găsi acele mij
loace și forme adecvate prin 
care să atragă pe fiecare ingi
ner la ridicarea propriei sale 
pregătiri, multe probleme ne
rezolvate în procesul de pro
ducție al uzinei s-ar îndrepta. 
Mă gîndesc, de pildă, la orga
nizarea de către comitetul 
U.T.M., împreună cu cercul 
A.S.I.T. și cabinetul tehnic a 
unor sesiuni tehnico-științifice 
pentru tinerii ingineri, mai
ștri și tehnicieni care să aibă 
drept teme rezolvarea unor 
probleme concrete pe care le 
ridică procesul de producție. 
Cîte probleme nu se pun, de 
pildă, în privința îmbunătăți" 
rii calității roților dințate, în 
special a celor conice, care

(Continuare în pag, 2-a)

planul anual
ORAȘUL STALIN. - Colecti. 

vele de muncă din întreprinde 
rile industriei locale din Orașul 
Stalin au realizat planul de pro
ducție globală și marfă pe întreg 
anul 1960 Față de anul trecut 
au fost produse cu 3.000.000 de 
lei mai multe bunuri de larg 
consum. De asemenea în cursul 
anului au fost produse 18 sor
timente noi, printre care noi ti
puri de biblioteci, mese pentru 
televizoare și altele.

In regiunea Stalin un număr 
de 63 de întreprinderi «u rea. 
lizat pînă acum înainte de ter
men sarcinile planului anual de 
producție.



Noi succese 
ale sportivilor 

romîni 
în întrecerile 
internaționale
• Turneul internațional

de volei, desfășurat în 
orașul italian Modena, 
s-a încheiat cu un succes 
remarcabil al echipei de 
tineret a R. P. Rom ine 
care a întrecut în finala 
cu 3-1 (7-15 ; 15-7 ;
15-10 ; 15-7) o selecțio
nat^ a R. P. Ungare. In 
semifinale voleibaliștii ro
mîni au învins cu 3-2 for
mația Avia Porvia, cam
pioana Italiei pe anul 
1960.

De remarcat ca echipa 
rornina a cîștigat săptâ* 
mîna trecuta un alt tur
neu internațional disputat 
în orașul Parma.

• Radu Negulescu șl 
Maria Alexandru au cîști
gat cele două turnee in
ternaționale de tenis de 
■masa de la Cluj, la care 
au participat cei mai 
buni jucători din R. P. 
Romînd și R. s. Ceho
slovaca, în turneul mas
culin, Radu Negulescu a 
obținut cinci victorii, în- 
trecînd printre alții pe 
valoroșii jucător] ceho
slovaci Stipek, Svarc și 
Posejpal. El a suferit o 
singură înfrîngere în fața 
îui Stanek (1-2). La femi
nin Maria Alexandru a 
cîștigat toate cele cinci 
întîiniTl, fără a pierde 
vreun set. Ea a întrecut 
pe rînd pe jucătoarele 
cehoslovace Uhrova, Svar- 
«ova și Kroupova.

Un instantaneu din disputa 
apriga a formațiilor finaliste 
ale Campionatului republi

can școlar de baschet

O imagine din întrecerea 
formațiilor bucureștene de 
rugbl „Rapid" - „Construc
torul" disputata duminica pe 
stadionul din Parcul Copi

lului.

Foto : N. SCARLET

Fiecare tinăr — 
intr-o formă de ridicare

1 • f V • • 9a calificării !
„Cupa 

Orașului 
București”

• In sala de festivități a U- 
zinelar „Mao Țze-dun" va acea 
loc astă-seară de la ora 19 o 
nouă reuniune de box conțină 
pentru competiția dotată cu 
„Cupa Orașului București", Din 
program se desprinde in special 
întîlnirea Toma Constantin (Di
namo)—Șerban Romeo (Rapid).

• Au fost desemnați cam
pionii țării din acest an la lupte 
clasice. Cele mai multe titluri 
au fost cucerite de luptătorii di- 
namoviști care au urcat de cinci 
ori pe podiumul învingătorilor 
Iată lista campionilor în ordi 
nea categoriilor: Gh. Szabad 
(Dinamo); I. Cernea (Dinamo); 
V. Micula (A.S. Muncitorul Lu- 
eojan); Gh. Dumitru (Dinamo); 
Valerin Bularca (Steagul Roșu). 
N. Baciu (Steagul Roșni); Ion 
Țâranu (Dinamo) și Gh. Po. 
povici (Dinamo). Fiind acci
dentat, campionul olimpic D. 
Pirvulescu nu a participat la 
campionate.

PE SCURT
• Echipe sorteti- 

că de fotbal Loko- 
motii Moscova fi-« 
înr/ieiac turneul m 
Japonia, juri nd la 
Tokio cu selecționata 
țării. Echipa sovie
tică a oferit o fru
moasă demonstrație 
repurtind victoria cu 
categoricul scor de 
19—3 (4—2)
• Tradiționale în* 

tîlnire internaționali 
de gimnastica din
tre echipele selecția- 
note de juniori ale 
R. 3. Cehoslovace șt 
R. P. Ungare a luat 
sfirșiț cu o dublă vic
torie a echipelor gaz
dă: la masculin sco
rul a fost de 27630- 
267.46 puncte, ier la 
feminin de 1*6.65- 
184.75 puncte. La 
individual compus 
concursurile au re
venit lui Krbek (R.S. 
Cehoslovaci) cu 56,54 
puncte și Makray 
(R P. Ungară) cu 
37.70 puncte

• Peste 55 000 de 
spectatori au urmă
rit duminici la Paris 
întîlnirea de fotbal 
dintre echipele re
prezentative a'e Fran- 
tei fi R. P. Bal fa- 
rin. con tind pentru 
preliminariile gru 
pel a ll-a a cempio 
natului mondial. Fot
baliștii fnnrni au 
terminat învingători

Balonul exoedîat de jucătoarele forma
ției „Rapid" București n-a putut trece 
prin blocajul asigurat de echipa C.P.B. 
(Aspect din întrecerile de volei desfășu 

rate duminica în sala Dinamo.

cu scorul de 3—0
(0-0).
• Echipa de ho

chei pe gheață S. K. 
îFismut fi a inche 
iat turneul in țara 
noastră, intîlmnd du
minică seara pe pa
tinoarul ..23 August** 
din Capitală echipa

selecționată dirizio- 
nari Hocheiștii ro
mîni au terminat în- 
rmgâtori cu scorul 
de 3-1 (1—1; 0—6; 
2—0) prin punctele 
marcate de lonescu. 
Kalmar și Andrei.

(Agerpra)

Șî tinerii ingineri trebuie
(Urmare din pag, l-a)

se execută în secția noastră, 
în privința pieselor livrate de 
oțelărie care adesea ne vin cu 
defecte44.

După cum se vede există la 
tinerii ingineri, maiștri și tehni
cieni dorința de a se perfecțio
na continuu, de a-și închina 
toată capacitatea lor rezolvării 
problemelor pe care le ridică 
procesul de producție. Ei vin și 
cu propuneri privind modul in 
care se poate face un asemenea 
lucru. Comitetul U.T.M. de la 
Uzinele „Wdhelm Pieck** a scă-

•------

-Școala- de joi 
diipă-amiază 

fUmwe din pag, l-a)

— Fiecare vine cu plăcere, 
îmi spune Ștefan Aurel, se
cretarul comitetului U.T.M., 
o dată pe săptămînă ca la 
școală, ca să învețe mai te
meinic meseria, să-și îmbogă
țească cunoștințele.

Organizațiile U.T.M., con
duse îndeaproape de or
ganizațiile de partid, cu spri
jinul comitetelor de sindicat 
și conducerii șantierului s-au 
ocupat cu mai multă se
riozitate decit în trecut, de 
problema ridicării calificării 
tineretului. Există ta șantier 
un colectiv de ingineri, maiștri 
și tehnicieni care răspund 
de buna desfășurare a cursu
lui de ridicare a califi
cării. Pe lingă acest colectiv 
ființează un mare grup de 
lectori. S-a alcătuit de ase
menea o programă analitică 
care cuprinde ore de speciali
tate, de desen, de matemati
că, de economie politică și or
ganizarea muncii. Ea cuprin
de totodată și ore de lecții 
practice, demonstrații la locul 
de muncă. Cursurile se desfă
șoară după un program minu
țios.

Un lucru important de care 
se simt răspunzătoare organi
zațiile U.T.M. din șantier este 
mobilizarea tinerilor la aceste 
cursuri. Secretari ai organi
zațiilor de secție, membri ai 
comitetului U.T.M. din șantier 
controlează prezența și modul 
ta care-și însușesc tinerii cele 
predate. Inginera Baniopol 
Persefonia. membră a comite
tului U.T.M. este totodată se
cretara colectivului de condu
cere a cursurilor. Ea știe in 
orice moment cine e prezent 
și cine nu e la cursuri, ce lec
ție s-a predat, ce nelămuriri 
s-au ridicat ta timpul predă
rilor. A doua zi o vezi prin 
secții discutind cu tinerii, cu 
membrii birourilor organiza
țiilor U.T.M.. se interesează 
de ce a lipsit, de pildă, cazan
giul Nicolau Elefterie, ori de 
ce Irimia Constantin a venit 
numai la ultima lecție.

Așa e după fiecare zi in 
care se țin cursurile de ridi
care a calificării. Tinerii stat 
îndrumați, ajutați să înțelea
gă că ridicarea propriului lor 
nivel de cunoșt'nțe se răsfrin- 
ge negreșit în calitatea produ
selor pe care le fac, ta mun
ca lor de fiecare zi.

pal însă din vedere cuprinderea, 
în cedrul general al acțiunilor 
de îmbogățire a cunoștințelor 
tehnioe, a acestei categorii im. 
portante de tineri care lucrează 
in uzină.

Comitetul U.T.M. al uzinelor 
trebuie să tragă totale conclu
ziile din această stare de lu 
cruri ți, printr-o colaborare 
strânsa cu cercul A.S.I.T. din 
întreprindere, să inițieze cît mai

Și TOTUȘI

Sportivii din Cîmpina

In... „vacanța mare"
Decembrie... Curlnd vor cădea primii fulgi de nea. Pa

tinoarele vor îngheța din nou iar pe pantele din apropierea 
orașelor și satelor vor începe primele concursuri de schi 
și săniuțe ale Spartachiadeî de iarnă a tineretului. De pe 
stadioane și terenuri de sport activitatea sportivă se mută, 
pentru eîteva luni, în săli, pe pîrtiile de schi, pe patinoare.

Cum s-au pregătit organizațiile U.T.M., asociațiile 
sportive din oralul Cîmpina pentru întâmpinarea iernii spor
tive, pentru antrenarea unui număr cit mai mare de tineri 
la Spartachiada de iarnă? Pentru a afla răspunsul la acea
stă întrebare am vizitat eîteva asociații sportive.

Organizatori 
fi gospodari 

pricepuțl
Asigurarea bazei materiale 

pentru activitatea sportivă 
de iarnă a tost una din 
principalele probleme care 
au stat în tata Consiliului 
U.C.F.S. din raionul Cîmpi
na. Majoritatea asociații
lor sportive au fost do
tate cu schiuri și echipamentul 
necesar. Cu ajutorul organi
zațiilor U.T.M., au fost mobi
lizați sute de tineri care 
au amenajat prin muncă pa
triotică patru patinoare ce vor 
funcționa în orașele Cîmpina, 
Moreni și Sinaia. Fină cînd 
vremea va fi favorabilă între
cerilor de schi, patinaj sau să
niuțe, în oraș au și început 
întrecerile la celelalte discipli
ne ale acestei largi competiții 
de masă : gimnastică, trîntă, 
șah și tenis de masă.

Consiliul raional U.C.F.S. 
și-a propus, de asemenea, să 
sprijine efectiv organizarea 
de către asociația sportivă 
„Caraimanul“-Busteni a două 
mari competiții de schi : 
cupele „Valea Albă" și „Ca 
raimanul" la care sînt invitați 
schiori fruntași din toată 
țara. Întrecerile acestea ur
măresc, deopotrivă, descoperi
rea de noi elemente talentate

pentru schi, precum și pre
gătirea temeinică a schiori
lor fruntași din acest oraș 
pentru concursurile viitoare.

Totul a fost pregătit 
din timp

Asociația sportivă de pe 
lingă Uzina „Poiana" nu a 
reușit în iarna trecută să or
ganizeze o bogată activitate, 
să antreneze un număr mare 
de tineri la întrecerile edi
ției precedente a Spartacia- 
dei de iarnă. Motivul ? Iar
na vă sosi, mai tlrziu, 
spuneau tovarășii din consi
liul asociației și vom avea 
timp suficient să organizăm 
bine participarea tinerilor 
uzinei noastre la această com
petiție sportivă. Iarna însă 
nu i-a întrebat nimic și 
a sosit așa... pe nepusă 
masă. Organizatorii ac
tivității sportive din această 
uzină au inițiat atunci. în 
pripă, două-trei întreceri de 
șah la care a participat un 
număr insuficient de tineri.

Organizația U.T.M.. asocia
ția sportivă, au tras prețioase 
învățăminte din această... ex
periență nedorită. Anul a 
cesta, au trecut încă din pri
mele zile de toamnă la reor
ganizarea secțiilor pe ramuri 
de sport, printre care cele de 
alpinism și schi. Secția de

alpinism, de pildă, nu avea 
decit cinci membri. Mecani
cul Victor Popescu, care este 
antrenor al secției, a primit 
sarcina să atragă cit mai 
mulți tineri la practicarea 
acestui aport al curajului. 
Pînă acum, a Și recrutat mulți 
tineri care abia așteaptă să 
înceapă cățăratul pe stincile 
poleite cu gheață sau zăpadă.

In uzină sint foarte mulți 
șahiști. Dacă s-ar organiza 
competiții numai ia club, sala 
ar deveni neîncăpătoare Nu
mai la ultimul concurs cu 
caracter de antrenament și 
verificare pentru Spartachia 
da de iarnă au participat a- 
proape 400 de șahiști. Pentru 
a le asigura condiții de între
cere cit mai bune au fost re
partizate, pe lingă „Colțul 
roșu" al fiecărei secții, eîteva 
garnituri de șah. După orele 
de producție, întrecerile se 
desfășoară aici multe ore în

Raidul nostru

șir. Cei care îndrăgesc te
nisul de masă vor participa 
la dispute pasionante tot 
timpul iernii. In acest scop, 
sala de sport, materialele ne
cesare au fost pregătite din 
timp. Asociația sportivă a 
uzinei are Și o secție moto. 
Poate mulți vor întreba : ce 
legătură are motocidismul 
cu sezonul de iarnă ? De obi
cei iarna motocicletele sînt 
demontate și puse la „conser
vat". Există aici și 10 moto
ciclete demontate și multi ti
neri amatori pentru acest 
sport. Asociația sportivă și 
comitetul U.T.M. au găsit 
acest anotimp propice pen
tru înființarea unei școli de 
iniț’ere în tainele motociclis- 
mului. încă din primele zile

s au înscris aproape 300 de 
tineri la cursurile școlii de 
moto Evident, există o preo
cupare din partea comitetului 
U.T.M. și a asociației sporti
ve pentru a asigura tinerilor 
de la Uzina „Poiana- o boga
tă activitate sportivă, o parti
cipare largă la întrecerile 
Spartachiadei.

Trece vara, 
trece iarna...

Ion Comănescu, președinte
le asociației „Energia- din 
cadrul Atelierelor centrale 
Cîmpina a observat și el că 
vine iarna. In primul rînd a 
trebuit să-și îmbrace un tri
cou de lînă și să scoată pal
tonul de la naftalină. Ce se în
tâmplă însă în cadrul asocia
ției unde e președinte ? Ni
mic... Iarnă a mai fost și anul 
trecut și acum 5 ani și așa mai 
departe. Aceasta parcă e vreo 
iarnă mai deosebită decît cele
lalte ? Cum vine, așa trece. 
Așa a trecut de altfel și vara. 
Pe atunci toți membrii aso
ciației cereau președintelui să 
ia măsuri pentru amenajarea 
unui ștrand al întreprin
derii. Ei au spus, ei au auzit. 
Ștrandul a rămas așa cum a 
fost. E drept că a fost folosit 
cîtva timp, dar în restul verii 
a stat pustiu, iar la Concursul 
cultural-sportiv al tineretului 
au participat doar vreo cîțiva 
tineri. Președintele îi poate 
număra pe degete. Nu e de 
mirare, deci, că din numărul 
mare de tineri de aici nici 
unul nu a participat la com
petițiile organizate în oraș. 
Singurele sporturi pe care ti
nerii de aci le mai practică 
din cînd în cînd sînt boxul 
și fotbalul. în rest nimic. 
Iarna tinerii hibernează sau 
în cel mai fericit caz se duc 
pe la alte asociații din oraș 
unde joacă șah, tenis de ma 
să etc.

Nici la Schela Cîmpina lu
crurile nu stau mai bine. 
Astă-vară existau două echi
pe de volei, băieți și fete și 
una de tenis de masă, care 
au fost însă desființate pen
tru că dădeau prea multă

„bătaie de cap" tovarășilor 
din conducerea asociației 
sportive. Aici există Și o are
nă de popice, există de ase
menea și mulți amatori pen 
tru acest sport. Din luna 
martie însă stau pachetele 
de țiglă pentru acoperișul a- 
renet dar.. nu are cine să le 
așeze. Asociația sportivă, co 
mitetul U.T.M. nu s-au gîn- 
dit pînă acum (și au avut 
t'.mp 9 luni) să repare aco
perișul, lucru care s ar fi pu
tut face cu ajutorul tinerilor 
de aici.

Iată două asociații care și 
acum, ca și in alți ani, odată 
cu începutul iernii, încetează 
orice activitate sportivă. Ca și 
în alte dăți, nici acum nu au 
făcut pregătiri pentru întrece
rile Spartachiadei.

Asociațiile sportive. or
ganizațiile U.T.M. nu s-au 
gîndit încă la felul cum 
vor organiza timpul liber al 
tineretului de la aceste mari 
întreprinderi pe timpul ier
nii, n-au luat nici un fel de 
măsuri privind antrenarea ți
nerilor la Spartachiada de 
iarnă, precum și asigurarea 
bazei materiale necesare des 
fășurării întrecerilor acestei 
competiții de masă. Iarna o- 
feră un prilej deosebit pentru 
organizarea activității spor
tive și culturale. Pentru acea
sta fără îndoială că punctul de 
plecare trebuie să-1 constituie 
antrenarea tinerilor di” aceste 
locuri de muncă la întrece
rile etapei a I-a a Spartachia 
dei de iarnă.

Iarna nu trebuie să fie o 
„vacanță mare" a activității 
sportive, ci, dimpotrivă, un 
prilej minunat pentru antre
narea tinerilor la învățarea 
și practicarea frumoaselor 
discipline sportive specifice 
acestui sezon. Experiența in
teresantă a celor de la Uzina 
„Poiana“-Cimpina, poate fi 
de un real folos în organiza
rea unei bogate activități 
sportive de iarnă care să aibă 
la bază antrenarea tuturor 
tinerilor la întrecerile spar
tachiadei de iarnă a tineretu
lui.

GH. NEAGU

să învețe
multe și mai variate acțiuni, în 
sprijinul continuei pregătiri pro
fesionale a tinerilor ingineri, 
maiștri și tehnicieni. Se pot 
organiza reuniuni științifice pe
riodice la care să se pună in dis
cuție diferite probleme pe care 
lp ridică procesul de producțiet 
schimburi de experiență, mai 
multe conferințe tehnice, infor. 
mări privind noutățile din teh
nica mondială și multe altele.

MAI SiMT

PROBLEME...
— în regulă !
— Da, totul e în 

regulă. Bine că s-a 
deschis cursul. Res
tul merge de la 
sine. Nu mai sînt 
probleme.

Inginerul Mîndrea- 
nu Teodor și cei
lalți membri ai co
mitetului U.T.M. de 
la Uzina „Lamino
rul** erau mulțu
miți. Cursul de ri
dicarea calificării ti
nerilor de la la
minorul 2 fusese 
deschis, cursanții mo
bilizați, se preda
se chiar și prima 
lecție...

Dar iată că totul 
n-a fost decît o în
șelătoare aparență. 
Probleme totuși mai 
existau. Chiar în 
aceeași zi au venit 
la inginerul Mîn- 
dreanu, responsabilul 
cu problemele pro
fesionale din co
mitetul U.T.M., vreo 
cîțiva tineri.

— Tovarășe, noi 
nu mai venim la 
cursuri.

Mîndreanu a sfe- 
clit-O, Tocmai acum 
cînd credeau și ei 
că au scăpat de 
probleme...

— Da de ce, fra
ților ? Nu vreți să...

— Ba vrem, dar 
să venim doar așa, 
ca si dormim? Tot 
ce se predă acolo 
noi știm. Am vrea 
să ni se predea alte 
lucruri, mai avan
sate. Să se diferen. 
țieze cursurile pe ni
velul de cunoștințe. 
Așa că...

— Așa că nu mai 
veni ți ?

— Nu mai venim.
în săptămânile ur

mătoare și alți tineri 
au spus că nu mai 
vin la cursuri din 
aceleași motive. Pînă 
la urma, din 80 de 
tineri cîți sînt în 
secție, numai 35 ur
mează regulat. Res
tul nu mai vin din 
motive de... plicti
seală.

Comitetul U.T.M,

a fost astfel pus 
în fața unei grele 
dileme.

Ce să facă ? Sâ 
se ocupe de înfiin
țarea unui alt curs ? 
Asta ar fi destul de 
complicat. Să-i lase 
fără să urmeze nici o 
formă de ridicare a 
calificării ? Și qsta 
era grav, dar totu
și... parcă mai u- 
șor de realizat. Și 
pînă la urmă așa 
au făcut. Cine se 
plictisește la cursuri
le actuale îl pri’ 
vește personal. Al
tele nu se mai fac. 
Cui nu-i convins 
să nu vină. Scurt 
pe doi.

E de presupus că 
comitetul orășenesc 
U.T.M. va lămuri 
în cele din urmă 
această teribilă di
lemă. E neapărat 
necesar. Doar nu pot 
fi lă-sați 55 de 
oameni să se plic
tisească, cînd ar pu
tea foarte bine să 
învețe.

Șeful de echipa Horvath Ernest 
și Nicolae Duțu ajutorul șefului 
de echipâ de la Fabrica „Elec- 
trofar" din Capitala discuta 
despre calitatea tuburilor pro

duse.

CONCLUZII
In întreprinderile orașului Brăila lucrează numeroși tineri munci

tori. Ințelegînd în mod just necesitatea ridicării permanente a ni
velului tehnic și profesional al tinerilor pentru a face față cu succes 
progresului tehnic, multe din organizațiile U.T.M. s-au preocupat 
mai îndeaproape în ultima vreme pentru ca cei mai mulți tineri sâ 
fie cuprinși in cursurile de ridicare a calificării. Multe din aceste 
cursuri, cum ar fi cele de la șantierele navale „Viitorul** și „1 Mai" 
sau de la Uzinele „Wilhelm Pieck" se desfășoară satisfăcător, tinerii 
insușindu-și cunoștințe noi, care ii ajută în rezolvarea problemelor 
ce le ridicâ procesul de producție.

Din cercetarea atentă a felului în care se ocupă organizațiile 
U.T.M de antrenarea tuturor tinerilor muncitori brăllenl la ridicarea 
propriei lor calificări profesionale reies însă eîteva lipsuri serioase, 
asupra cărora trebuie îndreptată toată atenția pe viitor.

In primul rind, la cursurile de ridicare a calificării profesionale 
n.au fost cuprinși toți tinerii Sint unele organizații U.T.M. care 
n-au înțeles încă faptul câ ridicarea continuă a calificării profe
sionale este o cerință ce se impune astăzi nu numai aceior tineri 
care au o mai slaba pregâtire tehnică, ci și acelor muncitori cu o 
mai bună pregătire, inginerului ca și maistrului sau tehnicianului 
tinăr. Numai astfel se poate explica faptul că la laminorul 2 din 
cadrul Uzinei „Laminorul", de pildă, in cursurile de ridicare a califi
cării sint cuprinși din 80 de tineri numai 35, că la Fabrica de confecții 
din 700 de tinere sini cuprinse numai... 80 Trebuie de asemenea 
spus câ nici Io Uzinele „Wilhelm Pieck" nu tint toți tinerii cuprinși 
in ace<îo cursuri Mai muit decît atît, ia întreprinderea „Orezul" și 
I.R.A. 14 nu s au luat pinâ in prezent măsuri pentru deschiderea 
cursurilor de ridicare o calificârii.

D« asemenea, nu peste tot s-a gâsit pentru fiecare tinăr forma 
cea mai po.rivitâ, cea mas eficace pentru asigurarea unei bune pre- 
pâ’iri profes cna.*e. Lo același curs de ridicare a calificârii întîlnești 
breri cu o slabă pregătire și tineri cu un bogat nivel de cunoștințe.

Aceottâ stare de lucruri iși are cauza și în modul în care co- 
mitetui orășenesc U.T.M. îndrumă activitatea organizațiilor U.T.M. in 
direcția mobilizării tinerilor la ridicarea nivelului profesional. Este 
desigur lăudabil faptul câ in urmă cu două luni comitetul orășenesc 
U T.M., imoreunâ cu Consiliul local sindical, sub conducerea corni* 
tetului orășenesc al P.M.R., a organizat o consfătuire cu participa* 
reo conducerilor întreprinderilor, președinților de sindicat, secreta
rilor organizațiilor U.I.M., responsabililor cabinetelor tehnice etc. în 
care s-au discutat pe larg problemele legate de ridicarea califi
cării tinerilor. De atunci s au făcut unele lucruri bune de către 
orga^zații’e U.T.M. Dar a te limita numai la organizarea unei 
consfătuiri fie ea oricit de bună, este departe de a fi suficient.

Comitetul orășenesc U.T.M. nu s-a mai interesat de atunci și pînă 
acum decit sporadic de felul în care se desfășoară în fiecare între
prindere, lo fiecare loc de muncă, ridicarea calificârii tinerilor.

Comitetul orășenesc U.T M. trebuie sâ ia neîntîrziat măsuri pentru 
in!âturarea lipsurilor existente El trebuie să îndrume organizațiile 
U.T.M în așa fe» incit fiecare tinăr muncitor, inginer, tehnician sau 
maistru să fie ‘încadrat intr-o formă potrivită de ridicare a califi
cării, conformă nivelului său de pregâtire. Comitetul orășenesc 
U.T M. trebuie să explice organizațiilor U.T.M. câ In acțiunea de 
ridicare a calificârii tinerilor, trebuie folosite în raport cu pregătirea 
fiecăruia, in afara de cursurile 
pentru o parte din tineri, studiul 
specialitate pentru alții, diferite 
noștințelor tehnico-profesionaie, 
tinerii ingineri și maiștri ș.a.

Folosirea unor asemenea câi, însoțite de un control temeinic din 
partea organizațiilor U.T.M., ar duce la cuprinderea tuturor tineri
lor in formele cele mai adecvate de ridicare a calificării profe- 
,k>nO,e I. RODEA

propriu-zise, conferințele tehnice 
individual al literaturii tehnice de 
concursuri pe tema verificării cu- 
sesiuni tehnico-științifice pentru

0 delegație 
guvernamentală 
a R. P. Albania 

a sos t în Capitală
O delegație guvernamen

tală a R.P. Albania, condusă 
de tov. Kosma Gogo, adjunct 
al ministrului Comerțului a 
sosit duminică după-amiază 
în Capitală în vederea trata
tivelor pentru încheierea a* 
cordului comercial de lungă 
durată pe anii 1961—1963, 
precum și a protocolului co
mercial pe anul 1961 între 
R.P. Romînă și R.P. Albania.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tov. N. 
Anghel, secretar general în 
Ministerul Comerțului, pre
cum ți funcționari superiori 
din acest minister.

Au fost prezenți Hasan Ali- 
merko, ambasadorul R.P. Al
bania la București și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Deschiderea 
expoziției 

„Ocrotirea naturii 
în R. S. Cehoslovacă*

Ministerul Jnvdțdmtatulut ți 
Culturii și Muzeul de istorie 
naturală „Grigore Antipa" au 
organizat expoziția „Ocrotirea 
naturii In R.S. Cehoslovacă", 
care s-a deschis luni la a- 
miază în sălile muzeului.

Au participat reprezentanți 
ai ministerelor Invițămîntu- 
lui și Culturii, Afacerilor Ex
terne, academicieni, profesori, 
cercetători științifici și alți oa
meni de știință și cultură.

Au fost de față Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București șl mem
bri ai corpului diplomatic.

Au luat cuvântul Vaier Puș- 
carlu, secretar științific dl Co
misiei monumentelor naturii 
de pe lingă Academia R.P. 
Romine și prof. Jan Cerov- 
sky, de la Institutul de stat 
pentru ocrotirea monumente
lor din Praga.

După vizitarea expoziției, a- 
sistența a vizionat filmele do
cumentare cehoslovace ,,Par
cul național din munții Ta
tra" și „Podișul central al 
Boemiei".

Cu prilejul expoziției, la 
Muzeul de istorie naturală 
„Gr. Antipa" vor avea loc în 
cursul acestei săptămtni con
ferințe pe tema ocrotirii na
turii în R.S. Cehoslovacă, ur
mate de filme documentare.

(Agerpres)

Brigada de teatru a Scolii 

tehnice petrol-chlmie de la 

Făgăraș pregătește un nou 

spectacol.

Foto : S. NICULESCU



Prin lupta unită 
a popoarelor, 

pacea va învinge 
războiul!

(Urmare din pag, l-a)

tualilor, oamenilor de buna cre
dința din lumea întreaga che- 
mîndu-i la lupta pentru înfăp
tuirea celor mai arzătoare cerin. 
țe ale omenirii : destinderea în
cordării internaționale și coexi
stența pașnică, lichidarea 
„războiului rece" și a cursei 
înarmărilor, împiedicarea înar
mării militarismului german și 
japonez cu arme de exterminare 
în masă, încheierea tratatului 
de pace cu cele două state ger. 
mane, lichidarea bazelor străine 
de pe teritoriile altor state, în- 
cheierea unor acorduri privind 
zonele denuclearizate, lupta îm
potriva forțelor negre ale reac- 
țiunli și fascismului.

Enunțînd acest program de 
luptă Apelul subliniază în mod 
deosebit ca obiective centrale, 
necesitatea Interzicerii imediate 
a experimentării, fabricării și 
folosirii armei nucleare precum 
și a altor genuri de arme de 
exterminare în masă, necesitatea 
încheierii Imediate a unul acord 
cu privire la dezarmarea gene
rală, totală și controlată.

Aceste chemări înflăcărate au 
găsit un larg ecou în rîndurile 
oamenilor iubitori de pace din 
lumea întreagă ; ele însuflețesc 
și lupta pentru pace, pentru un 
viitor fericit al tinerei generații. 
Tînâra generație care a dat în. 
totdeauna cele mai multe vic
time în războaiele deslănțuite 
de imperialiști este vita! intere, 
sată în triumful cauzei păcii. 
Tineretul, care are nevoie de 
condiții pașnice, favorabile dez. 
voitorii sale, este profund inte
resat ea dezarmarea generală 
și totală să elibereze resurse 
uriașe care să fie folosite în 
scopuri pașnice. Tineretul, care 
astăzi reprezintă o treime din 
populația globului (in viitorii 5 
ani numărul tinerilor se va ridica 
la un miliard) este conștient de 
răspunderea sa în cadrul luptei 
generale pentru apărarea păcii,

----- 9------

Cu prilejul împlinirii 
a 65 de ani de la 
nașterea tovarășei 

Dolores Ibarruri
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoresc Romîn a 
trimis tovarășei Dolores Iba
rruri, președinta Partidului 
Comunist din Spania, cu oca
zia împlinirii a 65 de ani de 
la naștere, o telegramă de 
Salut

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn — 
se spune în telegramă — vă 
trimite dv., militantă de sea
mă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
luptătoare neînfricată pentru 
pace, democrație și socialism, 
cele mai călduroase felicitări.

Viața dv. s-a contopit cu 
lupta eroică a partidului co
munist și a forțelor democra
tice și patriotice din Spania, 
împotriva dictaturii franchis- 
te, pentru interesele vitale ale 
eroicului popor spaniol, pen
tru o Spanie democratică, in
dependentă și iubitoare de 
pace.

Vă urăm, scumpă tovarășă 
Ibarruri, multă sănătate, via
ță lungă și noi succese în ac
tivitatea neobosită pe care o 
duceți în fruntea Partidului 
Comunist din Spania***

împotriva primejdiei unui nou 
război mondial. Tînâra genera, 
ție, organizațiile democratice de 
tineret din întreaga lume s-au 
dovedit întotdeauna susținători 
înflăcărați ai tuturor acțiunilor 
îndreptate spre menținerea și 
consolidarea păcii. Tineretul lu
mii este hotârît să.și aducă și 
în viitor contribuția, alături de 
toate forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, luptind pen
tru traducerea in viață a nobi
lelor idei ale Apelului.

Poporul și tineretul nostru 
muncitor au primit cu o caldă și 
deplină aprobare documented 
programatice ale Consfătuirii 
de la Moscova a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Cuprinzind peste o treime a 
omenirii, sistemul socialist, for
ța lui principala - Uniunea 
Sovietică - folosește puterea sa 
economică și tehnico-științifică 
în continuă creștere pentru a 
paraliza acțiunile imperialismu
lui, pentru a lega miinile parti
zanilor aventurilor războinice.

Inițiativele guvernului R. P. 
Romine, activitatea reprezen
tanților țârii noastre în dife
rite foruri internaționale, ac
țiunile în vederea dezvoltării re
lațiilor economice și culturale 
cu toate țările, constituie o ex
presie a politicii ferme a parti
dului, a statului nostru demo- 
cruț popular îndreptată spre pro- 
movarea coexistenței pașnice in 
lume.

In aceste zile, aprobind ev 
însuflețire Declarația Consfătui
rii de la Moscova și Apelul cât*e 
popoarele din lumea întreagă, 
oamenii muncii din țara noastră, 
tineretul, luptă plini de avint 
sub conducerea partidului, pen
tru desăvârșirea construcției so- 
eialiste, pentru realizarea sarci
nilor trasate de partid Tînâra 
noastră generație este conștien
tă că aportul său de preț la 
cauza păcii este munca sa crea
toare, entuziastă in 
în scoli și focuttâți

Cuvintele înaripate 
elorației și Apelului, 
lor fierbinte la unire 
pentru pace fac înconjurul lumii.

Forțele pocii stnt 
forțelor războiului !

Pacea va învinge

producție.

supertoore

războiul I

Dohotoru Dorica în rolul Măriei 
Dorobăț.

Numerocse tinere din orașul
cercul de

ISf OFM AȚII
T.uni seara cvartetul Jana- 

cek din R- S Cehoslovacă a 
prezentat în sala Ateneului 
B ?. Romîne un recital Pro
gramul a cuprins lucrări de 
Mozart, Janacek și Dvorak.

Recitalul s-a bucurat 
succes.

RâfpuKrind ir.riUTiei nkdi- 
etîeiar dH rndastna chimici 
din R. D. Germeni, a
plecat U Berlin, pentm 
schimb de experiență, o dele
gație sindicală condusă de to- 
varăful Vasiîe Matei, membru

în Prendial CJC. ci Umvnti 
Sindicatelor din fntreprinde- 
nle industriei de petrol, chi
mie și gas metan.

Tg. Mureș u-mează 

doct-i agrafe do pe 

de cu'tură din locoirtote. Foto
graf redă un otoect din cc- 

trvrtctea ccestui oera.

Higâ Ccsa

Foto i V. AIEXI

Semnarea unui protocol comercial 
privind schimburile de mărfuri pe anii 1961-1965 

intre R. P. Romînâ și R. P. F. Iugoslavia
ia arma tretatiwiot care «a 

«tui ]«c la BerurrMi la 12 de
cembrie ea «emaat ua protocol 
ceeservial pririad vehiadmrile 
de rnărfun pe anii 1961—-196$ 
fă ua protocol comercial pe anul 
1961. intre R P. Romînâ «i 
ÎPJ. Iafoder-la

îa perioada 1961—1965 R P. 
Romini va exporta îa R P.F. 
Iugoslavia: utilaje, produse pe
troliere. diverse chimicale, ma. 
teriaîe de construcție, hîrrie, 
sare «i alte xaârfuri. -R.P.F. Iu
goslavia va exporti ia R. P. Bo-

Oră de laborator la Institutul agronomie „Nicolae Bâlcewu” din Capitala.

auaâ: utilaje, diver» laminate, 
ptr Jnse ale industriei de ea- 
blsri. rdofibfa, feroaliaje și 
alto mărfuri.

Protocolul eemerrial pe anul 
1961 prevede o credere a schim
burilor de aiduh de aproxima, 
trv M la sută față de 1964. De 
asemenea se prevede o creștere 
simțitoare a schimburilor co* 
merviale pentru perioada 1961— 
1965

Din partea romînâ a «enmat 
Ans Tomi, adjunct «1 mini'tru- 
lui Comerțului, președintele 
delegației romîne iar din partea 
iugoslavă PetrOvic Slavoljub, 
ambasador în Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe, 
președintele delegației iugoslave.

Ăti fost de fața V Steriopol, 
adjunct al ministrului Comer
țului N. Anghel, secretar gene
ral >■ Miniăfertil Comerțului, 
membrii oelor doeâ delegații fă 
funcționări superiori din Mi. 
niMeral Afacerilor Externe și 
Min:«tend Comerțului.

An fost prexenți Ar» Mila to * 
vic. ambasadorul R.P.F. Iuio- 
sl2via la București să membri 
ai AmbamdeL

Luai dupi-amiaaâ Alto Mila- 
tovie, ambasadorul R P.F. lut®, 
slăvit la București, a oferit un 
cocteil in cinste* delegației gv 
veroametitale ecuttomire a R.P.F. 
Iuzaaiavia.

An lua! porte membrii dele
gației romîne funcționari *ip6- 
riori din ministerele Afacerilor 
Externe ■i Comerțului. precum 
«i șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București «i 
âlți m-tnbri ai corpului dip’.o. 
mutic

Seara. Ana Tom a. adjunct al 
ministrului Comerțului, â oferit 
la restaurantul „Athefi6e Pa 
lace” o masă în cinstea delega
ției guvernamentale economice a 
R.P.F. Iugoslavia.

13 Decembrie 1918
Se împlinesc 42 de ani de 

la luptele muncitorești din 
Capita Io, de la 13 Decem
brie 1918. Armata și poliția, 
la ordinul guvernului burghe
zo-moș ie rose, au tras în 
muncitorii bucureșteni oor® 
manifestau pentru pace, 
pentru o viața mai buna, 
pentru libertăți democratice. 
Peste 100 de muncitori CU 
fost asasinați și. cîteva sute 
răniți. Aproximativ 500 de 
muncitori au fost arestați și 
schihgiuiți. Luptele muncito^ 
rești de Ic 13 Decembrie 
1918 reprezintă unul din mo
mentele importante ele eroi
celor bătălii de clasă duse 
de muncitorimea din Romî- 
n’ra împotriva exploatării cc- 
piteliste.

Idealurile pentru care și-au 
dat viața cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare s-au în
făptuit prin lupta poporului 
nostru muncitor condus de 
partidul comuniștilor. In pa
tria noastră a fost creată 
baza economică a socialis
mului. Oamenii muncii, mun
cesc cu avint pentru reali
zarea mărețului program tra- 
jot de cel de-al lll-lea Con
gres al P.M.R. pentru 
desovirșirea construcției so
cialiste in Republice Popu
lară Romînâ.

fă THUS Cl> MITRAtltRA IN MUNC1IOR1’
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„O crimă nemaipomenită a săvîrșlt stăpînirea împotriva mun
citorimii bucureștene. Străzile Bucureștiului au fost stropite cu 
singe muncitoresc și acoperite cu cadavrele tovarășilor noștri". 
Așa începea un manifest răsplndit în mase după evenimentele 
din Piața Teatrului Național din Capitală de la 13 Decembrie 
1918. Manifestul cerea pedepsirea autorilor măcelului, elibe~ 
rarea muncitorilor arestați, chema la înfăptuirea grevei Ge
nerale.

Tineretul igg
. Socialist SW

***5»nr .Dv. .....

13 Decembrie 1918 
și tineretul muncitoresc

1911 treble Si rMf o ri 
-l—»: dstaiî Otcer-jde neufet in «ten» mtțcfcit 

te; t*ti r > tsș» fuivierriwii social»: in țara 
wa ncra rmnciion jnoastii

rmwrtuli» mun.--. . | J Dec-anibrie V?iU a.
tc :a mnuiaoat aivit-.'enrs Uriinul linge sleia 

. . . {n itțbU
rsarf pentru. drtțiiuHle 
mentei l

Mâîtln tn treci neitHați 
trebuie sa rirntic nuineie a- 
cApț fecri ee e»v i a 8au 
Kt 81 See? zi dtosnțrie -si- 

ți țsițttto

n ‘-beu: deui3 Decern-j de neufet in istoria mtȘcto 
. r__t socialist țara

SfiB tftrn manele» 1 | noastră

cu-ceî a!
■teriialpâ atUel in moarte 
Uwîă’daJe* <3® C<T£ 

să

îfciluf! șt

t.trc 13

Facrimilul unul articol publicat tn „Tine
retul Socialist" din 1 ianuarie 1920 privitor 
la participarea tineretului muncitor la luptele 
clasei muncitoare dtn 13 Decembrie 191S. 
(clișeul de sus)

Desen demascator al lui N. Torlitza publi
cat in revista „Cuvîntul liber" (Clișeul din 
dreapta).

«WOi. < UrrsMfKtt.f,

TELEGRAME EXTERNE

Declarația Agenției TASS 
în legătură cu crearea în Anglia a unei baze 

pentru submarine atomice americane

t mc eu.
(Spectatorul care participă 

la faza finală a celui 
de-al It-lea Festival 

bienal de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale" are surpriza 
unor descoperiri deosebit de 
îmbucurătoare. Eroii scenici, 
în majoritate inspirați din 
viața noastră de astăzi, sau ale 
căror idealuri și năzuințe ne 
sint foarte apropiate, capătă 
o întruchipare sobră și realis
tă, de bun gust, lipsită de 
emfază și teatralisme ieftine. 
Există Strădania vădită de a 
trăi rolurile, precum este evi
dentă învățătura științifică a 
legilor teatrului pe care o pri
mesc artiștii amatori. Noți
unea de amatorism începe 
să-și piardă semnificația {„Am 
citit lucrări de specialitate, 
l-ars studiat pe Stanislavski" 
— spunea într-o pauză Petre 
Coconcea, interpretul lui Mi
hai Buznea din piesa „Pentru 
fericirea poporului" de A. Ba- 
ranga și N. Moraru, electri
cian la Uzinele „Wtlhelm 
Pieck" din Brăila).

In plus, descoperi o mare 
pasiune - dăruirea Cu care 
și-au pregătit și-fi joacă rolu
rile artiștii prezenți la con
curs — care nu poate Izvorî 
doar din dorința de a ieși pri
mul la concurs. Pasiunea tră
iește cu intensitate în fiecare 
dintre artiștii amatori fi, chiar 
dacă nu întotdeauna există 
cea mai înaltă măiestrie ac-

l autt.
toricească, această pasiune îi 
unește pe membrii echipei, ti 
transformă pe toți interpreții 
parcă, într-o mare familie de 
slujitori ai adevărului scenic.

Trebuie remarcat în deosebi 
faptul că atunci tind piesa 
jucată a fost aleasă dintr-un 
mediu asemănător celui că
ruia aparțin artiștii, rezulta
tele sint admirabile. Spectato
rii de duminică seara ai con
cursului au aplaudat o aseme
nea alegere. Echipa de teatru

La faza finală 
a Festivalului bienal 
de teatru de amatori 

„I. L. Caragiale*1

a căminului cultural „Mihall 
Emineseu" din comuna Doi-* 
hască, raionul Fălticeni, a 
pregătit un spectacol cu o pie
să inspirată din viața satelor 
noastre în care se desfășoară 
procesul revoluționar de trans
formare socialistă a agricultu
rii. Comuna Dolhascd a termi
nat printre primele din raion 
cooperativizarea agriculturii, 
iar acum se apropie co- 
leettvlzarea în întregime. Dar 
in sufletele celor din comună 
— muncitori, țărani muncitori, 
învățători, funcționari — au

ttieită
rămas încă vii intimplările 
care au însoțit acest compli
cat proces de rupere cu trecu
tul și trecere la o ttiață nouă 
și le-au reconstituit. De aceea, 
atmosfera, eroii piesei „Răze
șii lui Bogdan" de E. Maffei 
pe care l-ftii adus in scenă cei 
din DolhaSCa sint extrem de 
autentici. Au fost momente 
cînd spectatorul aproape uita 
că se află la teatru atît de a- 
dewărate. de autentice erau 
comportările celor de pe sce
nă. Dincolo de textul piesei, 
care are unele slăbiciuni, ac
tori cum sint Victoria Holban, 
Oheorghe Castan, Dorina 
Costau, Gheorghe Bîrsan, și 
ceilalți au trăit cu adevărat 
frămîntările din sufletele eroi
lor lor, legați de peticele de 
pămlnt, care nu le-au adu, In 
viață decît necazuri, dar ară- 
tind în același timp cît de pu
ternic sint atrași de viața 
îmbelșugată din colectivă spre 
cttre-i îndeamnă partidul. 
Creînd personaje cu persona
litate distinctă cum ar fi Ca- 
linca Dorobăț - harnică. 
deșteaptă, dar bănuitoare și 
arțăgoasă din pricina traiului 
greu de care a avut parte in 
trecut — sau meditativul Gă
urită Palaghiți, ei au subli
niat în permanență ideea de 
bază a piesei și anume creș
terea treptată a conștiinței ță
ranilor muncitori sub ofensiva 
noului, care a pătruns și se

consolidează tn viața satelor 
noastre.

Succesul celor de la cămi
nul cultural din Dolhascn cine 
incd o dată să confirme cit de 
mult depinde reușită artiști
lor amatori de repertoriul a- 
les, de cunoașterea mediului 
pe care-l au de redat pe sce
nă fi, in general, pentru ar
tiști, cît de însemnată este cu
noașterea adîncă a vieții.

S. VOINESCU

Dorina CbStan - în rolul Leo
nora Flostel.

Portrete din spectacolul cil 
piesa ..Răzeșii lui Bogdan" 
prezentat de căminul cultural 
„Mihalț Eminescu" din comu
na Dolhasca, raionul Fălticeni 
— văzute de V. VAS1LIU

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
A fost dată publicității o de
clarație a Agenției TASS în 
care se apune printre altele : 
După cum s-a mai anunțat 
dl. Macmillan, primul mini- 
tttu al Angliei, a declarat tn 
parlament că s-a încheiat uti 
acord anglo-american potri
vit căruia flota maritimă mi
litară americană primește o 
bază în Scoția pentru sub
marinele sale atomice înzes
trate cu rachete cu încărcă
tură nucleară. Se naște pe 
bună dreptate întrebarea ce 
scopuri se urmărește prin 
crearea in Anglia a unei noi 
baze pentru arme rachetă ;i 
nucleare și împotriva cui este 
îndreptată ea.

La Moscova a provocat o 
deosebită surprindere faptul 
că primul ministru al Angliei 
a dat guvernului american 
conslmțămlntul definitiv pen
tru crearea in Anglia a unei 
baze pentru submarine ato
mice americane tocmai în pe
rioada întrevederilor pe care 
le-a avut la New York cu 
N. S. Hrușeiov, șeful guvernu
lui sovietic.

Oricărui om lucid H este 
greu să înțeleagă de ce a fă
cut guvernul Angliei un pas 
atît de primejdios. Primul mi
nistru al Angliei a recunoscut 
el însuți în parlament, cu 
prilejul discutării probleme
lor bazelor, că nici militarii 
englezi, nici guvernul Angliei 
nu vor avea dreptul să con
troleze dislocarea sau, cu atît 
mai puțin, acțiunile submari
nelor atomice americane.

Primul ministru al Angliei 
și alți membri ăi guvernului 
englez au declarat id parla
ment că acordarea acestei 
baze nu ar mări primejdia 
pentru Anglia, întrucît Intre 
guvernul englez și guvernul 
S.U.A. există o înțelegere pre
cisă cu privire la un anumit 
control pe care ti va exercita 
guvernul Angliei asupra ac
țiunilor submarinelor atomice 
americane în timpul prezen
ței acestora în apele terito
riale engleze.

în ce privește însă eventua
lele provocări din partea a- 
cestor submarine in afara a- 
pelot teritoriale engleze, din 
cele declarate de primul mi
nistru și de ălți membri al 
guvernului englez rezultă că 
contramăsurile ar urma să fie 
îndreptate numai împotriva 
Submarinelor șl nu împotriva 
baZei situate în Anglia.

Englezii știu mai bine ca 
oricine că submarinele sint 
destinate operațiunilor nu în

apele teritoriale, ci în largul 
mării. Dar ce s-ar întimpla 
dacă vreun submarin ar sâ- 
vîrși o acțiune provocatoare ? 
Potrivit logicii guvernului en
glez, statul care ar fi victima 
acestei provocări ar trebui 
să-și îndrepte contralovitura 
numai asupra punctului din 
ocean unde s-ar presupune că 
s-a aflat submarinul, în Uniu
nea Sovietică există însă o 
altă părere în această privin
ță. De altfel, în conflictele din 
trecut guvernul englez, cit și 
guvernele altor țâri au proce
dat în acest fel atunci cînd au 
luat contramăsuri atît împo
triva submarinelor inamice, 
Cît și împotriva bazelor aces
tora.

Nu este greu de înțeles că 
problema punerii Ia dispoziția 
submarinelor americane a 
unei baze în Anglia nu priveș
te numai relațiile soVleto-en- 
gleze. Ea are contingență di
rectă cu crearea atmosferei de

încredere necesare tratativelor 
cu privire la cele mai impor
tante probleme internaționale.

Se pare că politica externă 
engleză are două laturi. Una 
din laturi este de fațadă, me
nită să liniștească pe toți cei 
ce sînt pentru destinderea în
cordării și pentru tratative, 
iar cealaltă, cea adevărată, 
este dirijată de cercurile agre
sive ale S.U.A.

Dar este foarte problematic 
ca jonglarea cu aceste două 
laturi în funcție de cerințele 
zilei, așa cum le înțeleg con
ducătorii N.A.T.O., să spo
rească activul politicii exter
ne a Angliei. Dimpotrivă, a- 
ceasta este încă o treaptă spre 
falimentul unei asemenea po
litici, iar viata ne oferă acum 
destule exemple în această 
privință. Ar putea spune 
multe despre aceasta, de pildă, 
președintele Eisenhower și 
consilierii săi în problemele 
de politică externă.'

Plenara C. C. 
al P. C. Bulgar

SOFIA 12 (Agerpres). - După 
cum anunță Agenția Telegrafi
că Bulgară, la 10 decembrie a 
avut loc Plenara Comitetului 
Central dl Partidului Comunist 
Bulgar și a Comisiei Centrale 
de Revizie.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, a prezentat raportul cu 
privire la lucrările Consfătuirii 
reprezentanților partidelor co- 
tfiUriiste șl muncitorești, care a 
avut loe în noiembrie a.c. la 
MoSdoVd.

Plenara C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, se spune în ho- 
târîrea adoptată, iși exprimă 
deplina satisfacție in legătură 
cu lucrările și rezultatele Con
sfătuirii.

C.C. al Partidului Comunist 
Bulgăr își exprimă solidaritatea 
deplină cu toate principiile De
clarației și Apelului către po
poarele din lumea întreagă.

Declarația constituie un .mo
del de dezvoltare creatoare a 
ideilor marxist-lenifiiste, întruchi
parea gîhdirli și experienței co
lective a mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

C.C. al PârtidUÎui Comunist 
Buigdt consideră că Sdfcind sa 
pflffiordialâ este lupta împotri
va oricăror abateri de la 
marxism-leninism și de- la in

ternaționalismul proletar, lupta 
intransigentă împotriva revizio
nismului, ca principalul pericol, 
și împotriva dogmatismului și 
sectarismului, lupta pentru con
solidarea unității, coeziunii șl 
disciplinei proletare în rîndurile 
mișcării comuniste internațio
nale.

Comitetul Central declară că 
este întrutotul de acord cu idei
le Declarației că Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice este 
centrul firesc unanim recunoscut 
și detașamentul de avangardă 
dl mișcării comuniste internațio
nale.

Plenara C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, se subliniază în 
hotărî re, declară că este întru- 
totul de acord cu politica pro
movată de C.C. leninist al 
P.C.U.S. și de guvernul sovietic, 
conduse de N. S. Hrușcîov, re
marcabil marxist-leninist.

C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, se spune în hotărî re, va 
urma și de acum înainte linia 
politică profund umană marxlșt- 
leninistă, consfințită și dezvolta
tă în Declarație, deoarece nu
mai ea corespunde intereselor 
clasei miihcltoare internaționa
le, popoarelor, inclusiv șî po
porului bulgar, mărețului nostru 
țel — construirea societății co
muniste.



Prin lupta unită 
a popoarelor, 

pacea va învinge 
războiul!

13 Decembrie 1918

(Urmare din pag, l-a)

tualifor, oamenilor de buna cre
dință din lumea întreagă che- 
mîndu-i la luptă pentru înfăp
tuirea celor mai arzătoare cerin
țe ale omenirii : destinderea în
cordării internaționale și coexi
stența pașnică, lichidarea 
„războiului rece" și a cursei 
înarmărilor, împiedicarea înar
mării militarismului german și 
japonez cu arme de exterminare 
în masă, încheierea tratatului 
de pace cu cele două state ger- 
mane, lichidarea bazelor străine 
de pe teritoriile altor state, in- 
cheierea unor acorduri priwnd 
zonele denuciearizate, lupta îm
potriva forțelor negre ale reac- 
țiunii și fascismului.

Enunțind acest program de 
luptă Apelul subliniază in mod 
deosebit ca obiective centrale, 
necesitatea Interzicerii imediate 
a experimentării, fabricării și 
folosirii armei nucleare precum 
și a altor genuri de arme de 
exterminare în masă, necesitatea 
încheierii îmediate a unul acord 
Cu privire la dezarmarea gene
rală, totală și controlată.

Aceste chemări înflăcărate au 
găsit un larg ecou in rîndurile 
oamenilor iubitori de pace din 
lumea întreagă ; ele însuflețesc 
și lupta pentru pace, pentru un 
viitor fericit al tinerei generații. 
Tînăra generație care a dat în
totdeauna cele mai multe vic
time în războaiele deslânțuite 
de imperialiști este vital intere, 
sată în triumful cauzei păcii. 
Tineretul, care are nevoie de 
condiții pașnice, favorabile dez. 
voitorii sale, este profund inte
resat ea dezarmarea generală 
și totală să elibereze resurse 
uriașe care să fie folosite în 
scopuri pașnice. Tineretul, care 
astăzi reprezintă o treime din 
populația globului (in viitorii 5 
ani numărul tinerilor se va ridica 
la un miliard) este conștient de 
răspunderea sa în cadrul luptei 
generale pentru apărarea păcii,

----- c------

Cu prilejul împlinirii 
a 65 de ani de la 
nașterea tovarășei 

Dolores ibarruri
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoresc Romîn a 
trimis tovarășei Dolores Iba
rruri, președinta Partidului 
Comunist din Spania, cu oca
zia împlinirii a 65 de ani de 
la naștere, o telegramă de 
salut

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn — 
ee spune în telegramă — vă 
trimite dv., militantă de sea
mă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
luptătoare neînfricată pentru 
pace, democrație și socialism, 
cele mai călduroase felicitări.

Viața dv. s-a contopit cu 
lupta eroică a partidului co
munist și a forțelor democra
tice și patriotice din Spania, 
împotriva dictaturii franchls- 
te, pentru interesele vitale ale 
eroicului popor spaniol, pen
tru o Spanie democratică, in
dependentă și iubitoare de 
pace.

Vă urăm, scumpă tovarășă 
Ibarruri, multă sănătate, via
ță lungă și noi succese în ac
tivitatea neobosită pe care o 
duceți în fruntea Partidului 
Comunist din Spania^

Gheota1'' Costan în rolul Iul 
origore Horoi.

Dohotaru Dorica în rolul Măriei 
Dorobfiț. 

împotriva primejdiei unui nou 
război mondial. Tinăra genera
ție, organizațiile democratice de 
tineret din întreaga lume s-au 
dovedit întotdeauna susținători 
înflăcărați ai tuturor acțiunilor 
îndreptate spre menținerea și 
consolidarea păcii. Tineretul lu
mii este hotârît să-și aducă și 
în viitor contribuția, alături de 
toate forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, luptînd pen
tru traducerea în viață a nobi
lelor idei a!e Apelului.

Poporul și tineretul nostru 
muncitor au primit cu o caldă și 
deplină aprobare documented 
programatice ale Consfătuirii 
de la Moscova a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Cuprinzind peste o treime a 
omenirii, sistemul socialist, for
ța lui principală - Uniunea 
Sovietică - folosește puterea so 
economică și tehnico-știir.țificâ 
în continuă creștere pentru a 
paraliza acțiunile imperialismu
lui, pentru a lega miinile parti
zanilor aventurilor războinice.

Inițiativele guvernului R. P. 
Romîne, activitatea reprezen
tanților țârii noastre în dife
rite foruri internaționale, ac
țiunile în vederea dezvoltării re
lațiilor economice și culturale 
cu toate țările, constituie o ex
presie a politicii ferme a parti
dului, a statului nostru demo
crat popular îndreptată spre pro
movarea coexistenței pașnice in 
lume.

In aceste zile, aprobind ce 
însuflețire Declarația Consfătui
rii de la Moscova și Apelul către 
popoarele din lumea întreagă, 
oamenii muncii din țara noastră, 
tineretul, luptă 
sub conducerea 
tru desâvirșirea 
cicliste, pentru 
niter trasate de 
noastră generație este conștien
tă că aportul său de preț la 
cauza păcii este munca sa crea
toare, entuziastă in producție, 
in scoli și facultăți

Cuvintele înaripate ole De
clarației și Apelului, chemarea 
lor fierbinte ta unire in lupta 
pentru pace fac înconjurul lumii.

Forțele pocii sînt 
forțelor războiului !

Pacea va învinge

plini de arint 
partidului, pen- 
construcției so

rea liwrea sarci- 
partid. Ti nara

superioore

războiul I

Oro de le bora tor la Institutul ogronora'w „Nicolae Bâ'cescu" din Capitala.

inteeu
spectatorul care participă
A la faza finală a celui 

de-al ll-lea Festival 
bienal de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale" are surpriza 
unor descoperiri deosebit de 
îmbucurătoare. Eroii scenici, 
în majoritate inspirați din 
viața noastră de astăzi, sau ale 
căror idealuri și năzuințe ne 
sint foarte apropiate, capătă 
o întruchipare sobră și realis
tă, de bun oust, lipsită de 
emfază și teatralisme ieftine. 
Există strădania vădită de a 
trăi rolurile, precum este evi
dentă învățătura științifică a 
legilor teatrului pe care o pri
mesc artiștii amatori. Noți
unea de amatorism începe 
să-și piardă semnificajin (>,Am 
citit lucrări de specialitate, 
l-am studiat pe Stanislavski" 
— spunea intr-o pauză Petre 
Coconcea, interpretul lui Mi
hai Buznea din piesa „Pentru 
fericirea poporului" de A. Ba- 
ranga și N. Moraru, electri
cian la Uzinele ..Wilhelm 
Pieck" din Brăila).

In plus, descoperi o mare 
pasiune • dăruirea cu căre 
și-au pregătit și-și joacă rolu
rile artiștii prezenți la con
curs — care nu poate Izvorî 
doar din dorința de a ieși pri
mul la concurs. Pasiunea tră
iește cu intensitate în fiecare 
dintre artiștii amatori și, chiar 
dacă nu întotdeauna există 
cea mai înaltă măiestrie ac-

Numerocse tinere din orașul

cercul de

INFORMAȚII

>di*Itftpuurind
Cflîeior di*. ieduatria chtmicd 
din R. D. Germana, Iu* « 
pleeat ta Berlin, pentt» 
schimb de experiență, o dele
gație sindicală condusă de to* 
varăful Vasita Matei, membru

L a (L te.
toriceaseă, această pasiune îi 
unește pe membrii echipei, îi 
transformă pe toți interprejii 
parcă, intr-o mare familie de 
Slujitori ai adevărului scenic. 

Trebuie remarcat în deosebi 
faptul că atunci cind piesa 
jucată a fost aleasă dintr-un 
mediu asemănător celui că
ruia aparțin artiștii, rezulta
tele sînt admirabile. Spectato
rii de duminică seara ai con
cursului au aplaudat o aseme
nea alegere. Echipa de teatru

La faza finală 
a Festivalului bienal 
de teatru de amatori 

„I. L. Caragiale"

a căminului cultural „Mihall 
EminesCu" din comuna Dol- 
hască, raionul Fălticeni, a 
pregătit un spectacol cu o pie
să inspirată din viața satelor 
noastre în care se desfășoară 
procesul revoluționar de trans- 
formare socialistă a agricultu
rii. Comuna Dolhascd a termi
nat printre primele din raion 
cooperativizarea agriculturii, 
iar acum se apropie co
lectivizarea în întregime. Dar 
in sufletele celor din comună 
— muncitori, țărani muncitori, 
învățători, funcționari — au

■I Umtcnii 
întreprind e- 
petroi, chi-

Semnarea onni protocol comercial 
privi nd schimburile de mărfuri pe anii 1961-1965 

intre R. P. Romină și R. P. F. Iugoslavia
■uaă: utilaje, direrre laminate, 
ptr-juse ale industriei de ca
blări. celofibra, feroaliaje fi 
alte airf-jri.

Protocolul eomerrial pe anul 
1*1 prewde o ereștvre a rehim- 
bvtiter de mărfuri de aproxima, 
tiv S0 la sută fată de 1*0. De 

se prevede o creștere 
rimțitoare a schimburilor co
merciale pentru perioada 1961— 
IMS.

Din partea romină a semnat 
Am Toma, adjunct al ministru
lui Comerțului, președintele 
delegației romîne iar din partea 
iușoslavâ PetrOvic Slavoljub, 
ambasador în Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe, 
prcșediatele delegației iugoslave.

Att fost de tați V. Sterinpol, 
adjunct al ministrului Comer
țului X. Anghel, secretar țene- 
ra’ ia Miaisferid Comerțului, 
membrii ed«r d<mâ delecații H 
fimcțiooOri superiori din Mi. 
nîMeral Afacerilor Externe fi 
Mi niște nd Comerțului.

Au fost prereoți Arse Mila te- 
▼ir. ambasadorul R.P.F. Iuzo- 
devia la București fi membri 
ai Ambaaedei.

Lami după-amiaaâ Arse Mi Is
tovi?. ambasadorul R P F. Iu«>- 
•lavit la Bororești. a oferit m 
cocteil ia cinstea aese<ai»n țn 
rrroanen’.aie ecoaomiee a R.P-F. 
Iu ceda via

Aa leat porte membrii drie- 
gației romi ne fuaeționari wpO- 
riori din ministerele Afmrerilor 
Externe fi Comerțului. prerutn 
fi șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București și 
âlți mruabrî ai corpului diplo
matic

Scara. Ana Toma, adjunct al 
ministrului Comerțul ui. â oferit 
la restaurantul ..Athen^e Pa 
lace“ e masă în cinstea ddeța- 
țiri piveroameatale economice a 
R.PF. lunarii.

în trfttativeUr e*re au
mu lee la Btaruftții la 12 de- 
eeeabrie »-• semAat -■ protocol 
rotoerrial privind schimburile 
de mărfuri pe teii 1*1—1965 
și *n protocol ceoaerool pe anul 
1*1 intre R P. R o mini fi 
R P F. Iuxosi«via

!n perioada 1*1—IMS R P. 
Ro-ninâ va exporta în R.P.F. 
Iuțoelavia: utilaje, produse pe
troliere, diverse chimicale, ma
teriale de construcție, hîrtie, 
sare «i alte nairfun -R.P.F. Iu
goslavia va exphrtt în R. P. Ro-

n.tie.ită
rămas încă vii întâmplările 
care au însoțit acest compli
cat proces de rupere cu trecu
tul și trecere la o viață nouă 
și le-au reconstituit. De aceea, 
atmosfera, eroii piesei „Răze
șii lui Bogdan" de E. Maftei 
pe care i-ati adus în scenă cei 
din Dolhasca sint extrem de 
autentici. Au fost momente 
cind spectatorul aproape uita 
că se află la teatru atât de a- 
devărate, de autentice erau 
comportările celor de pe sce
nă. Dincolo de textul piesei, 
care are unele slăbiciuni, ac
tori cum sini Victoria Holban, 
Gheorghe Costan, Dorina 
Costan, Gheorghe Birsan, și 
ceilalți au trăit cu adevărat 
frămintările din sufletele eroi
lor lor, legați de peticele de 
pămtnt, care nu te-au adus în 
viață decît necazuri, dar ară- 
tind în același timp cit de pu
ternic sint atrași de viața 
îmbelșugată din colectivă spre 
care-i îndeamnă partidul. 
Creînd personaje cu persona
litate distinctă cum ar fi Ca- 
itnca DorObăț - harnică, 
deșteaptă, dar bănuitoare și 
arțăgoasă din pricina traiului 
greu de care a avut parte in 
trecut — sau meditativul Ga- 
vrilă Palaghlță, ei au subli
niat în permanență ideea de 
bază a piesei și anume creș
terea treptată a conștiinței ță
ranilor muncitori sub ofensiva 
noului, care a pătruns și se

gă Cas<J

Tg. Mureș u-reeoză 

doct ogra*e de pe 

ce cultură din îecoi tete. Foto- 
g"G*ia redă un asoect dîn cc- 

tr.”.ctec acestui cere.

Foto ! V. ALEXt

I

consolidează in viata satelor 
noastre.

Succesul celor de la cămi
nul cultural din Dolhasca vine 
Încă o dată să confirme cit ăe 
mult depinde reușita artiști
lor amatori de repertoriul a- 
les, de cunoașterea mediului 
pe care-l au de redat pe sce
nă și, in general, pentru ar
tiști, cit de însemnată este cu
noașterea aăîncă a viețiL

3. VOINESCU

Dorina Costan - in rolul Leo
nora Floorel.

Portrete din spectacolul ctt 
piesa „Răzeșii lui Bogdan" 
prezentat de căminul cultural 
„Mihall Errtinescu ' din eomu- 
na Dolhasca, raionul Fălticeni 
- văzute de V. VASILIU

Se împlinesc 42 de ani de 
la luptele munci tore ști din 
Capitală, de la 13 Decem
brie 1918. Armata și poliția» 
la ordinul guvernului burghe- 
zo-moșieresc, au tras în 
muncitorii bucureșteni core 
manifestau pentru pace, 
pentru o viață mai bună, 
pentru libertăți democratice. 
Peste 100 de muncitori CU 
fost asasinați și. cîtfcva sute 
răniți. Aproximativ 500 de 
muncitori au fost arestați și 
schihgiuiți. Luptele mundto* 
rești de Ic 13 Decembrie 
1918 reprezintă ufidl din mo
mentele importante ele eroi
celor bătălii de clasă duse 
de muncitorimea din Romî- 
nia impotriva exploatării ca
pitaliste.

Idealurile pentru care și-au 
dat viața cei mai buni fii ai 
clasei muncitoare s-au în
făptuit prin lupta poporului 
nostru muncitor condus de 
partidul comuniștilor. In pa
tria noastră a fost creata 
baza economică a socialis
mului. Oamenii muncii, mun
cesc cu avînt pentru reali
zarea mărețului program tra
sat de cel de-al fll-lea Con
gres al P.M.R. pentru 
desâvirșirea construcției so
cialisto in Republica Popu- 
tară Romină.

Tineretul 3
Socialist

13 Decembrie 1918 
și tineretul ihiihcHorese

PrtAtft Vfc’IMrie ^dăsirtM- 
Mi»; ebttâ’. detaC Decern 

st *

muncv 
psncsleeat atonei

ariTri ft țn rrwarte 
toj^îyilgtaa. de ’.'hstâ Cărf

îi 0

uxatȘ-sr.

facsimilul unul articol publicat tn „Tine
retul Socialist" din 1 Ianuarie 1920 privitor 
ta participarea tineretului muncitor la luptele 
clasei muncitoare din 13 Decembrie 1918, 
(clișeul de sus)

Desen demascator al lui N. Tonitza publi
cat în revista „Cuvintul liber* (clișeul din 
dreapta).

TELEGRAME EXTERNE

Declarația Agenției TASS 
în legătură cu crearea în Anglia a unei baze 

pentru submarine atomice americane
MOSCOVA 12 (Agerpres). “ 

A fost dată publicității o de
clarație a Agenției TASS în 
care se spune printre altele: 
După cjrr. s-a mai anunțat 
dl Macmillan, primul mini
stru al Angliei, a declarat în 
parlament că s-a Încheiat uti 
acord anglo-american potri
vit căruia flota maritimă mi
litară americană primește o 
bază in Scoția pentru sub
marinele sale atomice înzes
trate cu rachete cu încărcă
tură nucleară. Se naște pe 
bună dreptate întrebarea ce 
scopuri se urmărește prin 
crearea in Anglia a unei noi 
bare pentru arme rachetă și 
nucleare și împotriva cui este 
indreptată ea.

La Moscova a provocat o 
deosebită surprindere faptul 
că primul ministru al Angliei 
a dat guvernului american 
constmțămintul definitiv pen
tru crearea în Anglia a unei 
baze poitru submarine ato
mice americane tocmai în pe
rioada întrevederilor pe care 
Ie-a avut ia New York cu 
X. S. Hr-șriov. șeful guvernu
lui sovietic.

Oricărui om lucid fi este 
greu si înțeleagă de ce a fă
cut guvernul Angliei un pas 
atât de primejdios. Primul mi
nistru al Angliei a recunoscut 
el însuși în parlament, cu 
prilejul discutării probleme- 
We bazelor, eă nid militarii 
englezi, nid guvernul Angliei 
nu vor avea dreptul să con
troleze d.stocarea sau. cu atit 
mai puțin, acțiunile submari
nelor atomice americane

Primul ministru al Angliei 
și alți membri ai guvernului 
englez au declarat in parla
ment că acordarea acestei 
baze nu ar mari primejdia 
pentru Anglia. întrucit Intre 
guvernul englez și guvernul 
S.U.A. există o înțelegere pre
cisă cu privire la un anumit 
control pe care îl va exercita 
guvernul Angliei asupra ac
țiunilor submarinelor atomice 
americane în timpul prezen
ței acestora în apele terito
riale engleze.

In ce privește însă eventua
lele provocări din partea a- 
cestor submarine în afara a- 
pelor teritoriale engleze, did 
cele declarate de primul mb 
nistru și de alți membri al 
guvernului englez rezultă că 
contramăsurile ar urma să fie 
îndreptate numai impotriva 
Submarinelor șl nu împotriva 
bazei situate in Anglia.

Englezii știu mai bine că 
oricine că Submarinele sint 
destinate operațiunilor nu în
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„O crimă nemaipomenită a săvîrșit stăpînirea împotriva mun
citorimii bucureștene. Străzile Bucureștiului au fost stropite cu 
sinffe muncitoresc și acoperite cu cadavrele tovarășilor noștri". 
Așa începea un manifest răsplndit in mase după evenimentele 
din Piața Teatrului Național din Capitală de la 13 decembrie 
1918. Manifestul cerea pedepsirea autorilor măcelului, elibe
rarea muncitorilor arestați, chema la înfăptuirea grevei ge~ 
nerale.
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apele teritoriale, ci în largul 
mării. Dar ce s-ar întâmpla 
dacă vreun submarin ar să- 
vîrși o acțiune provocatoare ? 
Potrivit logicii guvernului en
glez, statul care ar fi victima 
acestei provocări ar trebui 
să-și îndrepte contralovitura 
numai asupra punctului din 
ocean unde s-ar presupune că 
s-a aflat submarinul. In Uniu
nea Sovietică există însă o 
altă părere în această privin
ță. De altfel, în conflictele din 
trecut guvernul englez, cit și 
guvernele altor țâri au proce
dat în acest fel atunci cînd au 
luat contramăsuri atât împo
triva submarinelor inamice, 
c!t și împotriva bazelor aces
tora.

Nu este greu de înțeles că 
problema punerii la dispoziția 
submarinelor americane a 
unei baze în Anglia nu priveș
te numai relațiile sovleto-en- 
gleze. Ea are contingență di
rectă cu crearea atmosferei de

Plenara C. C. 
al P. C. Bulgar

SOFIA 12 (Agerpres). - Dupâ 
cum anunța Agenția Telegrafi
ca Bu'gară, Ic 10 decembrie a 
avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar și a Comisiei Centrale 
de Revizie.

Todor Jtvkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, a prezentat raportul cu 
privire la lucrările Consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, care a 
avut loc in noiembrie a.c. la 
Moscova.

Plenara C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, se spune în ho- 
tărirea adoptata, iși exprima 
deplina satisfacție in legătură 
cu lucrările și rezultatele Con
sfătuirii.

C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar iși exprimă solidaritatea 
deplină cu toate principiile De
clarației și Apelului către po
poarele din lumea întreagă.

Declarația constituie un mo
del de dezvoltare creatoare a 
ideilor marxist-leniriiste, întruchi
parea gîiidlrli și experiență! co
lective a mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale,

C.C. al Partidului Comunist 
Bulgăt cdnsidătă că sarcina sa 
pflffiordialâ este lupta împotri
va oricăror abateri de la 
marxism-leninism și de- la in

încredere necesare tratativelor 
cu privire la cele mai impor
tante probleme internaționale.

Se pare că politica externă 
engleză are două laturi. Una 
din laturi este de fațadă, me
nită să liniștească pe toți cei 
ce sînt pentru destinderea în
cordării și pentru tratative, 
iar cealaltă, cea adevărată, 
este dirijată de cercurile agre
sive ale S.U.A.

Dar este foarte problematic 
ca jonglarea cu aceste două 
laturi în funcție de cerințele 
zilei, așa cum le înțeleg con
ducătorii N.A.T.O., să spo
rească activul politicii exter
ne a Angliei. Dimpotrivă, a- 
ceasta este încă o treaptă spre 
falimentul unei asemenea po
litici, iar viața ne oferă acum 
destule exemple în această 
privință. Ar putea spune 
multe despre aceasta, de pildă, 
președintele Eisenhower și 
consilierii săi în problemele 
de politică externă.' 

ternaționalismul proletar, fapta 
intransigentă împotriva revizio
nismului, ca principalul pericol, 
și împotriva dogmatismului și 
sectarismului, lupta pentru con
solidarea unității, coeziunii și 
disciplinei proletare în rîndurile 
mișcării comuniste internațio
nale.

Comitetul Central declară că 
este întrutotul de acord cu idei
le Declarației că Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice este 
centrul firesc unanim recunoscut 
și detașamentul de avangardă 
al mișcării comuniste internațio
nale.

Plenara C.C. a! Partidului Co
munist Bulgar, se subliniază in 
hotărîre, declară că este întru
totul de acord cu politica pro
movată de C.C. leninist al 
P.C.U.S. și de guvernul sovietic, 
conduse de N. S. Hrușdov, re
marcabil marxist-leninist.

C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, se spune în hotărî re, va 
urma și de acum înainte linia 
politică profund umană marxist- 
leninistă, consfințită și dezvolta
tă în Declarație, deoarece nu
mai ea corespunde intereselor 
clasei muncitoare internațîăna- 
le, popoarelor, Inclusiv și po
porului bulgar, mărețului hâstru 
țel — construirea Societății co
muniste.


